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Hoofdstuk 1.
DEFINITIES
1.1 VERZEKERAAR
N.V. Protect, Jetsesteenweg 221 te 1080 Brussel.

1.2 VERZEKERINGNEMER
De natuurlijke of rechtspersoon die de polis onderschrijft.

1.3 VERZEKERD BEROEP
Het door het Decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg van 19 april 1995 in het leven geroepen en omschreven beroep van
milieucoördinator.

1.4 INTERNE MILIEUCOÖRDINATOR
De milieucoördinator die werknemer is van het bedrijf of de groep van bedrijven waarvoor hij milieucoördinator is.
Indien een persoon milieucoördinator is in meerdere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep en werknemer is van
minstens één van die bedrijven, dan wordt hij beschouwd als interne milieucoördinator voor al die bedrijven.

1.5 VERZEKERDEN
De in de bijzondere voorwaarden aangeduide natuurlijke personen die de hoedanigheid van interne milieucoördinator hebben.
De werkgever van de interne milieucoördinator is eveneens verzekerde, als burgerlijk aansprakelijke voor zijn werknemer.
In het geval van een interne milieucoördinator in een groep van bedrijven, is elk bedrijf waarvoor hij milieucoördinator is
eveneens verzekerde, als burgerlijk aansprakelijke voor de milieucoördinator.

1.6 DERDEN
Iedere andere natuurlijke of rechtspersoon dan:
•
de verzekerden, zoals gedefinieerd in artikel 1.5.
•
de bedrijven die, in de zin van de bijlage bij het K.B. van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de
ondernemingen, een verbonden onderneming vormen met een bedrijf dat verzekerde is.

1.7 VOORVALLEN VAN DE SCHADE
Het veruitwendigen van de schade.

1.8 SCHADE-EIS
Elke burgerlijke vordering van derden die schriftelijk tegen de verzekerde of de verzekeraar wordt ingesteld op basis van een in
de polis gewaarborgde aansprakelijkheid.
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1.9 SCHADEGEVAL
Elke schade-eis die de aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang brengt.
Alle schade-eisen die het gevolg zijn van éénzelfde oorzaak worden beschouwd als één en hetzelfde schadegeval en worden
geacht te zijn ingesteld op het moment dat de eerste schade-eis wordt ingesteld, ook al spreiden deze schade-eisen zich uit over
meerdere verzekeringsjaren.
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1.10 GELDIGHEIDSDUUR VAN DE POLIS
De periode tussen de aanvangsdatum en de einddatum van de polis tijdens dewelke de waarborg van de polis van kracht is.

Hoofdstuk 2.
VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING
2.1 VOORWERP
De polis heeft tot doel de geldelijke gevolgen te dekken van de beroepsaansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan
derden die voortvloeit uit een geoorloofde uitoefening van het verzekerd beroep.

2.2 VERDUIDELIJKINGEN
2.2.1 Beroepsaansprakelijkheid
Hieronder wordt verstaan :
De contractuele aansprakelijkheid en de extracontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde, zoals bepaald in het Burgerlijk
Wetboek, voor schade veroorzaakt aan derden door een fout in de geleverde diensten in het kader van het verzekerd beroep.
Valt niet onder de beroepsaansprakelijkheid :
De extracontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde, op basis van de art. 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek,
voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van het verzekerd beroep die niet het gevolg is van een fout in de
geleverde diensten (dit is de bedrijfsaansprakelijkheid of BA uitbating).
2.2.2 Verdediging
De verzekeraar belast zich met de verdediging van de verzekerde bij elke schade-eis die tegen hem wordt ingesteld. De
verzekeraar stelt een advocaat en/of een technische deskundige aan indien hij dit nodig acht. De kosten van de door de
verzekeraar aangestelde advocaten en technische deskundigen worden door hem ten laste genomen, behoudens wat de
vrijstelling betreft.
2.2.3 Reddingskosten
Hieronder wordt verstaan:
•
de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van een gedekt
schadegeval te voorkomen of te beperken;
•
de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft
genomen om bij nakend gevaar een gedekt schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de
gevolgen ervan te voorkomen of te beperken.
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De maatregelen dienen dringend te zijn d.w.z. dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen zonder mogelijkheid de
verzekeraar te verwittigen en zijn voorafgaand akkoord te verkrijgen.
Het gevaar moet nakend zijn d.w.z. dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou volgen indien de maatregelen
niet werden genomen.
Deze reddingskosten worden, mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, integraal door de verzekeraar
gedragen binnen de perken bepaald in art. 2.3.2.
Blijven ten laste van de verzekerde:
•
de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van nakend
gevaar of wanneer het nakend gevaar afnemend is;
•
de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om preventiemaatregelen te
nemen die vroeger al hadden moeten zijn genomen.
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2.3 VERZEKERDE BEDRAGEN
2.3.1 Algemeen
De gewaarborgde kapitalen per schadegeval en per verzekeringsjaar worden vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.
De eerste periode tussen de aanvangsdatum van de polis en de eerste jaarlijkse vervaldag wordt met een volledig
verzekeringsjaar gelijkgesteld.
2.3.2 Reddingskosten
De reddingskosten zoals voorzien in artikel 52 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, zoals
gewijzigd bij wet van 16 maart 1994, zijn inbegrepen in de waarborg.
Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de reddingskosten gewaarborgd voor een bedrag van 495.787,05 EUR. Dit bedrag is
gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis
1988 = 100).
2.3.3 Intresten en kosten
De intresten en kosten zoals voorzien in artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, zoals
gewijzigd bij wet van 16 maart 1994, zijn inbegrepen in de waarborg.
Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de intresten en kosten gewaarborgd voor een bedrag van 495.787,05 EUR. Dit bedrag is
gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis
1988 = 100).

