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Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen alles in het werk stellen om u te helpen.

Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich schriftelijk wenden tot:

AG Insurance nv

Customer complaints dienst

Emile Jacqmainlaan 53

1000 Brussel

E-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan u, onverminderd het verhaal in 
rechte, het geschil voorleggen aan:

Ombudsman van de Verzekeringen 

De Meeûsplantsoen 35

1000 Brussel

Website: www.ombudsman.as
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Begripsomschrijvingen

1. Verzekeringnemer
De rechtspersoon die het contract onderschrijft.

2. Verwante vereniging
Elke VZW, gevestigd in België, die, volgens zijn statuut, een zelfde sociaal doel nastreeft ls de verzekeringnemer en die onder 
controle staat van deze laatste aangezien minstens 50% van de bestuurders van de verwante vereniging tevens bestuurder 
is van de VZW-verzekeringnemer.

3. Verzekerden
 - de natuurlijke personen of rechtspersonen, die overeenkomstig de wet of de statuten tot bestuurder - of een gelijkaardige 

functie - benoemd geweest zijn, zijn of zullen zijn, van de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen.

Indien rechtspersonen bestuurders zijn, bezitten hun vertegenwoordigers, natuurlijke personen, de hoedanigheid van 
verzekerden.

 - Bezitten eveneens de hoedanigheid van verzekerden:

 · elke natuurlijke persoon die, zonder bestuurder of zaakvoerder te zijn, door de rechtbank aansprakelijk wordt gesteld 
als feitelijke bestuurder;

 · elke natuurlijke persoon die werknemer is geweest, is of zal zijn van de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen, 
in een management functie of een leidinggevende functie, en die in dit kader een persoonlijke aansprakelijkheid zou 
kunnen oplopen analoog aan de aansprakelijkheid van de bestuurder;

 · elke natuurlijke persoon die bestuurder is geweest, is of zal zijn van de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen 
en die werd, is of zal aangesteld worden als vereffenaar in der minne van de verzekeringnemer en/of zijn verwante 
verenigingen;

 · elke natuurlijke persoon die bestuurder of werknemer geweest is, of zal zijn van de verzekeringnemer en/of zijn verwante 
verenigingen, in hun hoedanigheid van bestuurder van een externe entiteit.

 - De waarborg strekt zich bovendien uit tot:

 · de erfgenamen, legatarissen, wettelijke vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden van de verzekerden in geval van 
overlijden of onbekwaamheid van laatstgenoemden;

 · tot de wettige echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een verzekerde, in geval van vordering tot 
schadevergoeding gesteund op een fout begaan door een verzekerde, die erop gericht is herstel te bekomen op hun 
goederen in gemeenschap.

4. Maatschappij
AG Insurance nv  
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0404.494.849 -  
gevestigd te B-1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53 -  
onderneming toegelaten onder codenummer 0079.

5. Fout
Elke dwaling in feite of in rechte, nalatigheid of weglating, onjuiste verklaring, schending van de wettelijke of statutaire 
bepalingen, fout in verband met het beheer of controle, door personen begaan in het kader van de functies die hun 
hoedanigheid van verzekerde rechtvaardigen.

6. Reddingskosten
 - kosten die voortvloeien uit de door de maatschappij gevraagde maatregelen om de gevolgen van een gedekt schadegeval 

te voorkomen of te beperken;

 - kosten die voortvloeien uit de redelijke maatregelen die door de verzekerde uit eigen beweging als goede huisvader 
worden genomen en overeenkomstig de regels van zakelijk beheer om een gedekt schadegeval te voorkomen of om de 
gevolgen ervan te voorkomen of te beperken.

In dat geval moet het gaan om dringende maatregelen, dat wil zeggen dat de verzekerde ze onverwijld moet nemen en geen 
mogelijkheid heeft eerst de maatschappij te waarschuwen en haar akkoord te vragen, zonder haar belangen te schaden.

