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  Definities 

 
 
Men verstaat onder : 
 
B.I.B.F. Het Beroepsinstituut erkende boekhouders en fiscalisten. 
 
Gegevens - alle minuten, stukken of documenten betreffende de relatie tussen de verzekerde 

en zijn klant zonder onderscheid volgens de behandelde boekhoudkundige en/of 
fiscale materies en aspecten noch volgens de fiscale boekjaren voor zover zij 
voor beroepsdoeleinden in het bezit van de verzekerde zijn, 

 
 - de informaticagegevens voortvloeiend uit de codering en boekhoudkundige 

verwerking uitgevoerd door de verzekerde, eigendom van derden en waarvan de 
verzekerde houder is, 

 
 met uitzondering van alle roerende waarden. 
 
L.A.R. 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. 

 
Letselschade iedere aantasting van de lichamelijke integriteit alsook de geldelijke of morele 

gevolgen ervan. 
 
Onstoffelijke gevolschade iedere geldelijke schade die het gevolg is van letselschade of zaakschade gedekt door 

het huidige contract. 
 
Onstoffelijke schade iedere geldelijke schade die voortvloeit uit de beroving van de voordelen gekoppeld 

aan de uitoefening van een recht, het genot van een goed en met name: verliezen van 
markt, van cliënteel, van commerciële bekendheid, van winst, de gebruiksderving 
van roerende of onroerende goederen, de stopzetting van productie en andere 
gelijkaardige schade. 

 
Onstoffelijke schade die de zogenaamde "zuivere onstoffelijke schade" die niet het gevolg is van letselschade 
geen gevolgschade is of zaakschade. 
 
Reddingskosten deze die 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. 

 
Zaakschade iedere beschadiging, vernietiging of verlies van dingen, met uitsluiting van diefstal. 
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Hoofdstuk 1  Doel en Omvang van de dekking 

 
 
 

Afdeling I -  Verzekerden 
 
Artikel 1 
 
Verzekerd zijn : 
 
a) 1. de natuurlijke personen die als zelfstandige het beroep van erkend boekhouder uitoefenen, en die 

ingeschreven zijn op het tableau van de beoefenaars van het beroep bedoeld in art. 46 van de wet van 
22 april 1999 betreffende het beroep van boekhouder en fiscalist, 

 
 2. de vennootschappen of verenigingen erkend door het BIBF met als maatschappelijk doel het voeren van 

boekhoudingen voor rekening van derden, en waarvan de bestuurders belast met de boekhoudkundige 
prestaties voor rekening van derden, erkende boekhouders of stagiair-boekhouders zijn, lid van het BIBF, 

 
 3. de natuurlijke personen die kandidaat zijn tot het beroep van door het BIBF erkende boekhouder, die zijn 

ingeschreven op de lijst van de stagiairs en die als zelfstandige in hoofdwerkzaamheid of als bijkomstige 
bezigheid de beroepsactiviteiten die voortvloeien uit de risico's bepaald in art. 2 uitoefenen, 

 
 genoemd in bijzondere voorwaarden; 
 
b) hun aangestelden in de uitoefening van hun functies in hun dienst. 
 
 

Afdeling 2 – Rechtsgronden en gedekte bezigheden 
 
Artikel 2  -   Voorwerp van de dekking 
 
2.1. De Maatschappij dekt bij toepassing van de Belgische rechtsnormen, de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt aan derden en voortvloeiend uit 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid verwekkende feiten overkomen in de uitoefening van de 
beroepsbezigheid van boekhouder, zoals zij wordt gedefinieerd door artikel 49 van voorgenoemde wet 
van 22 april 1999 en/of de opdrachten die de verzekerden uitvoeren krachtens het Wetboek van 
vennootschappen of algemeen, conform de deontologie. 

 
2.2. Aanleiding tot dekking geven de volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheid verwekkende feiten : 
 
 1. a) een verzuim, vergetelheid, vertraging, onjuistheid, indiscretie, feitelijke of rechtelijke fout, niet 

naleven van de termijnen, een fout bij het bezorgen van informatie, documenten of geld, en in het 
algemeen elke schuld hoe dan ook; 

 
  b) verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning om welke reden dan ook, zelfs indien deze 

gebeurtenissen veroorzaakt zijn in de gevallen vermeld onder 7.9. en 7.10. hierna. 
 
