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Voorwoord 

 

 

Deze polis heeft tot doel de burgerlijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als extracontractueel, van de verzekerden 

te dekken, voor hun beroepsactiviteiten als gerechtelijke mandatarissen en vereffenaars van vennootschappen of 

verenigingen. 

 

 Bepaling van de notie "verzekerden": 

 

Voor de toepassing van huidige polis verstaat men onder "verzekerden" de personen vermeld in artikel I van de 

Bijzondere Voorwaarden van de verzekeringspolis Beroepsaansprakelijkheid gerechtelijke mandatarissen of 

vereffenaars van vennootschappen of verenigingen. 

 

 

 

 

 

Art. I : Verzekerde risico's 

 

Deze polis heeft tot voorwerp de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, zowel de contractuele als de extracontractuele, 

van de verzekerden te waarborgen voor: 

 

De schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten in de uitoefening van hun 

beroepsactiviteiten als gerechtelijke mandatarissen, met inbegrip van deze als voorlopig bestuurder, van welke 

Rechtbank ook dit mandaat moge komen, of als vereffenaars van vennootschappen of verenigingen. De waarborg geldt 

zowel voor schade door hun eigen daden als door de daad van stagiairs of tijdelijke of vaste medewerkers, al dan niet 

in de hoedanigheid van vennoot, of van alle personen waarvoor zij burgerlijk aansprakelijk zijn, voor zover de schade 

voortkomt uit: 

 

1. een vergissing in feite of rechte, nalatigheid, vergetelheid, laattijdigheid, fout, onjuistheid, indiscretie en in het 

algemeen uit alle schadelijke daden, onder meer ten gevolge van het niet in acht nemen van de 

rechtsplegingtermijnen of van vergissingen ter gelegenheid van overdrachten van fondsen; 

 

2. verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, om welke oorzaak ook, van minuten, stukken of welke 

documenten ook, hen al dan niet toevertrouwd, toebehorend aan derden,en waarvan de verzekerden hetzij 

rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks houders zijn, zelfs indien dit verlies veroorzaakt werd in de gevallen 
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opgesomd onder artikel 4 g) en h), maar in elk geval met uitsluiting van alle geldwaarden, niet-geprotesteerde 

effecten of roerende waarden; 

 

3. diefstal, malversatie, verduistering, oplichting of misbruik van vertrouwen ten nadele van het cliënteel van de 

verzekerden, bedreven door iedere persoon waarvoor de verzekerden aansprakelijk zullen verklaard worden, met 

inbegrip van de stagiairs of de medewerkers, maar met uitsluiting van de andere vennoten; 

 

Art. 2: Kosten van wedersamenstelling van dossiers 

 

De huidige polis heeft eveneens tot voorwerp de terugbetaling te waarborgen van alle noodzakelijke kosten voor de 

wedersamenstelling van de individuele dossiers van de cliënten van verzekerden ingeval van diefstal, vernieling of 

verlies, ongeacht of de verzekerden hiervoor aansprakelijk zijn of niet en voor zover de cliënten schade hebben 

geleden en de noodzakelijkheid van de wedersamenstelling aantonen. 

 

Deze waarborguitbreiding is beperkt tot het bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden wordt bepaald. 

 

Er wordt verduidelijkt dat voor de toepassing van deze waarborg: 

 

- de uitsluitingen voorzien in artikel 4 g) en h) niet van toepassing zijn; 

- ingeval van schade, de verzekeraar de wedersamenstellingkosten van de dossiers ten bedrage van een eerste 

risico van 4.957,87 euro (200.000 BEF) per dossier zal terugbetalen; 

- de schadevergoeding wordt uitgekeerd naarmate de wedersamenstelling vordert en na voorlegging van 

bewijsstukken voor de gemaakte kosten, 

- het wedersamenstellingswerk slechts recht geeft op uitkering voor zover het beëindigd is binnen een termijn van 

twee jaar na de datum van het schadegeval. 

 

Art. 3: Kosten voor het hermaken van akten 
Er wordt verduidelijkt dat deze polis niet tot doel heeft die gevallen te verzekeren waar onregelmatige akten 

(onvolledige, niet gedateerde, onvoldoende gemotiveerde, bevuilde, enz...) rechtsgeldig kunnen hermaakt worden 

binnen de wettelijke termijnen, zonder dat de vastgestelde onregelmatigheid de cliënt of een derde benadeeld heeft. 