Als het gaat om maatregelen ter voorkoming van een schadegeval, moet er bovendien nakend gevaar zijn, dat wil zeggen 
dat als deze maatregelen niet worden genomen, er onmiddellijk en zeker een gedekt schadegeval zal gebeuren.
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7. Verdedigingskosten
Alle kosten, erelonen en andere uitgaven nodig voor de verdediging van de verzekerde tegen vorderingen tot schadevergoeding 
tegen hen ingesteld, met uitsluiting van elke vorm van bezoldiging van een verzekerde of een werknemer van de 
verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen.

8. Schade
 - lichamelijke schade: de geldelijke of morele gevolgen van iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid van een persoon;

 - materiële schade: iedere beschadiging, waardevermindering, vernieling of verlies van zaken of energie of iedere schade 
geleden door een dier;

 - niet-materiële schade: ieder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit de beroving van voordelen verbonden aan de uitoefening 
van een recht, het genot van een goed of diensten van een persoon.

9. Schadegeval
De vordering tot schadevergoeding of de reeks vorderingen tot schadevergoeding. Onder reeks vorderingen tot 
schadevergoeding wordt verstaan alle vorderingen tot schadevergoeding gegrond op éénzelfde fout of op samenhangende 
of voortdurende fouten.

10. Datum van het schadegeval
De datum van het schadegeval is uitsluitend het tijdstip waarop:

 - ofwel een eerste schriftelijk, door dit contract gedekte vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld door een derde 
tegen de verzekerde of de maatschappij;

 - ofwel de verzekeringnemer, zijn verwante verenigingen en/of de verzekerden voor het eerst bij de maatschappij daden of 
feiten aangeven die aanleiding kunnen geven tot door dit contract gedekte vorderingen tot schadevergoeding van derden.

De oudste van de bovenvermelde data zal bepalend zijn voor de toepassing van de waarborg van het contract.

11. Verzekeringsjaar
De periode begrepen tussen:

 - de aanvangsdatum van huidig contract en de eerste vervaldag; 

 - twee jaarlijkse vervaldagen;

 - de laatste vervaldag en de datum van verbreking of van beëindiging van huidig contract.

12. Pollutie
De verslechtering, door wijziging van de bestaande kenmerken, van de kwaliteit van de atmosfeer, het water of de bodem 
door het inbrengen of onttrekken van stoffen of energie.

13. Externe entiteit
Elke andere rechtspersonen dan de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen, binnen dewelke één of meerdere 
verzekerden de functie van bestuurder uitoefenen, op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer en/of zijn verwante 
verenigingen.

14. Vordering tot schadevergoeding
Elk schriftelijk verzoek tot schadevergoeding, elke burgerrechtelijke procedure, elk strafrechtelijk of administratief onderzoek, 
elke strafrechtelijke of administratieve procedure, of vervolging, elke arbitrageprocedure, tegen een verzekerde wegens 
fouten door hem begaan.
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Artikelen

Artikel 1: Voorwerp van de waarborg

1.1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:

Overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van huidig contract verzekert de maatschappij:

1.1.1. De financiële gevolgen van de persoonlijke of hoofdelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden, 
wegens fouten door hen begaan, en dit voor zover de vergoeding niet door de verzekeringnemer en/of zijn verwante 
verenigingen wordt gedragen ingevolge de wet of een overeenkomst.

1.1.2. De vergoeding die door de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen aan de verzekerden wordt 
toegekend ingevolge de wet of een overeenkomst voor de financiële gevolgen van de persoonlijke of hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de verzekerden, wegens fouten door hen begaan.

1.2. Verdedigingskosten:

Overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van huidig contract, waarborgt de maatschappij eveneens de 
burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve kosten van verdediging voor fouten door de verzekerden begaan.

In geval van de effectieve of voorwaardelijke veroordeling van één of meer verzekerden, gesteund op fouten daden of 
feiten uitgesloten door artikel 4 van de algemene voorwaarden, zullen de verdedigingskosten met betrekking tot de 
verdediging van de veroordeelde personen, aan de maatschappij terugbetaald worden door de verzekeringnemer, zijn 
verwante verenigingen en/of de betrokken verzekerden.

1.3. Externe mandaten:

De waarborg is eveneens van toepassing, in excedent van iedere vergoeding en van ieder ander verzekeringscontract, op 
de financiële gevolgen van vorderingen tot schadevergoeding tegen één of meerdere verzekerden wegen fouten begaan 
in de uitoefening van hun functie als bestuurder of zaakvoerder van een externe entiteit.