2.4 OMVANG VAN DE WAARBORG IN DE TIJD
2.4.1 Algemeen
De waarborg van de polis geldt voor schade-eisen die tijdens de geldigheidsduur van de polis worden ingesteld en die
betrekking hebben op schade die tijdens dezelfde duur is voorgevallen.
2.4.2 Anterioriteit
Zijn inbegrepen in de waarborg van de polis, de schade-eisen die tijdens de geldigheidsduur van de polis worden ingesteld en
die betrekking hebben op schade die tijdens dezelfde duur is voorgevallen ten gevolge van opdrachten die zijn uitgevoerd in de
periode tussen de aanstelling als milieucoördinator en de aanvangsdatum van de polis.
Vorderingen die betrekking hebben op schade ten gevolge van opdrachten uitgevoerd voor de aanstelling als milieucoördinator
zijn uitgesloten uit de waarborg van de polis.
Vorderingen die betrekking hebben op schade ten gevolge van opdrachten uitgevoerd voor 04/07/1996 zijn in elk geval
uitgesloten uit de waarborg van de polis.
2.4.3 Waarborg van het na-risico
Worden gewaarborgd op voorwaarde dat ze worden ingesteld binnen de 36 maanden te rekenen vanaf het einde van de polis,
de schade-eisen die betrekking hebben op:
•
•

schade die tijdens de geldigheidsduur van de polis is voorgevallen indien bij het einde van de polis het risico niet door
een andere verzekeraar is gedekt;
daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de geldigheidsduur van de polis voorgevallen en
aangegeven zijn aan de verzekeraar.

In dit geval zal de verzekeraar tussenkomen op basis van de voorwaarden voorzien voor het laatste verzekeringsjaar en binnen
de perken van de verzekerde bedragen die nog ter beschikking zijn op het einde van de polis.
2.4.4 Posterioriteit
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Indien de milieucoördinator de beoefening van het verzekerd beroep stopzet tijdens de duur van de polis, dan kan de waarborg
van de polis van jaar tot jaar worden verdergezet mits betaling van een overeen te komen degressieve jaarpremie.
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2.5 VERZEKERDE OPDRACHTEN
De waarborg wordt enkel verleend voor de opdrachten als interne milieucoördinator uitgevoerd door de personen die vermeld
zijn in de bijzondere voorwaarden in de bedrijven en/of de vestigingen van bedrijven die vermeld zijn in de bijzondere
voorwaarden.

2.6 TERRITORIALE UITGESTREKTHEID
De waarborg wordt enkel verleend voor schades die voortvloeien uit opdrachten uitgevoerd in het Vlaamse Gewest.
Op vraag van de verzekeringnemer, kan de verzekeraar eventueel instemmen met een uitbreiding van de waarborg tot
opdrachten uitgevoerd in andere regio’s.

2.7 DE GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID, DE SOLIDAIRE AANSPRAKELIJKHEID EN DE VEROORDELING IN
SOLIDUM
Indien de verzekerde als milieucoördinator aansprakelijk wordt gesteld voor een deel van de schade, is de verzekeraar enkel
gehouden tot tussenkomst ten belope van dat aandeel.
Indien de verzekerde als milieucoördinator solidair met anderen aansprakelijk wordt gesteld, is de verzekeraar enkel gehouden
tot tussenkomst ten belope van het aandeel in de aansprakelijkheid dat in hoofde van die milieucoördinator wordt weerhouden.
Daarentegen is de waarborg van de polis uitgebreid tot de financiële gevolgen van de hoofdelijkheid die ten laste wordt gelegd
van de verzekerde als milieucoördinator ingevolge een veroordeling in solidum. In dat geval heeft de verzekeraar een recht van
verhaal op de andere in solidum veroordeelden ten belope van hun aandeel in de aansprakelijkheid.