 

De terugbetaling van kosten voor het hermaken van voormelde akten is echter wel ten laste van deze polis indien het 

hermaken alleen door een derde kan gebeuren. 

 

Art. 4: Uitsluitingen 

 

Zijn van de waarborg uitgesloten: 

 

a. De schade die voortvloeit uit activiteiten buiten de beroepsactiviteiten van gerechtelijke mandatarissen of van 

vereffenaars van verenigingen of vennootschappen alsook uit alle financiële verrichtingen in het kader van deze 

activiteiten; 

 

b. - De schade veroorzaakt aan de goederen waarover de verzekeringsnemer het beheer voert in het kader van zijn 

mandaat, voor zover die goederen gewoonlijk het voorwerp kunnen uitmaken van een verzekeringspolis die het 

verlies, de beschadiging of de vernieling van die goederen dekt; 

 Deze uitsluiting is niet van toepassing op: 

 schade veroorzaakt aan goederen indien het schadegeval het gevolg is van een verzuim goederen te 

verzekeren waarvoor de gerechtelijke mandataris of vereffenaar verantwoordelijk was; 

 schade veroorzaakt aan goederen die het voorwerp uitmaken van een verzekeringspolis waarin de 

verzekerde kapitalen ontoereikend zijn; 

  Huidige polis verleent dekking aan voornoemde schaden bij uitsluiting van elke andere 

aansprakelijkheidsverzekering. De waarborg is beperkt tot 123.946,76 euro (5. 000.000 BEF). De vrijstelling per 

schadegeval bedraagt 6.197,34 euro (250.000 BEF). 
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 - De schade veroorzaakt door de goederen waarover de verzekeringsnemer het beheer voert en door het personeel 

van de beheerde vennootschap, voor zover die schade gewoonlijk kan verzekerd worden in het kader van een 

verzekeringspolis die de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt. 

 Indien deze verzekeringspolissen onderschreven worden, komt huidige polis niet tussen bij gebrek aan of na 

uitputting van hun waarborgen. Huidige polis komt wel tussen indien een geldig onderschreven verzekeringspolis 

geen uitwerking zou hebben door toepassing van verval ten gevolge van een fout van de verzekerde. 

 

c. De schade: 

 - die voortvloeit uit een vrijwillige delictuële daad; blijven evenwel verzekerd de burgerlijke gevolgen die 

voortvloeien uit de schending van het beroepsgeheim; 

 - die opzettelijk veroorzaakt wordt; 

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

 - dronkenschap, alcoholische intoxicatie of iedere analoge toestand veroorzaakt door het gebruik van 

andere producten dan alcoholische dranken; 

  voor zover deze zware fouten een oorzakelijk verband hebben met de schade; 

 - die voortvloeit uit een vrijwillige delictuële daad of een opzettelijke daad waarvoor de aangestelden, 

personeelsleden, medewerkers of stagiairs van de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn; 

 

De waarborg blijft nochtans in deze gevallen aan de verzekerden verworven, conform aan artikel 1 van de polis, 

in de mate dat zij burgerlijk aansprakelijk zijn voor de auteur van de schade, hetzij op het quasi-delictuële vlak, 

hetzij op grond van de extra contractuele aansprakelijkheid voor andermans daad. 

 

In dit geval kan de verzekeraar tegen de auteur van de delictuële daad, van de opzettelijke daad of van een zware 

fout het verhaal uitoefenen dat voorzien is in artikel 14 van deze polis. 

 

d. de boeten en kosten van strafrechtelijke vervolging persoonlijk te dragen door de verzekerden, behalve indien ze 

tegen hen gevorderd worden in hun hoedanigheid van burgerlijk aansprakelijke; 

 

e. alle betwistingen betreffende erelonen en persoonlijke kosten; 

 

f. de rechtstreekse gevolgen van oproer, volksbeweging, burgeroorlogen en andere oorlogen, natuurrampen; 

 

g. de schade veroorzaakt bij het gebruik als bestuurder of passagier van een motorrijtuig; 

 

h. de schade veroorzaakt door water, vuur, brand, ontploffing of rook, wanneer de aansprakelijkheid van de 

verzekerden als eigenaars, huurders of betrekkers van gebouwen, normaal voor deze schade kan gedekt worden 

door een brandpolis; 

 

i. verlies van cliënteel 

 

Art. 5: Verhaal van de verzekeraar 

 

De verzekeraar kan verhaal uitoefenen tegen de aansprakelijke mandataris of vereffenaar in terugvordering van de 

uitbetaalde vergoedingen indien het schadegeval te wijten is aan een herhaalde en onverantwoorde tekortkoming in het 

beheer, die op een bewuste en quasi overwogen manier door verzekerde wordt gepleegd en die een langdurige en 

bewezen verwaarlozing van de vereniging of vennootschap aantoont. 