Deze waarborguitbreiding is beperkt tot de mandaten uitgeoefend in externe entiteiten die nominatief zijn aangegeven op 
het moment van de onderschrijving van het contract of op de jaarvervaldag volgend op de toekenning van het mandaat.

1.4. De verwante verenigingen:

De verwante verenigingen van de verzekeringnemer moeten nominatief zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden 
van het onderhavig contract.

Artikel 2: Duur van de waarborg

2.1. De dekking geldt voor vorderingen tot schadevergoeding die schriftelijk tegen de verzekerde of de maatschappij worden 
ingesteld gedurende de geldigheidstermijn van het contract voor fouten begaan voor of tijdens deze periode.

2.2. Worden eveneens in aanmerking genomen, op voorwaarde dat zij schriftelijk tegen de verzekerde of de maatschappij 
worden ingesteld binnen een termijn van 60 maanden na het einde van het contract, de vorderingen tot schadevergoeding 
die betrekking hebben op fouten begaan voor het einde van het contract en indien het risico niet door een andere 
verzekeraar wordt gedekt.

Voor het bepalen van het verzekerde bedrag, de vrijstellingen en alle andere voorwaarden, worden deze vorderingen tot 
schadevergoeding geacht te zijn ingediend gedurende het laatste verzekeringsjaar van dit contract.

2.3. De dekking geldt eveneens voor vorderingen tot schadevergoeding die betrekking hebben op daden of feiten door de 
verzekeringnemer, zijn verwante verenigingen en/of de verzekerden aangegeven overeenkomstig de modaliteiten voorzien 
in art. 9.1

 - tijdens de geldigheidsduur van huidig contract

of

 - tijdens de uitloopperiode van 60 maanden, indien deze daden of feiten betrekking hebben op fouten begaan voor het 
einde van het contract en indien het risico niet door een andere verzekeraar wordt gedekt.

Voor het bepalen van het verzekerde bedrag, de vrijstellingen en alle andere voorwaarden, worden deze vorderingen 
tot schadevergoeding, die betrekking hebben op daden of feiten aangegeven tijdens de uitloopperiode, geacht te zijn 
ingediend gedurende het laatste verzekeringsjaar van dit contract.



Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW’s - BA Management

7

Artikel 3: Geografische uitgestrektheid van de waarborg
De waarborg geldt voor de vorderingen tot schadevergoeding over de gehele wereld ingesteld. Zijn evenwel uitgesloten de 
vorderingen tot schadevergoeding ingesteld in of onder wetgeving of rechtsmacht van de USA en Canada.

Artikel 4: Uitsluitingen
Zijn van de waarborg uitgesloten:

4.1. de vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een opzettelijke fout door de verzekerde begaan of met zijn medeweten 
gepleegd, met inbegrip van de fouten met bedrieglijk of frauduleus karakter evenals de opzettelijke schendingen van 
wettelijke of reglementaire bepalingen;

4.2. de vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op het feit dat de verzekerde een persoonlijk voordeel heeft genoten 
waarop hij wettelijk geen recht had;

4.3. de vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op of voortvloeiend uit daden of feiten die de verzekeringnemer, zijn 
verwante verenigingen en/of de verzekerden kenden bij het sluiten van het contract;

4.4. de boetes en andere vergoedingen van strafrechtelijke aard, met inbegrip van vergoedingen die als strafmaatregel of 
afschrikmiddel worden toegepast zoals “punitive damages” of “exemplary damages” in sommige buitenlandse rechtstelsels;

4.5. de vorderingen tot schadevergoeding gesteund op een dienstverlening of een professioneel advies of het niet verlenen van 
een dergelijke dienst of advies en waarvoor de verzekerden verantwoordelijk zouden kunnen gesteld worden tegenover 
hun klanten in het kader van de uitoefening van hun beroepsactiviteiten m.a.w. feiten die verzekerbaar zijn in een contract 
burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid.

Blijven evenwel verzekerd, de vorderingen tot schadevergoeding gesteund op een bestuursfout gericht tegen een 
verzekerde wegens een beroepsfout begaan door een werknemer die geen verzekerde is of niet in de hoedanigheid van 
verzekerde gehandeld heeft.

