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DEFINITIES
Voor de interpretatie van de overeenkomst 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 of rechtspersoon dan:
-

de verzekeringnemer;

-

zijn echtgenoot of de gewoonlijk met hem samenwonende persoon en, op voorwaarde dat zij bij hen
inwonen en door hen worden onderhouden, hun bloed- en aanverwanten in rechte lijn;

-

zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders en aangestelden in de uitoefening van hun functies;

-

de stagiairs en medewerkers in de uitoefening van hun functies in dienst van de verzekeringnemer;

-

de andere in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde personen.

MAATSCHAPPIJ
AXA Belgium N.V., verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0039 om de takken leven en nietleven te beoefenen (K.B. van 04-07-1979, B.S. van 14-07-1979) – Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25,
B1170 Brussel (België) – Website: www.axa.be – Tel.: 02 678 61 11 – Fax: 02 678 93 40 – KBO nr.:
BTW BE
0404.483.367 RPR Brussel.
REDDINGSKOSTEN
Kosten die voortvloeien uit:
-

de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd 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 de maatregelen heeft moeten nemen 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
Is een schadegeval:
-

de schriftelijke vordering tot schadevergoeding van derden gericht tegen een verzekerde of de
maatschappij, of

-

het geheel van vorderingen tot schadevergoeding in verband met hetzelfde schadeverwekkend feit.
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De datum van het schadegeval is:
-

ofwel de datum waarop de verzekeringnemer, of anders de maatschappij, een schriftelijke vordering of
dagvaarding ontvangt,

-

ofwel de datum van de eerste schriftelijke aangifte door de verzekerde aan de maatschappij van feiten die
kunnen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding van derden.

De oudste van deze data bepaalt de datum van het schadegeval.
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.
VERZEKERDE
De volgende personen:
-

de verzekeringnemer;

-

zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders en aangestelden in de uitoefening van hun functies;

-

de stagiairs en medewerkers in de uitoefening van hun functies in dienst van de verzekeringnemer;

-

de andere in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerde personen.
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TITEL I

-

VOORWAARDEN
EIGEN
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Artikel 1

-

VOORWERP VAN DE DEKKING

1.1.

AAN

DE

VERZEKERING

BURGERRECHTELIJKE

De maatschappij verzekert de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die
de verzekerde kan oplopen voor schade van welke aard die aan derden wordt toegebracht en die
voortvloeit uit vergissingen, verzuimen of nalatigheden die zijn begaan in het kader van de activiteiten
als studiebureau die in de bijzondere voorwaarden worden beschreven.
De dekking is verworven binnen de perken van de wettelijke bepalingen inzake burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, zonder dat de maatschappij gehouden kan worden tot een ruimere vergoeding ten
gevolge van bijzondere verbintenissen die de verzekerden hebben aangegaan.

1.2.

Er wordt bepaald dat het voorwerp van de verzekering erin bestaat de verzekeringnemer te verzekeren
voor intellectuele arbeid die het voorwerp vormt van opdrachten die aan de verzekerde zijn toevertrouwd
in het kader van zijn activiteit als studiebureau, zoals onder meer:
-

de studie, het ontwerp, de uitwerking van projecten;

-

de coördinatie, het toezicht op de uitvoering van werken, de oplevering van werken en de uitrusting;

-

de opstelling en de controle van de handleidingen en de richtlijnen nodig voor de goede werking en
het onderhoud van de ontworpen goederen,

met dien verstande dat die studies of andere intellectuele prestaties gerealiseerd worden onafhankelijk
van enige levering van goederen of uit te voeren of uitgevoerde werken.
De schadelijke gevolgen van de eigenlijke realisatie van die studies vallen inderdaad onder de
aansprakelijkheden die het voorwerp uitmaken van verzekeringen burgerrechtelijke aansprakelijkheid
uitbating of na levering van producten/uitvoering van werken die niet gedekt worden door deze
algemene voorwaarden.
1.3.

Onverminderd de uitsluitingen voorzien in artikel 4, wordt de dekking uitgebreid na de voorlopige
oplevering tot de kosten van het hermaken of wijzigen van een bouwwerk of een installatie in geval de
technische resultaten waartoe de verzekerde zich contractueel heeft verbonden, niet behaald worden,
voor zover het tekort aan prestatie of capaciteit te wijten is aan een materiële vergissing in de studie, de
plannen of de berekeningen die het voorwerp vormen van de opdracht van de verzekerde, het bouwwerk
of de installatie ongeschikt maakt voor het doel waarvoor ze bestemd is en aanleiding geeft tot het
volledig of gedeeltelijk hermaken van het bouwwerk of de installatie.

Artikel 2

-

VERZEKERINGSGEBIED

Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, geldt de verzekering voor de activiteit van de in België
gevestigde bedrijfszetels van de verzekeringnemer en dekt de vorderingen tot schadevergoeding die wegens die
activiteit waar ook ter wereld worden ingesteld, met uitzondering van de vorderingen die worden ingediend in de
USA/Canada of die voortvloeien uit prestaties verricht of bestemd voor buiten Europa.

Artikel 3
3.1.