 

Art. 6: Begrip derden 

 

Worden niet als "derden" beschouwd in de zin van de waarborg bedoeld onder artikel 1 en kunnen dus niet genieten 

van de door deze waarborg voorziene vergoedingen: 

- de ascendenten, de descendenten en de echtgeno(o)t(e) van de verzekerden, alsook alle andere leden van hun 

familie die met hen samenwonen; 
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- de aangestelden van de verzekerden in de uitoefening van hun functie; 

- de vennoten, medewerkers en stagiairs die betrokken zijn in dezelfde zaak of die deel uitmaken van dezelfde 

vennootschap of vereniging waarvan de verzekerde deel uitmaakt. 

 

Art. 7: Uitgestrektheid van de waarborg 

 

a) Uitgestrektheid van de waarborg in de tijd 

 

De waarborg van deze polis geldt voor de vorderingen tijdens de geldigheidsduur van deze polis met betrekking 

tot schade die zich heeft voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van deze polis. 

 

Bij uitbreiding zijn eveneens de vorderingen tot vergoeding gedekt die schriftelijk tegen de verzekerde of de 

verzekeraar worden ingesteld binnen zesendertig maanden te rekenen vanaf het einde van deze polis en die 

betrekking hebben op: 

 1. schade die zich tijdens de duur van deze polis heeft voorgedaan indien bij het einde van deze polis het 

risico niet door een andere verzekeraar is gedekt; 

 2. daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze polis zijn 

voorgevallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven. 

 

b) Datum van het schadegeval 

 

 De datum van het schadegeval is uitsluitend het moment waarop: 

 1. ofwel een eerste schriftelijke vordering tot vergoeding, gedekt door de huidige polis, wordt ingesteld 

tegen de verzekerde of de verzekeraar; 

 2. ofwel de verzekerde voor de eerste maal aan de verzekeraar een daad of een feit aangeeft dat 

aanleiding zou kunnen geven tot een vordering tot vergoeding gedekt door de huidige polis. 

 De oudste van bovenvermelde data is bepalend voor de toepassing van de waarborg van de polis. 

 

c) Uitbreiding - Posterioriteit 

 

Voor zover als nodig wordt er bepaald dat de waarborgen van de huidige polis verworven blijven aan de 

verzekerden die hun beroepsactiviteit als gerechtelijk mandataris of vereffenaar stopzetten. Deze waarborgen 

gaan over op de erfgenamen en de rechthebbenden. 

 

Art. 8: Bedrag van de waarborg 

 

A. Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid 

 

 1.Bedrag: 

Voor het geheel van de risico's bepaald in artikel 1 en in artikel 2, is de waarborg voorzien tot beloop van de in 

de Bijzondere Voorwaarden bepaalde som per schadegeval. 

De waarborg is evenwel beperkt tot de mandaten betreffende vennootschappen of verenigingen waarvan het 

boekhoudkundig totaal van actief en passief van de laatst gepubliceerde balans kleiner is dan 24.789.352,48 

euro (1.000.000.000 BEF). 

 

In geen enkel geval zal de verzekeraar gehouden worden tot een hogere schadevergoeding dan deze die 

voortvloeit uit de toepassing van de Belgische wetgeving of de wetgeving van toepassing in de andere lidstaten 

van de Europese Unie, Zwitserland, Andorra, Anglo-Normandische Eilanden. Liechtenstein, Monaco en San 

Marino betreffende de aansprakelijkheid. 

 

De aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurden voor de aanvangsdatum van deze polis maar die 

aangegeven worden gedurende de geldigheidsperiode ervan, zijn verzekerd ten bedrage van de vroeger 

verzekerde bedragen, zonder nochtans de door deze polis gedekte bedragen te overschrijden. 
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Het verzekerd bedrag omvat de kosten, intresten, uitgaven en erelonen van welke aard ook voor zover 

verzekerde en verzekeraar het eens zijn over de aansprakelijkheid van de verzekerde, en bijgevolg, over de ten 

laste neming van het schadegeval. 