4.6. de vorderingen tot schadevergoeding in verband met lichamelijke en materiële schade en de niet-materiële schade die 
ervan het gevolg is.

In tegenstelling met artikel 1.2, alinea 2, blijven de verdedigingskosten verzekerd, zelfs in geval van veroordeling:

 - in het kader van een vordering tot schadevergoeding in verband met lichamelijke en materiële schade en de niet-
materiële schade die ervan het gevolg is op voorwaarde dat deze niet in verband staan met pollutie;

 - in het kader van een vordering tot schadevergoeding in verband met pollutie, voor zover dat:

 · deze pollutie niet werd veroorzaakt, noch verzwaard door het niet naleven van enige bepaling van de wetten, normen, 
voorschriften, reglementeringen, decreten, ordonnanties, verordeningen, instructies, richtlijnen of bedrijfsvergunningen, 
uitgevaardigd door de overheden bevoegd inzake milieubescherming, voor zover deze niet-naleving geduld werd door 
of niet onopgemerkt had mogen blijven voor de verzekeringnemer, zijn verwante verenigingen en/of de verzekerden 
en in het bijzonder door diegenen die verantwoordelijkheid dragen voor aangelegenheden betreffende pollutie;

 · deze pollutie niet onvermijdelijk, noodzakelijk of aanvaard was, en dit gezien de aard van de activiteiten van de 
verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen.

4.7. de schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, 
voorzover de schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest.

4.8. de schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog en feiten van dezelfde aard.

4.9. de schade veroorzaakt tijdens een staking, een lock-out, oproer, daden van terrorisme of sabotage, gewelddaden met 
collectieve inslag (politieke, sociale, ideologische en andere) al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, 
tenzij u wordt aangetoond dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en het schadegeval.

4.10. de schade veroorzaakt door een feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, mits dat feit of deze feiten 
of enige daardoor veroorzaakte schade voortkomt uit of het gevolg is van de radioactieve, giftige, explosieve of andere 
gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen, alsook de schade die rechtstreeks of 
onrechtstreeks voortkomt uit een bron van ioniserende stralingen.

Indien één van de bovenvermelde uitsluitingsgronden eigen is aan één van de verzekerden geldt deze uitsluiting voor hem 
persoonlijk en kan deze niet aan andere verzekerden worden tegengeworpen.

Artikel 5: Bedrag van de waarborg

5.1. Het bedrag van de waarborg vermeld in de bijzondere voorwaarden vormt de maximale tussenkomst van de maatschappij 
per schadegeval en per verzekeringsjaar.
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5.2. Voor zover de reddingskosten, de intresten en verdedigingskosten en de in hoofdsom verschuldigde vergoeding het 
verzekerde totaalbedrag niet overschrijden, wordt het totaal van de reddingskosten, de intresten en verdedigingskosten 
integraal door de maatschappij gedragen.

Indien de reddingskosten, de intresten en verdedigingskosten en de in hoofdsom verschuldigde vergoeding het verzekerde 
totaalbedrag overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten en verdedigingskosten anderzijds elk beperkt 
als volgt:

 - als het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR: 495.787,05 EUR;

 - als het verzekerde totaalbedrag begrepen is tussen 2.478.935,25 en 12.394.676,24 EUR: 495.787,05 EUR plus 20 % 
van het gedeelte tussen 2.478.935,25 en 12.394.676,24 EUR;

 - als het verzekerde totaalbedrag 12.394.676,24 EUR overschrijdt: 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het gedeelte boven 
12.394.676,24 EUR, met een maximum van 9.915.740,99 EUR.

(de hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen waarbij het basisindexcijfer 
dat is van november 1992 namelijk 113,77).

De reddingskosten en de intresten en kosten zijn ten laste van de maatschappij in de mate dat zij betrekking hebben op 
de door dit contract verzekerde prestaties. Ze zijn slechts voor rekening van de maatschappij naar evenredigheid van 
haar verbintenis.