-

DEKKINGSTERMIJN

De dekking geldt voor de vorderingen tot schadevergoeding die schriftelijk ingesteld worden tegen een
verzekerde of de maatschappij tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst voor schade
voorgevallen tijdens diezelfde periode, onverminderd hetgeen in artikel 3.2. bepaald is.
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3.2.

Zij geldt eveneens voor vorderingen tot schadevergoeding die schriftelijk ingesteld worden tegen een
verzekerde of de maatschappij gedurende een periode van 36 maanden vanaf de datum van de
opzegging of de afloop van de overeenkomst, en dit voor zover deze vorderingen tot schadevergoeding
betrekking hebben op:
-

schade die zich tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst heeft voorgedaan indien, bij het
einde van deze overeenkomst, het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt, ongeacht de
verzekeringsvoorwaarden die door die nieuwe verzekeraar zijn vastgesteld;

-

feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst
zijn voorgevallen en aan de maatschappij zijn aangegeven.

Er wordt bepaald dat de verzekeringsvoorwaarden (jaarlijkse dekkingsgrens, eigen risico, …) die van
toepassing zijn op deze vorderingen tot schadevergoeding, die van het laatste verzekeringsjaar zijn.

Artikel 4

-

UITSLUITINGEN

Van dekking zijn uitgesloten:
4.1.

Schade die opzettelijk veroorzaakt is door een verzekerde.
Echter, indien de verzekerde, die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, noch de verzekeringnemer
noch één van zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, organen of leidinggevende aangestelden is,
blijft de dekking verworven aan de andere verzekerden, onder voorbehoud van het eigen risico bepaald
in artikel 6.2. en van het recht van verhaal dat de maatschappij tegen de aansprakelijke verzekerde mag
uitoefenen.

4.2.

Schade veroorzaakt door:
4.2.1. de exploitatiemodaliteiten van de onderneming, aanvaard door de verzekerden of door een
zulkdanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de verzekerde
activiteiten dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming of deze exploitatiemodaliteiten –
volgens de mening van ieder die ter zake bevoegd is – voorzienbaar waren.
4.2.2. veelvuldige herhalingen van daden, nalatigheden of verzuimen van dezelfde aard waarvoor geen
redelijke voorzorgsmaatregelen werden genomen om de herhaling ervan te voorkomen, terwijl de
verzekeringnemer, zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, organen, leidinggevende
aangestelden of zijn technisch verantwoordelijke hiervan op de hoogte waren.
4.2.3. de aanvaarding en de uitvoering van een prestatie, een opdracht of een aanneming, terwijl de
verzekerde zich ervan bewust was dat hij klaarblijkelijk noch over de bekwaamheid of de vereiste techniek,
noch over de passende materiële of menselijke middelen beschikte om die prestatie, die opdracht of die
aanneming uit te voeren met inachtneming van zijn verbintenissen en onder de toereikende
voorwaarden inzake veiligheid voor derden. Is ook van de dekking uitgesloten, de schade toe te
schrijven aan de keuze van aangestelden die duidelijk ongeschikt zijn voor het uit te voeren werk.
4.2.4. dronkenschap, staat van alcoholintoxicatie of een gelijksoortige toestand veroorzaakt door het
gebruik van drugs of andere verdovende middelen.
4.2.5. het niet onderwerpen van de aanbevolen of gebruikte methoden aan toereikende voorafgaande tests,
rekening houdend met de op het technische en wetenschappelijke vlak verworven kennis.
Echter, indien de verzekerde, die schade heeft veroorzaakt welke valt onder het artikel 4.2., noch de
verzekeringnemer noch één van zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, organen of leidinggevende
aangestelden is en deze schade zich zonder medeweten van de voormelde personen voorgedaan heeft,
blijft de waarborg verworven aan de andere verzekerden dan degene die de schade heeft veroorzaakt.
De maatschappij behoudt in dit geval haar recht van verhaal op deze laatste.
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4.3.

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

4.4.

Schade ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele verbintenissen, zoals
de gevolgen van het niet respecteren van een verplichting om eender welke verzekeringsovereenkomst
af te sluiten of in stand te houden of om een borgstelling neer te leggen, de opgelopen vertraging in de
uitvoering van een opdracht of een prestatie, alsook de gemaakte kosten om een slecht uitgevoerde
prestatie te herbeginnen of te verbeteren. Worden onder meer bedoeld, de kosten voor het hermaken
van studies, plannen en berekeningen die het voorwerp vormen van de opdracht van de
verzekeringnemer.

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 of administratiefrechtelijke procedure.

4.6.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde
onderneming krachtens de geldende wetgeving betreffende de fouten in het beheer die zij zouden
begaan in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder.

4.7.

Schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid zonder schuld krachtens enige communautaire,
nationale of regionale wetgeving of regelgeving of enige gelijkaardige buitenlandse wetgeving.

4.8.

De schade voortvloeiend uit het niet-naleven van de aanbevelingen of van het voorbehoud gemaakt door
een erkende controle-instelling.

4.9.