 2. diefstal, ambtsmisdrijf, verduistering, oplichting, misbruik van vertrouwen gepleegd ten nadele van 

derden of van de cliënteel van de verzekerden, door enig persoon waarvan de verzekerden als 
verantwoordelijken worden erkend, inclusief stagiairs of medewerkers maar met uitsluiting van 
zaakvoerders en/of vennoten. 
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2.3. Buiten de activiteiten gedefinieerd door het monopolie voortvloeiend uit voorgenoemde wet van 22 april 

1999 zijn eveneens gedekt de bijkomstige en aan het beroep van boekhouder aanverwante activiteiten 
zoals : 

 

 - opstelling van een financieel plan van een vennootschap; 

 - pro Deo opstelling van een financieel plan in het kader van artikel 51 van de voorgenoemde wet van 
22 april 1999; 

 

 - advies inzake fiscaliteit; 

 - advies inzake sociale wetten; 

 - verleend advies voor de administratieve en boekhoudkundige organisatie; 

 - de activiteiten van sociaal secretariaat voor zover deze activiteiten niet leiden tot een verschillende 
omzet en niet voorbehouden zijn aan een erkend sociaal secretariaat; 

 

 - verleend advies voor de organisatie inzake informatica, van een zelfstandige of voor een kmo. 

  Voor dit laatste punt wordt er bepaald dat de installatie door de verzekerden, bij derden, van 
boekhoudkundige toepassingssoftware, die regelmatig gekocht wordt in de handel en beschermd is 
door een handelslicentie - inclusief het gebruik van alle functionaliteiten inbegrepen in de software - 
wordt beschouwd als een onderdeel van voorgenoemd advies. 

 

  De ontwikkeling van boekhoudingssoftware door de verzekerden, ten gunste van derden, iedere 
installatie van informaticamateriaal door de verzekerden, en de onderaanneming betreffende ongeacht 
welke installatie, hetzij van materiaal, hetzij van software, vallen daarentegen niet onder deze activiteit 
van advies; 

 

 - advies en interventie inzake overdrachten/aankopen van handelszaken; 

 - de hernieuwingen van commerciële huurcontracten voor zover deze activiteit bepaald is in een 
vooropgestelde opdrachtbrief; 

 

 - de na te komen plichten in de hoedanigheid van vertegenwoordiger aansprakelijk bij de Belgische 
autoriteiten voor buitenlandse onderworpenen of belastingplichtigen inzake btw, milieutaksen, taksen 
op de verzekeringsverrichtingen, de tewerkstelling van werknemers, onder voorbehoud van datgene 
waarin hierboven voorzien wordt betreffende de activiteiten van sociaal secretariaat. 

 
2.4. Worden nooit ten laste genomen de kosten die nodig zijn om onuitgevoerde of slecht uitgevoerde 

prestaties op nieuw te beginnen of te verbeteren. 
 Met dien verstande dat de gevolgen van de niet-uitvoering of van de slechte uitvoering gedekt blijven. 
 
2.5. De Maatschappij zal in geen geval kunnen worden gehouden tot een ruimere vergoeding die zou 

voortvloeien uit de toepassing van buitenlandse rechtsnormen die de aansprakelijkheidsregeling 
beheersen. 

 
 
Artikel 3  -   Kosten voor wedersamenstell ing van gegevens 
 
De Maatschappij waarborgt de vergoeding van de kosten die nodig zijn voor het wedersamenstellen van 
gegevens die, al dan niet door de schuld van de verzekerden, verdwenen zijn ten gevolge van diefstal, verlies, 
volledig of gedeeltelijk beschadigd of vernield werden.en voor zover deze wedersamenstelling nut heeft ten 
opzichte van de mogelijke fiscale controles tegen de klant van de verzekerde en/of ten opzichte van andere 
wettelijke verplichtingen van de verzekerde. 
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Deze dekking is onderworpen aan de volgende regels : 
 
1. de uitsluitingen bepaald in de art. 5.11. en 5.12. zijn niet van toepassing; 
 
2. bij een schadegeval zal de dekking van de Maatschappij begrensd zijn tot 5.000 EUR per weder samen te 

stellen dossier, zonder dat het totaal van de uitgaven voor alle weder samen te stellen dossiers samen het 
plafond van 1.250.000 EUR kan overschrijden; 