Artikel 6: Vrijstellingen

6.1. Bij een schadegeval behouden de verzekerden een in de bijzondere voorwaarden bepaald aandeel te hunnen laste. Deze 
vrijstelling zal worden afgetrokken van het bedrag van de schade en kan niet worden verzekerd. De vrijstelling is eveneens 
van toepassing op de reddingskosten en de verdedigingskosten.

Als de maatschappij kosten heeft voorgeschoten en als later blijkt dat het totale bedrag van de schadevergoeding lager ligt 
dan het bedrag van de vrijstelling(en), verbinden de verzekeringnemer en/of de verzekerden zich ertoe het voorgeschoten 
bedrag aan de maatschappij terug te storten.

6.2. Indien een vergoeding wordt toegekend door de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen is voor elk schadegeval 
de vrijstelling van toepassing zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

Wanneer de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen slechts een gedeeltelijke vergoeding toekent, wordt de 
vrijstelling eveneens beperkt tot het in de bijzondere voorwaarden aangegeven bedrag.

Indien geen vergoeding wordt toegekend door de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen wordt per verzekerde 
en per schadegeval een vrijstelling toegepast zoals aangegeven in de bijzondere voorwaarden. De som van deze vrijstellingen 
mag evenwel voor alle verzekerden samen het in de bijzondere voorwaarden vermelde bedrag niet overschrijden.

Artikel 7: Omschrijving van het risico

7.1. De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle door hem bekende omstandigheden nauwkeurig 
mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het 
risico door de maatschappij.

De gegevens die in het verzekeringsvoorstel door de verzekeringnemer aan de maatschappij zijn meegedeeld en alle 
andere documenten door de verzekeringnemer overgemaakt, maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

7.2. 

7.2.1. Wanneer de maatschappij vaststelt dat er onopzettelijk gegevens zijn verzwegen of onjuist zijn meegedeeld, 
stelt zij voor, binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het 
onjuist meedelen kennis heeft gekregen de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij van 
het verzwijgen of van het onjuist meedelen kennis heeft gekregen.

Indien de maatschappij bewijst dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen 
binnen dezelfde termijn.

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na 
het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen van de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt 
aanvaard, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de vijftien dagen.

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

7.2.2. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en indien 
het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer, is de 
maatschappij tot de overeengekomen prestatie gehouden.
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7.2.3. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en indien 
het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekeringnemer, is de 
maatschappij slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie 
die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had meegedeeld.

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

7.3. Wanneer de maatschappij vaststelt dat er opzettelijk gegevens zijn verzwegen of onjuist zijn meegedeeld waardoor zij 
werd misleid bij de beoordeling van het risico, is de overeenkomst nietig. 

De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk 
verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.

Artikel 8: Wijziging van het risico

8.1. Wanneer in de loop van de overeenkomst het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend is 
verminderd en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, 
onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf 
de dag waarop zij van de vermindering kennis heeft gekregen.

Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering 
door de verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen.

8.2. 

8.2.1. De verzekeringnemer heeft de verplichting in de loop van de overeenkomst en onder dezelfde voorwaarden als 
bij het sluiten van de overeenkomst, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan 
te geven die van aard zijn een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich 
voordoet, te bewerkstelligen.

Wanneer gedurende de loop van de overeenkomst het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat 
de maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou 
hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis 
heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.

Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij 
de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn.

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien bij het 
verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel dit laatste niet wordt 
aanvaard, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.

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

8.2.2. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is 
geworden, en indien de verzekeringnemer de verplichting vermeld onder 8.2.1 heeft vervuld, dan is de maatschappij 
tot de overeengekomen prestatie gehouden.

8.2.3. Indien zich een schadegeval voordoet en de verzekeringnemer is de verplichting vermeld onder 8.2.1 niet nagekomen:

 – is de maatschappij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het ontbreken van de 
kennisgeving niet kan worden verweten aan de verzekeringnemer;

 – is de maatschappij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar verhouding tussen de betaalde premie 
en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, 
wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de verzekeringnemer kan worden verweten.

Zo de maatschappij evenwel het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, 
dan is haar prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.

8.2.4. Indien de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, kan de maatschappij haar dekking weigeren. De 
premies vervallen tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, 
komen haar toe als schadevergoeding.