De vorderingen betreffende de adviezen die werden verstrekt in verband met:
-

keuze en plaats van een installatie, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het financiële
of economische nadeel dat volgt uit die keuze en niet op de intrinsieke kwaliteiten van de installatie,
inzonderheid haar stabiliteit of haar werking;

-

conjunctuur of marktsituatie, financiële verrichtingen.

4.10. De vorderingen betreffende overschrijdingen van kostenramingen of budgetten, het ontbreken van
controles of het maken van fouten in de kostenberekening alsook iedere vordering betreffende
betwistingen of inhoudingen van honoraria en kosten.
4.11. Behoudens andersluidende vermelding in de bijzondere voorwaarden:
4.11.1. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekeringnemer kan oplopen uit hoofde van de
onderaannemers voor de prestaties uitgevoerd door deze laatste.
4.11.2. de aansprakelijkheden die de onderaannemers, vennoten, leden van een consortium of van een
vereniging die samenwerken met de verzekeringnemer, kunnen oplopen.
4.12. De schade waarvoor de verzekerden vergoeding verschuldigd zijn in toepassing van de artikelen 1792
tot 1796 en 2270 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek betreffende de tienjarige aansprakelijkheid van
de oprichters van gebouwen of in toepassing van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht,
alsmede de schade die kan verzekerd worden in het kader van een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s,
Montage-Proeven en Machinebreuk.
4.13. De schade voortvloeiend uit het gebruik van toepassingen als proefmodellen of experimentele
technieken, dit wil zeggen waarvoor nog geen industriële toepassing is gevonden.
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4.14. De schade die voortvloeit uit het feit dat een onmisbaar element is weggelaten, een element zonder
hetwelk het door de verzekeringnemer ontworpen geheel niet kan functioneren en dat de bouwheer in
ieder geval had moeten kopen.
Deze uitsluiting geldt alleen voor het ontbrekende element zelf en de andere kosten voor het aanpassen
van het ontworpen geheel blijven gedekt.
4.15. 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.
4.16. Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit:
-

wijziging van de atoomkern;

-

radioactiviteit;

-

productie van ioniserende stralingen van welke aard ook;

-

uitingen van schadelijke eigenschappen van kernbrandstoffen of substanties of van radioactieve
producten of afvalstoffen.

4.17. De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de aanwezigheid of de verspreiding van
asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de
schadelijke eigenschappen van asbest.
4.18. De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de schadelijkheid van afvalstoffen.
4.19. De vorderingen tot schadeloosstelling wegens milieuaantasting en in het bijzonder iedere schade die
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door:
-

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

-

het lawaai, de stank, de temperatuur, de vochtigheid;

-

de trillingen, de stralingen.

4.20. De aansprakelijkheden die hun oorsprong vinden in verrichte prestaties:
4.20.1. op het gebied van de exploitatie van offshore platformen of van producten die aan offshore
normen beantwoorden.
4.20.2. op het gebied van de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie of van producten die aan de normen
van de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie beantwoorden.
4.21. De activiteiten van erkende milieudeskundigen en van milieucoördinators.
4.22. Iedere activiteit die verboden is aan de verzekeringnemer:
4.22.1. door de wetgeving, reglementering en/of de deontologie die de uitoefening van zijn beroep
regelen.
4.22.2. omdat ze wettelijk voorbehouden is aan andere beroepen.
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Artikel 5

-

VERZEKERINGSSOMMEN EN VERBINTENISGRENZEN

5.1.

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

5.2.

Voor de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, kent de maatschappij haar dekking toe tot de in de
bijzondere voorwaarden bepaalde sommen.

5.3.

Alle schade, ongeacht de aard van de schade en het aantal schadelijders, die te wijten is aan eenzelfde
gebeurtenis, wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval.
De jaarlijkse grens van de dekking wordt toegepast op de schade en/of de vordering tot
schadevergoeding, die al dan niet te wijten zijn aan dezelfde gebeurtenis, overkomen tijdens hetzelfde
verzekeringsjaar. Echter, de schade die te wijten is aan dezelfde gebeurtenis worden geacht overkomen
te zijn in de loop van het verzekeringsjaar waarin de eerste van deze schade is voorgevallen.
Als de maatschappij haar verbintenis per verzekeringsjaar heeft begrensd, wordt onder die term
verstaan de periode tussen twee jaarlijkse vervaldagen van het contract.

Artikel 6

-

EIGEN RISICO’S

6.1.

Bij een schadegeval draagt de verzekeringnemer zelf een aandeel dat in de bijzondere voorwaarden
wordt bepaald.

6.2.

Voor schade te wijten aan het opzettelijk feit van een niet-leidinggevende aangestelde, zoals bepaald in
artikel 4.1., bedraagt het eigen risico 20 % van het schadebedrag met een maximum van 12.500 EUR,
zonder dat het kleiner kan zijn dan het bedrag van het eigen risico dat is bepaald in de bijzondere
voorwaarden.

6.3.

De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen in geval de schade
kleiner is dan het eigen risico. Is ze groter dan het bedrag van het eigen risico, dan is artikel 17 van de
administratieve bepalingen van toepassing.
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