 
3. wat betreft de informaticagegevens is de dekking verworven op uitdrukkelijke voorwaarde dat er een 

back-upsysteem bestaat en minstens één keer per 8 kalenderdagen door de verzekerde gebruikt wordt.  De 
vergoeding zal uitsluitend betrekking hebben op de gegevens waarvoor een informaticaverwerking 
plaatsvindt tussen de datum van de laatste back-up en die van de gebeurtenis die zorgt voor de toepassing 
van deze dekking, met een maximum van 8 kalenderdagen; 

 
4. de vergoeding zal aan de verzekerde worden gestort naarmate de wedersamenstelling vordert en tegen 

overlegging van bewijsstukken van de gemaakte kosten; 
 
5. de Maatschappij zal niet gehouden zijn tot het vergoeden van de wedersamenstellingskosten tenzij en voor 

zover zij gemaakt worden binnen 2 jaar na het schadegeval; 
 
6. de vergoeding zal alleen worden uitgekeerd voor wedersamenstellingskosten waarvan de verzekerde de 

noodzaak heeft aangetoond en die van tevoren door de Maatschappij zijn goedgekeurd. 
 
 

Afdeling 3 – Begrip derden 
 
Artikel 4 
 
Wordt als derde beschouwd, elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan : 

- de verzekerden die deel uitmaken van dezelfde vennootschap of vereniging van boekhouders of van hetzelfde 
kabinet of nog van dezelfde groepering van beroepsactiviteiten als de verzekerde die de schade heeft 
veroorzaakt of er aansprakelijk voor is; 

 

- de medewerkers of stagiairs van de verzekerde die de schade heeft veroorzaakt of er aansprakelijk voor is, die 
betrokken zijn in hetzelfde schadegeval; 

 

- de personeelsleden van de verzekerden in de uitoefening van hun functie in hun dienst; 

- de bloedverwanten in de opgaande linie, de afstammelingen en de echtgenoten van de verzekerden alsook alle 
andere leden van hun gezin die bij hen inwonen. 
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Afdeling 4 -  Uitsluitingen 
 
Artikel 5  -   Van dekking uitgesloten zijn 
 
5.1. schade die opzettelijk veroorzaakt is door een verzekerde; 
 
5.2. schade veroorzaakt door de grove schuld van een verzekerde, die als volgt wordt omschreven : 
 
 1. een zulkdanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen, aan de wetten, regels of 

gebruiken eigen aan de verzekerde activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming 
volgens de mening van ieder die ter zake normaal bevoegd is bijna onvermijdelijk waren; 

 
 2. veelvuldige herhalingen van schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van 

voorzorgsmaatregelen; 
 
 3. de aanvaarding en de uitvoering van een opdracht, een werk, een product of een aanneming, terwijl de 

verzekerde er zich van bewust was dat hij klaarblijkelijk noch over de bekwaamheid of de vereiste 
techniek, noch over de passende materiële of menselijke middelen beschikte om die opdracht, dat 
werk, dat product of die aanneming uit te voeren met inachtneming van zijn verbintenissen en onder 
toereikende voorwaarden inzake veiligheid voor derden; 

 
 4. dronkenschap of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten dan 

alcoholhoudende dranken; 
 
 Indien in de gevallen bedoeld in punten 5.1. en 5.2. de voor de schade aansprakelijke persoon echter een 

stagiair, een medewerker of een personeelslid van de verzekerden is, zoals bepaald in artikel 1 a) en zij 
ervoor aansprakelijk worden gesteld, zonder dat zij er medeplichtig aan waren of het oogluikend hadden 
toegestaan, zal de Maatschappij de schade van de benadeelde derde vergoeden, onder voorbehoud van 
verhaal op de aansprakelijke veroorzaker van de schade zoals bepaald in art. 12. 

 
 Er wordt bepaald dat deze bepaling niet geldt voor de andere uitsluitingen. 
 