8.3. Overeenkomstig artikel 8.2 worden onder andere beschouwd als daden of feiten die een verzwaring van het risico uitmaken:

8.3.1. de overname of de oprichting van een andere V.Z.W.

Als de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen overgaat tot de overname van een V.Z.W. door fusie of 
opslorping zullen de bestuurders van deze V.Z.W. verzekerden zijn onder deze polis, maar enkel en alleen voor 
de fouten begaan na de overname.
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De maatschappij kan evenwel, na ontvangst van een verzekeringsvoorstel en alle andere vereiste informatie, dekking 
verlenen voor de fouten door deze bestuurders begaan vóór de overname door middel van een bijvoegsel en na 
eventuele wijziging van de voorwaarden van dit contract.

8.3.2. de overname van de verzekeringnemer door een andere V.Z.W.

Als de verzekeringnemer fusioneert of zich associeert met een andere V.Z.W., zal de waarborg van dit contract 
enkel gelden voor de fouten door de verzekerden van de verzekeringnemer begaan vóór de fusie, de associatie 
of de overname.

8.3.3. de fusie van de VZW met een VSO of de omvorming van de VZW

Indien, gedurende de verzekerde periode, de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen fusioneert met 
een Vennootschap met Sociaal Oogmerk (VSO) of indien de verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen 
verandert van rechtsvorm zullen de waarborgen van dit contract verworven zijn voor de verzekerden voor de 
schadevorderingen gebaseerd op fouten in het bestuur begaan voor deze wijziging.

Dit contract zal automatisch ontbonden worden bij het einde van de verzekerde periode tijdens dewelke deze 
wijziging plaats had. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om aan de verzekeraar behoud van dekking te 
vragen voor nadien begane fouten in het bestuur. 

8.3.4. wijziging van het doel van de VZW

Indien het doel van de VZW wijzigt, zullen de waarborgen slechts gelden voor schadevorderingen die voortvloeien 
uit fouten in het bestuur die werden begaan voor de wijziging van het doel.

Dit contract zal automatisch ontbonden worden op het einde van de verzekeringsperiode, tijdens dewelke de 
wijziging van het doel heeft plaatsgevonden. De verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid om het behoud te vragen 
van de dekking voor nadien begane fouten in het bestuur.

8.3.5. de VZW in moeilijkheden

De verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen:

 – kunnen hun financiële verplichtingen niet meer voldoen ;

 – hebben gedurende twee opeenvolgende jaren hun jaarrekening niet neergelegd;

 – hebben minder dan 3 leden;

 – bevinden zich in omstandigheden die kunnen leiden tot hun gerechtelijke ontbinding.

8.3.6. meldingsplicht

In de gevallen vermeld onder 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 en 8.3.5 is de verzekeringnemer ertoe verplicht deze 
gebeurtenis zo vlug mogelijk schriftelijk aan de maatschappij aan te geven en haar eveneens alle andere vereiste 
informatie te bezorgen die van belang kan zijn bij de beoordeling van de impact van de gebeurtenis op het risico.

Artikel 9: Aangifte en aanmelding

9.1. De verzekeringsnemer, zijn verwante verenigingen en/of de verzekerden verbinden zich ertoe elke vordering tot 
schadevergoeding zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de acht dagen na kennisname schriftelijk bij de maatschappij 
aan te geven.

Zij zullen aan de maatschappij alle juiste, volledige en nuttige inlichtingen verstrekken over de omstandigheden van het 
schadegeval.

In elke aangifte moeten minstens de volgende elementen voorkomen:

 - de omschrijving van de vordering tot schadevergoeding of van de daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot een 
vordering tot schadevergoeding; 

 - de aard van de aangeklaagde fout; 

 - de aard en een raming van de gevraagde schadevergoedingen; 

 - de identiteit van de eisers; 

 - de identiteit van de betrokken verzekerden;

 - de manier waarop de verzekerde voor het eerst kennis heeft gekregen van de vordering tot schadevergoeding of van 
de daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot een vordering tot schadevergoeding.