 

Indien verzekerde en verzekeraar het niet eens zijn over de aansprakelijkheid van de verzekerde, worden de 

kosten, intresten, uitgaven en erelonen van welke aard ook, niet in het verzekerd kapitaal opgenomen. 

 

In voorkomend geval heeft de verzekeraar, wat de intresten betreft, de keuze tussen de ten laste neming ervan 

of het in bewaring geven van de schadevergoeding. 

 

 2.Vrijstelling: 

Het bedrag van de vrijstelling per schadegeval wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden en is ten laste van 

de verzekeringsnemer. 

 

Er wordt verduidelijkt dat deze vrijstelling van toepassing is op het geheel van de schadevergoedingen, kosten, 

intresten, uitgaven en erelonen van welke aard ook, gedaan door de verzekeraar om de belangen van de 

verzekerde te behartigen. De vrijstelling zal echter niet toegepast worden op de kosten en erelonen indien blijkt 

dat de verzekerde geen enkele fout heeft begaan en de eis van de schade-eiser tenslotte wordt afgewezen. 

 

In de hier bovenvermelde gevallen waarin verzekerde en verzekeraar het niet eens zijn over de 

aansprakelijkheid van verzekerde of het schadegeval is de vrijstelling niet van toepassing op de kosten, 

intresten, uitgaven en erelonen. 

 

B. Geldboeten, gerechtelijke disciplinaire of transactionele, en strafrechtelijke vervolgingskosten zijn nooit ten 

laste van de verzekeraar. 

 

C. Intresten en kosten 

De verzekeraar betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen maar zonder de hierna bepaalde bedragen te 

overschrijden, de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de erelonen en de kosten van de 

gerechtelijke mandatarissen, vereffenaars en de deskundigen, maar alleen in zover die kosten door hem of met 

zijn toestemming zijn gemaakt of in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor 

zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. 

 

 Aldus betaalt de verzekeraar: 

 -  ten bedrage van de verzekerde bedragen de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding; 

 - de intresten en kosten in hun geheel voor zover het bedrag gevoegd bij het bedrag van de 

schadevergoeding het verzekerde totaalbedrag per verzekerde en per schadegeval niet overschrijdt. 

 

Wanneer het totaal van de schadevergoedingen, de intresten en de kosten het verzekerde totaalbedrag 

overschrijdt zal de verzekeraar de intresten en kosten ten laste nemen ten bedrage van: 

 - 495.787,05 euro (20.000.000 BEF) wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 
2.478.935,25 euro (100.000.000 BEF); 

 - 495.787,05 euro (20.000.000 BEF) plus 20 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag dat tussen 

2.478.935,25 euro (100.000.000 BEF) en 12.394.676,24 euro (500.000.000 BEF) ligt; 

 - 2.478.935,25 euro (100.000.000 BEF) plus 10 % van het deel van het verzekerde totaal bedrag boven 

12.394.676,24 euro (500.000.000 BEF), met een maximumbedrag van 9.915.740,99 euro (400.000.000 BEF) 

 intresten en kosten. 

 

De hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als 

basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100). 

 

D. Reddingskosten 
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De verzekeraar betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen maar zonder de hierna bepaalde bedragen te 

overschrijden, de reddingskosten met betrekking tot de gedekte schadegevallen. 

 

De dekking is toegekend, rekening houdend met zowel de definitie als met het bedrag van iedere betrokken 

waarborg. 

 

 Zijn enkel gedekt: 

 1. de kosten die voortvloeien uit maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van een 

gedekt schadegeval te voorkomen of te beperken; 

 2. de kosten die voortvloeien uit redelijke maatregelen die de verzekerde als goede huisvader uit eigen 

beweging heeft genomen of ofwel om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, ofwel zodra 

het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te beperken, voor zover: 

- deze maatregelen dringend zijn d.w.z. dat de verzekerde verplicht is deze te nemen, zonder 

uitstel, zonder mogelijkheid de verzekeraar te verwittigen of zijn voorafgaand akkoord te 

bekomen op straffe van schending van de belangen van de verzekeraar; 

- indien het maatregelen betreft om een gedekt schadegeval te voorkomen, en er een nakend 

gevaar bestaat, meer bepaald dat indien deze maatregelen niet genomen werden, er zich zeker 

en op korte termijn een gedekt schadegeval zou hebben voorgedaan; 

 

De verzekerde verbindt zich ertoe iedere genomen reddingsmaatregel onmiddellijk aan de verzekeraar 

mede te delen. 