2.8 UITSLUITINGEN
Zijn uitgesloten uit de waarborg van de polis:
2.8.1 De schade die opzettelijk is veroorzaakt of die het gevolg is van een opzettelijke fout en de schade die het gevolg is van
de hierna gedefinieerde zware fouten:
•
daden of nalatigheden die de milieucoördinator, tegen zijn eigen advies in, in expliciete opdracht van de opdrachtgever
heeft moeten plegen. Vooraleer de milieucoördinator tegen zijn advies in daden pleegt of nalaat te plegen, is hij verplicht
zijn advies schriftelijk mee te delen aan de opdrachtgever.
•

het bewust niet raadplegen en/of het bewust niet adviseren van de toepassing van de milieuwetgeving en
-reglementering die van toepassing is op de inrichting(en) waarvoor de verzekerde als milieucoördinator is aangesteld.

2.8.2 Schade door radioactieve en nucleaire stoffen, behalve indien zij het gevolg is van het gebruik van met radioactieve
en/of nucleaire stoffen voorziene meet- en controle-toestellen in het verzekerd beroep.
2.8.3 De schade die verzekerbaar is in het kader van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.
2.8.4 De schade die het gevolg is van brand, storm, hagel en water.
2.8.5 De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele verbintenis die de gebruikelijke bij wet voorziene
aansprakelijkheid overschrijdt zoals onder meer een contractuele verbintenis die aan de verzekerde een resultaatsverbintenis
oplegt.
2.8.6 De schade die het gevolg is van bekendmaking van beroepsgeheimen of van vertrouwelijke inlichtingen.
2.8.7 De schade die het gevolg is van het financiële onvermogen van de verzekerde, de verzekeringnemer en/of van hun
vennoten.
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2.8.8 De strafrechtelijke, fiscale en administratieve boeten.
2.8.9 Elke werkelijke of vermeende aansprakelijkheid, betreffende schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van
een blootstelling aan asbest of koper-chroom-arseen (CCA) of aan een materiaal dat asbest of CCA bevat.
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2.8.10 De schade die het gevolg is van een vervuiling of een verontreiniging die begonnen is voor de aanvangsdatum van de
polis.
2.8.11 De schade die het gevolg is van genetische manipulaties, behoudens tegenstrijdig beding in de bijzondere
voorwaarden.
2.8.12 De schade toegebracht aan de natuurelementen waarvan het gebruik aan allen gemeenschappelijk is (res communes),
alsook de aanspraken wegens genotsderving veroorzaakt door deze schade.
2.8.13 De aansprakelijkheid die zou voortspruiten uit wettelijke en reglementaire voorschriften die na de aanvangsdatum van
de polis met retroactieve werking zouden opgelegd worden.
2.8.14 De schade geleden door de werkgever van de interne milieucoördinator, evenals de schade geleden door een bedrijf
dat deel uitmaakt van een groep van bedrijven die een milieucoördinator hebben aangesteld die werknemer is van minstens
één bedrijf van de groep en beschouwd wordt als interne milieucoördinator voor al de bedrijven van de groep.
De verzekeraar moet bewijzen dat de uitsluiting van toepassing is.

2.9 OPSTELLEN VAN VERSLAGEN
De milieucoördinator is verplicht de volgende schriftelijke verslagen op te stellen:
•
•
•

een jaarlijks verslag over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld, zoals voorzien door het Decreet
Bedrijfsinterne Milieuzorg van 19 april 1995;
een verslag, telkens wanneer hij een advies geeft, voorstellen formuleert of opmerkingen maakt m.b.t. feiten,
handelingen, beslissingen, ..., die redelijkerwijze een belangrijke impact op milieuvlak kunnen hebben;
een verslag, telkens wanneer hij vaststelt dat een door hem gegeven advies niet wordt gevolgd of dat er met door hem
geformuleerde voorstellen of gemaakte opmerkingen geen rekening wordt gehouden.