5.3. 1. de aansprakelijkheid die voortvloeit uit andere activiteiten dan de activiteiten beschreven in artikelen 

2.1. en 2.3; 
 
 2. de aansprakelijkheid opgelopen in de hoedanigheid van : 

 - gerechtelijk mandataris met uitzondering van de mandaten van gerechtelijk expert, 

 - minnelijke vereffenaar, 

 - borg, borgstelling, 

 - testamentaire uitvoerder, 

 - bedrijfsrevisor, accountant, 

 - domicilieadres voor vennootschappen, 

 - syndicus van gebouwen in mede-eigendom. 
 
 3. de aansprakelijkheid opgelopen in de hoedanigheid van juridische of feitelijke oprichter, bestuurder of 

zaakvoerder, van iedere andere rechtspersoon dan de verzekeringnemer; 
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 4. Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de aansprakelijkheid opgelopen in de hoedanigheid 

van : 
 

  - oprichter hiervan, 

  - juridische of feitelijke bestuurder of zaakvoerder hiervan en door een fout die begaan werd in de 
uitvoering van het beheersmandaat hiervan. 

 
 5. schade ten gevolge van verrichtingen die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van boekhouder zoals 

verzekeringstussenpersoon, bankier of gerant van een bankagentschap, financieel bemiddelaar, 
reisagent; 

 
5.4. 1. aansprakelijkheid ten gevolge van elke activiteit van financieel advies evenals ten gevolge van het 

financieel beheer van andermans vermogen; 
 
 2. vorderingen die betrekking hebben op adviezen waarin speciale mechanismen zijn opgenomen, naar 

de geest van het wetboek van de inkomstenbelasting of die verband houden met gebruik van het 
financieel stelsel voor het witwassen van geld; 

 
5.5. vorderingen tot betwisting van erelonen en kosten; 
 
5.6. 1. aansprakelijkheid ten gevolge van het vrijwillig onthullen van feiten waarvan de verzekerden kennis 

hebben gekregen uit hoofde van hun functie; 
 
 2. schade ten gevolge van oneerlijke handelspraktijken, inbreuken op intellectuele rechten zoals het 

uitvindingsoctrooi, merken, tekeningen en modellen en auteursrechten; 
 
5.7. aansprakelijkheid die voortvloeit uit bijzondere verbintenissen welke door de verzekerden zijn aangegaan 

en een verzwaring vormen van hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid zoals zij uit de wetteksten 
voortvloeien, en in ieder geval het ten laste nemen van aansprakelijkheid voor andermans toedoen, 
overeengekomen sancties van welke aard ook, verhaalsafstanden; 

 
5.8. Behoudens vermelding in de bijzondere voorwaarden : 
 
 1. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen door toedoen van 

onderaannemers voor de prestaties uitgevoerd door deze laatsten; 
 
 2. de aansprakelijkheden die onderaannemers, vennoten of leden van een consortium of een vereniging 

kunnen oplopen, die samen met de verzekerden werken; 
 
5.9. de schade van alle aard waarvan de oorsprong of de omvang zou voortvloeien uit de gevolgen van een 

computervirus behalve indien : 
 
 1. de vordering tot schadeloosstelling betrekking heeft op een onbekend virus waarvoor op het ogenblik 

van de verspreiding geen geschikte antivirusbeveiliging bestond; of 
 
 2. de verzekerde alle veiligheidsmaatregelen genomen heeft die van toepassing zijn in het domein, maar 

de verspreiding mogelijk was ten gevolge van een slechte werking van deze beveiligingssystemen; 
 
5.10. - de gerechtelijke, transactionele, fiscale, administratieve, disciplinaire of economische boetes, 

 - schadevergoedingen als strafmaatregel of afschrikmiddel (zoals "punitive damages" of "exemplary 
damages" uit sommige buitenlandse rechtsstelsels), 

 

 - de gerechtskosten van strafvervolging 

 wanneer ze ten laste van de verzekerden persoonlijk worden verhaald; 
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5.11. behalve wat vermeld is in artikelen 2.2 et 3, schade overkomen bij het gebruik als bestuurder of passagier 

van een motorrijtuig; 
 
5.12. behalve wat vermeld wordt in artikelen 2.2 en 3, schade veroorzaakt door water, vuur, brand, ontploffing 

of rook; 
 
5.13. schade ten gevolge van het verlies van cliënteel; 
 
5.14. schade ten gevolge van oorlog, staking, lock-out, oproer, terrorisme of sabotage, gewelddaden met 

collectieve drijfveer al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag; 
 