 

 Voor zover als nodig wordt er bepaald dat ten laste blijven van de verzekerde: 

 a. de kosten die voortvloeien uit maatregelen genomen om een gedekt schadegeval te voorkomen zonder 

nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar geweken is; 

 b de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om 

voorzorgsmaatregelen te nemen die voordien hadden genomen moeten worden. 

 

De reddingskosten worden integraal door de verzekeraar gedragen, voor zover het geheel van de 

schadeloosstelling en van de reddingskosten per verzekerde en per schadegeval het verzekerde maximumbedrag 

niet overschrijdt. 

 

Wanneer het geheel van de schadeloosstelling en van de reddingskosten het verzekerde maximumbedrag 

overschrijdt, zal de verzekeraar deze reddingskosten ten laste nemen ten bedrage van: 

 - 495.787,05 euro (20.000.000 BEF) wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 
2.478.935,25 euro (100.000.000 BEF); 

 - 495.787,05 euro (20.000.000 BEF) plus 20 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag dat tussen 

2.478.935,25 euro (100.000.000 BEF) en 12.394.676,24 euro (500.000.000 BEF) ligt; 

 - 2.478.935,25 euro (100.000.000 BEF) plus 10 % van het deel van het verzekerde totaal bedrag boven 

12.394.676,24 euro (500.000.000 BEF), met een maximumbedrag van 9.915.740,99 euro (400.000.000 BEF) 

 reddingskosten. 

 

De hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat 

van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100) 

 

Art. 9: Territoriaal Toepassingsgebied 

 

De waarborg van deze polis is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten 

die de verzekerde gewoonlijk uitoefent vanuit zijn in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door 

artikel 8 gemaakte verduidelijkingen. 

 

Ingeval van procedure is de waarborg of de rechtsbijstand slechts verworven indien de verzekerden gedagvaard 

worden voor een rechtbank zetelend op het grondgebied van de Europese Unie, Zwitserland, Andorra, Anglo-

Normandische Eilanden, Liechtenstein, Monaco of San Marino. 
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Art. 10: Wijziging van het risico 

 

Ingeval van vermindering of verzwaring van het risico worden de rechten en plichten van de verzekerden en de 

verzekeraar geregeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 25 en 26 van de Wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst. 

 

Art. 11: Aangifte van schadegeval 

 

De verzekerden moeten zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk de verzekeraar en/of de makelaar verwittigen, per 

aangetekend schrijven, en in elk geval binnen een termijn van 31 dagen vanaf het moment dat zij kennis hebben van 

een schriftelijke aanspraak aan hen gericht. 

 

Zij zullen dan alle stukken, vonnissen of documenten die van aard zijn hun beroepsaansprakelijkheid binnen het kader 

van de door deze polis verleende waarborgen te betrekken, doorzenden. 

 

Indien de verzekerden een van deze verplichtingen niet nakomen en er daardoor een nadeel ontstaat voor de 

verzekeraar, kan deze aanspraak maken op een vermindering van zijn prestaties ten bedrage van het door hem geleden 

nadeel. 

 

De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerden hun verplichtingen met bedrieglijk opzet niet zijn 

nagekomen. 

 

In het gemeenschappelijk belang van de partijen worden de verzekerden verzocht de verzekeraar en/of makelaar, 

zonder uitstel, in te lichten over elke ernstige dreiging met een klacht van aard hun beroepsaansprakelijkheid in het 

gedrang te brengen, zonder te wachten tot de klacht uitdrukkelijk wordt gesteld. 

 

Art. 12: Overdracht van stukken aan de verzekeraar en/of de makelaar - Niet-verschijning 

 

De verzekerden zullen op vraag van de verzekeraar en/of de makelaar, binnen een termijn van 60 dagen, een uitvoerige 

nota bezorgen waarin zij een overzicht van de feiten en hun mening geven over de gegrondheid van de vordering. 