9.2. De verzekeringnemer, zijn verwante verenigingen en/of de verzekerden dienen de dagvaardingen en in het algemeen alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken met betrekking tot het schadegeval onmiddellijk na hun afgifte of betekening 
en uiterlijk binnen 48 uur na hun ontvangst aan de maatschappij te bezorgen.
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Artikel 10: Verdediging en regeling

10.1. Het is de verplichting van de verzekerden zich te verdedigen tegen de tegen hen ingestelde vorderingen tot schadevergoeding.

De maatschappij is evenwel gerechtigd deel te nemen aan het onderzoek, de verdediging en de regeling van het schadegeval.

Er kan geen erkenning van aansprakelijkheid gebeuren, noch een betaling, of een belofte van betaling worden gedaan 
noch een minnelijke schikking of regeling worden getroffen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van 
de maatschappij.

Voor het maken van verdedigingskosten is het voorafgaandelijk akkoord van de maatschappij nodig.

Wat de verdedigingskosten betreft in verband met de waarborg vermeld in art. 1.1.2, zal de maatschappij de 
verdedigingskosten betalen bij de definitieve afhandeling van het schadegeval.

10.2. Indien de maatschappij een minnelijke schikking voorstelt die door de verzekeringsnemer, zijn verwante verenigingen 
en/of de verzekerde niet wordt aanvaard, zal de vergoeding door de maatschappij worden beperkt tot het bedrag van de 
minnelijke schikking. In dit geval zullen enkel deze kosten gemaakt tot op het ogenblik van de weigering van de minnelijke 
schikking door de maatschappij worden gedragen.

10.3. De maatschappij zal tussenkomen in de verdedigingskosten overeenkomstig de modaliteiten van een voorafgaandelijk 
opgestelde conventie tussen de maatschappij en de verzekeringnemer, zijn verwante verenigingen en/of de verzekerden, 
in geval van vorderingen tot schadevergoeding:

 - hetzij ingesteld tegen verzekerden met betrekking tot door dit contract gewaarborgde en niet-gewaarborgde materies;

 - hetzij ingesteld tegen verzekerden en tegen andere fysieke personen of rechtpersonen, met inbegrip van de 
verzekeringnemer en/of zijn verwante verenigingen.

10.4. De rechtsplegingsvergoeding

Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van derden en de 
rechtsplegingsvergoeding aan de maatschappij terugbetaald worden.

Indien de verzekerde één van de verplichtingen onder de artikelen 9 en 10 niet naleeft, kan de maatschappij haar 
tussenkomst verminderen tot beloop van het door haar geleden nadeel. De maatschappij kan haar dekking weigeren 
indien deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet werden nagekomen.

Artikel 11: Premie

11.1. De premie is haalbaar. Zij is betaalbaar volgens de modaliteiten vermeld in de bijzondere voorwaarden.

11.2. Bij niet-betalling van de premie  zal de maatschappij de verzekeringnemer per deurwaardersexploot of per aangetekend 
schrijven een herinnering sturen die geldt als ingebrekestelling. Bij die ingebrekestelling behoudt de maatschappij zich het 
recht voor een forfaitair bedrag van 12,50 EUR (index 111,31 - augustus 2009 - basis 2004 = 100) aan te rekenen voor 
de administratieve kosten,verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In afwijking van de bepalingen van 
deze algemene voorwaarden met betrekking tot de indexering, varieert die vergoeding ieder jaar op 1 januari in functie 
van de evolutie van de index der consumptieprijzen, op basis van de index van de maand december van het vorige jaar. 
In geen geval zal dit bedrag lager zijn dan 12,50 EUR.

Bij niet-betaling van de premie binnen de 15 dagen vanaf de dag na deze ingebrekestelling, zullen alle waarborgen van 
het contract geschorst worden en zal het contract opgezegd worden na afloop van een nieuwe termijn van ten minste 
15 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing..

11.3. Indien de waarborgen geschorst worden, blijven de premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen verschuldigd, 
op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de 
ingebrekestelling aan de schorsing van de waarborgen. Onze vordering kan echter niet meer bedragen dan de premies 
voor twee opeenvolgende jaren. De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden op het moment van de effectieve 
en integrale betaling van de premies.