5.15. schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit : 

 - wijziging van de atoomkern; 

 - straling; 

 - voortbrenging van ioniserende stralingen van alle aard; 

 - uiting van de schadelijke eigenschappen van kernbrandstoffen of nucleaire substanties of radioactieve 
producten of afvalstoffen; 

 
5.16. 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; 
 
5.17. elke vordering tot schadeloosstelling wegens milieuaantasting en, in het bijzonder, elke schade die 

rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door : 
 

 - vervuiling of besmetting van de grond, het water of de lucht; 

 - lawaai, stank, temperatuur, vochtigheid; 

 - trillingen, stralingen. 
 
 

Afdeling 5 -  Verzekeringsgebied 
 
Artikel 6 
 
6.1. Onverminderd de verduidelijkingen in art. 2 geldt de dekking van dit contract voor eisen die worden 

gesteld op basis van aansprakelijkheid verwekkende feiten die waar ook ter wereld zijn gebeurd voor de 
activiteiten die door de verzekerden worden uitgeoefend vanuit hun bedrijfszetel in België. 

 
6.2. In geval van procedure echter zijn de kosten en honoraria ter verdediging van de verzekerde (advocaten, 

experten, gerechtskosten) slechts ten laste van de Maatschappij indien de verzekerde voor een gerecht 
gedaagd wordt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland. 
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Afdeling 6 - Dekkingstermijn 
 
Artikel 7 
 
7.1. De dekking geldt voor de geschreven eisen die tegen de verzekerde of de Maatschappij worden ingediend 

tijdens de geldigheidsduur van het contract voor de schade overkomen gedurende deze periode. 
 
7.2. Zij geldt eveneens voor geschreven eisen die tegenover de verzekerden of de Maatschappij worden 

gesteld tijdens de geldigheidsduur van het contract voor een schade overkomen voor die periode maar na 
19 mei 1992 en voor zover de verzekerden niet genieten van enig andere waarborg wegens afwezigheid 
van een voorafgaandelijk contract, of wegens afwezigheid van dekking van de posterioriteit in het 
voorafgaandelijk contract. 

 
7.3. Zij geldt eveneens voor geschreven eisen die tegen de verzekerden of de Maatschappij worden gesteld 

binnen een periode van 36 maanden na de datum waarop de verbreking of verstrijking van het contract is 
ingegaan, voor zover de eisen berusten op een schade overkomen tijdens de geldigheidsduur van het 
contract en dat bij het einde ervan het risico niet zou zijn gedekt door een andere verzekeraar en dit, welke 
ook de modaliteiten, voorwaarden en waarborgen zouden zijn bepaald door de nieuwe verzekeraar. 

 
7.4. De schade wordt geacht te zijn gebeurd op het moment van het aansprakelijkheid verwekkende feit. 
 
 

Afdeling 7 – Gedekte bedragen 
 
Artikel 8 
 
8.1. De Maatschappij verleent haar dekking per schadegeval zowel voor de hoofdsom als voor de kosten en 

intrest boven de door de verzekeringnemer gedragen eigen risico's. 
 
8.2. Voor de eisen gesteld tijdens de geldigheidsduur van het contract, verleent de Maatschappij haar 

waarborg voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding : 
 
 a) wanneer het gaat om verwekkende feiten die zijn overkomen en aangegeven tijdens de 

geldigheidsduur van het contract : 
 

  tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen; 
 
 b) wanneer het gaat om verwekkende feiten die zijn gebeurd voor de aanvangsdatum van het contract en 

aangegeven tijdens de geldigheidsperiode ervan : 
 

 - voor verzekerden die houder zijn van een verzekeringsdekking voor de uitoefening van hun 
beroepsbezigheid op het ogenblik van het overkomen van het aansprakelijkheidverwekkende feit, 
waarin geen nadekking (posterioriteit) opgenomen is voor het betrokken schadegeval : 

 

   tot het beloop van de door deze vroegere polis gedekte bedragen en geboden dekkingen; 

  - voor de verzekerden zonder vroegere verzekeringsdekking : 

   tot het beloop van maximum 125.000 EUR per schadegeval voor zover het aansprakelijkheid-
verwekkende feit niet gebeurd is vóór 19 mei 1992. 