 

De verzekerden zullen, zonder uitstel, aan de verzekeraar en/of de makelaar alle documenten, kopieën en nuttige 

inlichtingen verstrekken voor het vaststellen van de aansprakelijkheden en de raming van de geleden schade, zonder 

dat dit hen zou kunnen blootstellen aan schending van het beroepsgeheim. 

 

Ingeval van diefstal, malversatie, verduistering, oplichting of misbruik van vertrouwen, zal onmiddellijk klacht moeten 

ingediend worden door de verzekerden, hetzij tegen de aansprakelijke voor de schade, hetzij tegen onbekenden, 

behoudens bijzondere omstandigheden en met akkoord van de verzekeraar. 

 

Indien de verzekerden één van deze verplichtingen niet nakomen en er daardoor een nadeel ontstaat voor de 

verzekeraar, kan deze aanspraak maken op een vermindering van zijn prestaties ten bedrage van het door hem geleden 

nadeel. 

 

De verzekerden zullen alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten onmiddellijk na kennisgeving, betekening of 

terhandstelling aan de verzekerde, aan de verzekeraar en/of de makelaar doorzenden, bij verzuim waarvan de 

verzekerden de verzekeraar moeten vergoeden voor de schade die deze geleden heeft. 

 

Zij zullen op de terechtzittingen verschijnen en de door de verzekeraar gevraagde procedurehandelingen uitvoeren. 

 

Wanneer de verzekerden bij verzuim niet verschijnen of zich niet onderwerpen aan een door de rechtbank bevolen 

onderzoeksmaatregel, moeten zij die schade die de verzekeraar zou hebben geleden, vergoeden. 
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De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerden hun verplichtingen met bedrieglijk opzet niet zijn 

nagekomen. 

 

Art. 13: Leiding van het geding 

 

Ingeval van een gewaarborgd schadegeval is de verzekeraar verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de 

grenzen van de waarborg van de polis. 

 

Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde 

samenvallen, heeft de verzekeraar het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te 

bestrijden. Hij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. 

 

De tussenkomsten van de verzekeraar houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde 

en zij mogen hem ook geen nadeel berokkenen. 

 

Indien een schadegeval een gerechtelijk gevolg, burgerrechtelijk of strafrechtelijk, heeft, zal de verzekeraar een lijst 

van minstens 5 advocaten opstellen, waaronder de verzekerde diegene kiest die met zijn verdediging zal belast worden. 

 

Bij strafrechtelijke verdediging, kan de verzekerde zich, op eigen kosten, laten bijstaan door een raadsman naar keuze, 

die samen met de raadsman van de verzekeraar zal optreden. 

 

Art. 14: Erkenning van aansprakelijkheid 

 

De verzekerde dient zich te onthouden van iedere erkenning van aansprakelijkheid, van iedere transactie, van iedere 

vergoeding of toezegging van de vergoeding 

 

De loutere erkenning van de gebeurde feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de 

verzekerde wordt niet als een erkenning van aansprakelijkheid beschouwt. 

 

Wanneer de verzekerde de benadeelde heeft vergoed of hem een vergoeding heeft toegezegd, zonder de toestemming 

van de verzekeraar, kan zulks tegen deze laatste niet worden ingeroepen. 

 

Art. 15: Verhaal en afstand van verhaal 

 

De verzekeraar verzaakt uitdrukkelijk aan elk verhaal dat hij gerechtigd zou zijn uit te oefenen tegen alle personen 

waarvoor de verzekerden burgerrechtelijk aansprakelijk zouden kunnen verklaard worden, zowel op contractuele als 

op extracontractuele basis, tenzij en in de mate dat de aansprakelijkheid van deze personen daadwerkelijk gedekt is 

door een verzekering, of tenzij de schade voortvloeit uit een delictuële daad, een opzettelijke fout of een zware fout 

van deze personen. 

 

Art. 16: Betaling van de premie 

 

De verzekering is toegestaan tegen betaling van een haalbare, jaarlijks vooraf betaalbare premie nader bepaald in 

artikel 9 van de bijzondere voorwaarden. 

 

De premie is betaalbaar op 31 december van elk jaar. 

 

Ingeval van onderschrijven in de loop van het jaar zal een premie verschuldigd zijn prorata temporis voor een periode 

gaande van de datum van onderschrijven tot 31 december daaropvolgend. 