Artikel 12: Aanvang en duur van het contract
Het contract treedt in werking op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden. De duur ervan is vastgesteld in de bijzondere 
voorwaarden.

Op het einde van de verzekeringsperiode wordt het contract stilzwijgend verlengd voor de periode vastgesteld in de 
bijzondere voorwaarden, tenzij één van de partijen er verzet tegen aantekent per bij de post afgegeven aangetekende brief, 
per deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, tenminste drie maanden vóór de 
afloopdatum van het contract.

De maatschappij behoudt zich het recht voor de documenten op te vragen die nodig zijn voor de beoordeling van het risico.
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Artikel 13: Opzegging

13.1. De opzegging gebeurt bij gerechtsdeurwaardersexploot, bij een ter post aangetekende brief of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behalve indien anders bepaald in het contract, heeft de opzegging pas uitwerking 
na het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of op de datum van 
het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte bij de post.

13.2. De verzekeringnemer kan het contract opzeggen:

13.2.1. in geval van vermindering van het risico volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.1;

13.2.2. tegen het einde van elke verzekeringsperiode volgens de modaliteiten voorzien in artikel 12;

13.2.3. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving 
van de maatschappij. In geval van een tariefwijziging wordt de termijn van 30 dagen naar 3 maanden gebracht. 

Deze mogelijkheid tot opzegging bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden 
het gevolg is van een aanpassing die wordt opgelegd door de bevoegde autoriteiten en waarvan de toepassing 
gelijkvormig is voor alle maatschappijen.

13.3. De maatschappij kan het contract opzeggen:

13.3.1. in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten van 
het contract volgens de modaliteiten voorzien in artikel 7.2;

13.3.2. in geval van aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8.2;

13.3.3. in geval van niet-betaling van de premie volgens de modaliteiten voorzien in artikel 11.2 en 11.3;

13.3.4. tegen het einde van elke verzekeringsperiode volgens de modaliteiten voorzien in artikel 12;

13.3.5. na schadegeval, ten laatste één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding, 
met uitwerking drie maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van 
het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ervan. 
Indien de verzekeringnemer of de begunstigde van de verzekering één van de verplichtingen die voortvloeien uit 
het schadegeval niet heeft nageleefd met de bedoeling de maatschappij te misleiden, kan deze het contract te 
allen tijde opzeggen. In dit geval wordt de opzegging van kracht één maand te rekenen van de dag die volgt op 
de betekening, op de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende zending, te rekenen van 
de dag die volgt op de afgifte ervan, op voorwaarde dat de maatschappij bij een onderzoeksrechter een klacht 
met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht hebben 
gedagvaard, op basis van de artikelen van het Strafwetboek. 

Artikel 14: Subrogatie
Ten belope van het bedrag van de uitgekeerde vergoeding treedt de maatschappij in de rechten en rechtsvorderingen van de 
verzekerden tegen de aansprakelijke derden.

Indien door toedoen van de verzekerde de subrogatie niet langer uitwerking heeft ten voordele van de maatschappij, kan deze 
de terugvordering vragen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel.

Artikel 15: Verplichting tot vertrouwelijkheid
De verzekeringnemer, zijn verwante verenigingen en/of de verzekerden verbinden zich ertoe het bestaan van deze 
verzekeringsovereenkomst geheim te houden.

Artikel 16: Domiciliëring
De woonplaats van beide partijen wordt in rechte gekozen:

 - die van de maatschappij op haar maatschappelijke zetel vermeld in de bijzondere voorwaarden;

 - die van de verzekeringnemer op zijn adres aangeduid in de bijzondere voorwaarden of op het adres dat hij later aan de 
maatschappij opgeeft.

Om geldig te zijn, dienen alle mededelingen aan bovenvermelde adressen te worden gericht. De voor de verzekeringnemer 
bestemde berichten zijn geldig verzonden, naar het adres dat in de bijzondere voorwaarden vermeld is, of naar ieder ander 
adres, desgevallend elektronisch dat ons zou zijn meegedeeld.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
Het Belgisch recht is van toepassing op huidige verzekeringsovereenkomst. De geschillen die in het kader van deze overeenkomst 
kunnen rijzen, vallen onder exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.