 
8.3. Voor het totaal van de na de verstrijking van het contract overeenkomstig art. 7.3. ingediende vorderingen 

is de maximumtegemoetkoming van de Maatschappij gelijk aan de per schadegeval verzekerde som. 
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8.4. Onder schadegeval moet worden verstaan elke geschreven vordering die terecht of ten onrechte gesteld 

wordt tegen de verzekerden of de Maatschappij en die gebaseerd is op een aansprakelijkheid verwekkend 
feit of op een opeenvolging van aansprakelijkheid verwekkende feiten overkomen tijdens de uitoefening 
van de beroepsbezigheid van boekhouder. 

 
 Alle vorderingen die hun oorsprong vinden in eenzelfde aansprakelijkheid verwekkend feit of in een 

opeenvolging van aansprakelijkheid verwekkende feiten van dezelfde aard ongeacht het aantal 
schadelijders en het aantal eventueel aansprakelijke verzekerden, vormen een en hetzelfde schadegeval. 

 
 
Artikel 9 
 
De reddingskosten, de intresten betreffende de in hoofdsom verschuldigde vergoeding en de kosten betreffende 
de burgerlijke rechtsvorderingen alsook het honorarium 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. 
 
Boven de totale verzekerde som zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten, 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 EUR 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 kosten en intresten hiervoor bedoeld zijn ten laste van de Maatschappij voor zover zij uitsluitend betrekking 
hebben op prestaties die door dit contract worden verzekerd. De Maatschappij is bijgevolg niet gehouden tot 
kosten en intresten 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 nakend 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. 
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Artikel 10 
 
De verzekeringnemer draagt in ieder schadegeval het eigen risico dat in de bijzondere voorwaarden bepaald 
wordt, dat toegepast wordt op het bedrag van de verschuldigde vergoedingen en op alle kosten, intresten, 
uitgaven en honoraria hoe ook genaamd. 
 
Er is geen eigen risico verschuldigd door de verzekeringnemer wanneer gerechtelijk of anders herkend is dat de 
verzekerde of de personen waarvoor hij instaat geen enkele fout hebben begaan, en bijgevolg geen vergoeding 
verschuldigd is. 
 
 

Afdeling 8 – Indeplaatsstell ing en verhaal 
 
Artikel 11 
 
De Maatschappij treedt ten belope van het totale bedrag van hun uitbetalingen in de rechten en rechtsvorderingen 
van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden. 
 
Indien, door toedoen van de verzekerde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten voordele van de 
Maatschappij, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het 
geleden nadeel. 
 
 
Artikel 12 
 
De Maatschappij kan verhaal uitoefenen op de verzekerde, aansprakelijk voor een schadegeval, ter recuperatie 
van de gestorte vergoedingen als het gaat om opzettelijk veroorzaakte schade of als dit schadegeval zich 
voorgedaan heeft in de in artikel 5.2. opgesomde omstandigheden. 
 
 
Artikel 13 
 
In het geval van vergoedingen gestort aan derden krachtens artikel 151 van de wet van 4 april 2014 betreffende 
de verzekeringen, kan de Maatschappij conform artikel 152 van dezelfde wet, verhaal uitoefenen op de 
verzekerden, ten belope van de betaalde sommen. 
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Hoofdstuk 2  Bijdekking 

 
 
De Maatschappij vertrouwt de schaderegeling 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, BP nr 12  B-1170 Watermaal-
Bosvoorde – 1. 
 
 
Artikel 1  -   Voorwerp van de dekking 
 
1.1. De Maatschappij staat in voor de strafrechtelijke verdediging van een verzekerde wanneer hij, naar 

aanleiding van een door de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van dit contract 
gedekt schadegeval, wordt vervolgd wegens overtreding van de wetten en de reglementen. 

 
1.2. De Maatschappij staat in voor de strafrechtelijke verdediging van een verzekerde wanneer hij, naar 

aanleiding van een door de Burgerrechtelijke Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van dit contract 
gedekt schadegeval, wordt vervolgd wegens : 

 

 - overtreding van de wetten en de reglementen; 

 - onvrijwillige doding of verwondingen. 
 