 

Art. 17: Wanbetaling van de premie 
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Ingeval de premie niet betaald werd op de vervaldag, kan de verzekeraar de waarborg schorsen op voorwaarde dat de 

verzekeringsnemer in gebreke werd gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. 

 

Indien de betaling niet binnen de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de 

afgifte ter post van de aangetekende brief, is uitgevoerd, wordt de waarborg geschorst, na het verstrijken van deze 

termijn. 

 

De waarborg wordt opnieuw verleend zodra de verzekeringsnemer de achterstallige premie heeft betaald. 

 

Art.18: Medeverzekering 

 

De waarborgen en de hierboven vermelde premies zullen verdeeld worden tussen medeverzekeraars zoals vermeld in 

de bijzondere voorwaarden. 

 

De premies worden in hun totaliteit door de maatschappij A.G.F. Belgium Insurance NV geïnd, die voor de verdeling 

tussen de medeverzekeraars, volgens hun aandeel, zal instaan. 

 

De verzekering wordt aangegaan zonder hoofdelijkheid tussen de medeverzekeraars, die geacht worden elk individueel 

en per afzonderlijke polis te contracteren. 

 

Eenvormigheidhalve komen de partijen overeen zich uitsluitend te gedragen naar de voorwaarden van huidige polis 

waarvan zij erkennen een afschrift ontvangen te hebben. 

 

Het beheer van huidige polis wordt aan de maatschappij A.G.F. Belgium Insurance NV toevertrouwd, die alleen 

gerechtigd is de bijvoegsels op te stellen, de eventuele opzeg van de polis te betekenen en schadegevallen te regelen en 

dit in naam en voor rekening van de medeverzekeraars. 

 

Deze laatsten zullen de mogelijkheid hebben het beheer door een mandataris naar hun keuze te laten volgen, maar 

verklaren zich te schikken naar de beslissingen van de leidende maatschappij zowel wat de toepassing van huidige 

polis als de vaststelling van het bedrag van de schadevergoedingen betreft. 

 

Alle aangiften van een schadegeval en alle nuttige stukken zullen slechts geldig zijn als ze aan de maatschappij A.G.F. 

Belgium Insurance NV en/of de makelaar gericht worden. 

 

Art. 19: Aanvang - Vervaldag - Duur van de polis 

 

De polis gaat in op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

 

De jaarlijkse vervaldag van huidige polis wordt vastgesteld op 31 december. 

 

Deze polis wordt telkens voor een periode van een jaar verlengd, tenzij deze tenminste drie maanden voor de vervaldag 

door een van de partijen, per aangetekend schrijven, wordt opgezegd. 

 

Art. 20: Algemene beschikking 

 

Niettegenstaande de andersluidende bepalingen in de Algemene Voorwaarden van huidige polis, is de Wet van 25 juni 

1992 op de Landverzekeringsovereenkomst zoals gewijzigd door de wet van 16 maart 1994, van toepassing. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

VERZEKERING VOOR DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

VAN DE 

GERECHTELIJKE MANDATARISSEN 

EN VAN DE 

VEREFFENAARS VAN VENNOOTSCHAPPEN OF VERENIGINGEN 

 

Inhoudstafel 

 

Voorwoord: Bepaling van de notie "verzekerden" 

 

Art. 1 : Verzekerde risico's 

 

Art. 2 : Kosten van wedersamenstelling van dossiers 

 

Art. 3 : Kosten voor het hermaken van akten 

 

Art. 4 : Uitsluitingen 

 

Art. 5 : Verhaal van de verzekeraar 

 

Art. 6 : Begrip derden 

 

Art. 7 :  Uitgestrektheid van de waarborg 

 

Art. 8 : Bedrag van de waarborg 

 

Art. 9 : Territoriaal toepassingsgebied 

 

Art. 10 : Wijziging van het risico 

 

Art. 11 : Aangifte van schadegeval 

 

Art. 12 : Doorzending van stukken aan de verzekeraar en/of makelaar - Niet-verschijning 

 

Art. 13 : Leiding van het geding 

 

Art. 14 : Erkenning van aansprakelijkheid 

 

Art. 15 : Verhaal en afstand van verhaal 

 

Art. 16 : Betaling van de premie 

 

Art. 17 : Wanbetaling van de premie 

 

Art. 18 : Medeverzekering 

 

Art. 19 : Aanvang – Vervaldag - Duur van de polis 

 

Art. 20 : Algemene beschikkingen 
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