1.3. De Maatschappij neemt eveneens verhaal op een derde die extracontractueel aansprakelijk wordt gesteld, 

om de vergoeding te verkrijgen van : 
 

 - letselschade opgelopen door een verzekerde tijdens die gewaarborgde beroepsbezigheden; 

 - zaakschade veroorzaakt aan de goederen bestemd voor de exploitatie van het bedrijf, alsook eruit 
voortvloeiende onstoffelijke schade. 

 
 
Artikel 2  -   Verzekerde personen 
 
2.1. De natuurlijke en/of rechtspersonen die de hoedanigheid van verzekerde hebben zoals gedefinieerd in het 

art. 1 van Hoofdstuk 1 van de algemene voorwaarden. 
 
2.2. De strafrechtelijke verdediging zal niet worden uitgeoefend en er zal geen verhaal worden genomen bij 

een geschil tussen personen wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid door dit contract gedekt wordt. 
 
 
Artikel 3  -   Gewaarborgd bedrag 
 
De Maatschappij neemt de kosten ten laste voor alle handelingen, onderzoeken en expertises alsook de honoraria 
en de rechtsplegingskosten, tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde som. 
 
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 
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Artikel 4  -   Verzekeringsgebied 
 
De verzekering is geldig in de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. 
 
 
Artikel 5  -   Duur 
 
De bijdekking wordt gesloten voor de duur van één jaar. 
 
Zij wordt vervolgens stilzwijgend voor dezelfde periodes verlengd, tenzij zij ten minste 3 maanden vóór het 
einde van de lopende verzekeringsperiode per ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door 
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs wordt opgezegd. 
 
Indien een van de partijen de dekking Rechtsbijstand opzegt, kan de andere partij het hele contract opzeggen. 
 
 
Artikel 6  -   Vrije keuze van advocaat 
 
 
6.1. De verzekerde kiest vrij een advocaat of, voor zover de wet die van toepassing is op de procedure het 

toelaat, enige andere persoon met de vereiste bekwaamheden om zijn belangen te verdedigen : 
 

 - in geval van strafrechtelijke vervolging; 

 - wanneer er, voor een verhaal dat niet in der minne kan worden opgelost, een rechtsgeding moet 
worden ingesteld; 

 

 De vrije keuze van de verzekerde geldt zelfs voor procedures in het buitenland, onder voorbehoud van 
art. 4. 

 
 Indien de verzekerde het vraagt, kan de Maatschappij hem in zijn keuze adviseren. 
 
6.2. Om de tenlasteneming van de rechtsplegingskosten te genieten, verbindt de verzekerde zich ertoe - 

behoudens verantwoorde 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 over de procedure. 
 
 Indien de verzekerde beslist van advocaat te veranderen in de loop van de procedure, neemt de 

Maatschappij slechts de kosten en honoraria ten laste die uit de inschakeling van slechts een enkele 
advocaat zouden zijn voortgevloeid. 

 
 Indien het gaat om een procedure in België en de verzekerde een advocaat in het buitenland kiest, zal de 

Maatschappij de vergoeding voor de reiskosten van deze advocaat beperken tot wat zij normaal had 
moeten betalen indien de verzekerde een advocaat in België had gekozen. 
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Artikel 7  -   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 gerechtelijke procedure in te stellen - een advocaat van zijn keuze te raadplegen. 
 
7.1. Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de Maatschappij bevestigt, vergoedt deze de verzekerde de 

helft van de kosten en honoraria van de raadpleging in het kader van haar dekking. 
 
7.2. 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 de Maatschappij gehouden tot het verlenen van haar dekking en het terugbetalen van de 
kosten en honoraria van de raadpleging die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven. 

 
7.3. Als de advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de Maatschappij verplicht haar dekking te 

verlenen, ongeacht de afloop van de ingestelde procedure, daarin begrepen de kosten en honoraria van de 
raadpleging. 

 
 
Artikel 8  -   Vrije keuze van expert 
 
De verzekerde heeft de vrije keuze van expert in geval van expertise in België.  Deze expert moet worden 
gekozen onder zij die woonachtig zijn in de provincie waarin de expertise moet worden gedaan en de verzekerde 
verbindt zich ertoe de naam ervan aan de Maatschappij mee te delen. Indien de verzekerde het vraagt, kan de 
Maatschappij hem in zijn keuze adviseren. 
 
 
 

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen 
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