Hoofdstuk 3.
KENNIS VAN HET RISICO EN RISICOVERZWARING
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3.1 BESCHRIJVING VAN HET RISICO
a)

De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de polis op spontane wijze alle hem bekende
omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die
van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.

b)

Het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, waardoor de
verzekeraar misleid wordt bij de beoordeling van het risico, heeft de nietigheid van de polis voor gevolg.
De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het
opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe.

c)

Het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, geeft
de verzekeraar het recht om binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij
hiervan kennis heeft gekregen, een wijziging van de polis voor te stellen, met uitwerking op de dag
waarop hij kennis heeft gekregen van dit verzwijgen of onjuist meedelen.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de polis
opzeggen binnen dezelfde termijn.
Indien het voorstel tot wijziging van de polis niet wordt aanvaard door de verzekeringnemer binnen de
termijn van één maand na ontvangst of indien het wordt geweigerd, kan de verzekeraar de polis
opzeggen binnen de vijftien dagen.
Indien de verzekeraar de polis niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de
hierboven bepaalde termijnen, kan hij zich nadien niet meer beroepen op feiten die hem bekend waren.
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d)

Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en
indien het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens:
•

niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer, zal de verzekeraar de door de polis voorziene
prestaties leveren;

•

kan verweten worden aan de verzekeringnemer, zal de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden
zijn 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 medegedeeld.
Indien de verzekeraar bij het schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard
door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt zijn prestatie
beperkt tot het terugbetalen van alle betaalde premies.

3.2 MEEDELEN VAN WIJZIGINGEN VAN HET RISICO
a)

De verzekeringnemer is verplicht om nieuwe omstandigheden of wijzigingen van de
omstandigheden, die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die de beoordeling van het
risico kunnen beïnvloeden, spontaan mee te delen aan de verzekeraar.
Indien de verzekeraar bewijst dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd,
kan hij de polis opzeggen binnen de termijn van één maand na kennisname van de verzwaring.
Levert de verzekeraar dit bewijs niet, dan kan hij, binnen de termijn van één maand na kennisname
van de verzwaring, een wijziging van de polis voorstellen, met terugwerkende kracht tot op de dag
van de verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van de polis niet wordt aanvaard door de verzekeringnemer binnen
de termijn van één maand na ontvangst of indien het wordt geweigerd, kan de verzekeraar de polis
opzeggen binnen de vijftien dagen.
Indien de verzekeraar de polis niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de
hierboven bepaalde termijnen, kan hij zich nadien niet meer beroepen op de verzwaring van het
risico.

b)

Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden
en indien de verzekeringnemer:
•

de verzwaring van het risico had gemeld, zal de verzekeraar de door de polis
bepaalde prestaties leveren;

•

de verzwaring van het risico niet had gemeld en dit hem niet kan worden verweten, zal de
verzekeraar de door de polis bepaalde prestaties leveren;

•

de verzwaring van het risico niet had gemeld en dit hem kan worden verweten, zal de
verzekeraar slechts tot prestatie gehouden zijn op basis van de verhouding tussen de betaalde
premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in
aanmerking was genomen.
Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou
hebben verzekerd, is zijn prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle
betaalde premies.

De verzekeraar kan zijn dekking weigeren aan de verzekeringnemer die met bedrieglijk opzet heeft gehandeld. De premies,
vervallen tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen hem toe als
schadevergoeding.

3.3 JAARLIJKSE AANGIFTE
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De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks aan de verzekeraar op vraag van de verzekeraar een overzicht van de door de
verzekerde verzorgde opdrachten te bezorgen, binnen de twee maanden na de vraag van de verzekeraar.
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Hoofdstuk 4.
PREMIE, VRIJSTELLING EN AANPASSING VAN DE VOORWAARDEN
4.1 PREMIE
De premie wordt forfaitair per verzekeringsjaar vastgesteld.
De premie is betaalbaar bij de aanvang van het verzekeringsjaar.

4.2 KOSTEN EN TAKSEN
De premies worden verhoogd met de kosten en de door de wet bepaalde verzekeringstaksen.

4.3 INVORDERING VAN DE PREMIE
Alle premies zijn haalbaar door de bemiddelaar of door de verzekeraar. De waarborg wordt nochtans slechts van kracht na
betaling van de eerste premie.

4.4 VRIJSTELLING
De vrijstelling is het bedrag dat per schadegeval ten laste blijft van de verzekeringnemer.
Het bedrag van de vrijstelling wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.
De vrijstelling is toepasselijk op het totaal van de uitgaven gedaan door de verzekeraar. Indien evenwel de verzekerde geen
aansprakelijkheid draagt, zal de vrijstelling niet worden toegepast op de door de verzekeraar gemaakte kosten.

4.5 AANPASSING VAN DE VOORWAARDEN
Behoudens de wijzigingen voorzien in hoofdstuk 3, zal de verzekeraar, indien hij de polisvoorwaarden wenst te wijzigen, dit per
aangetekend schrijven aan de verzekeringnemer laten weten.
De wijzigingen worden van kracht vanaf de eerstvolgende vervaldag indien het aangetekend schrijven tenminste drie maanden
voor de vervaldag ter post is afgegeven. Indien dit niet het geval is, worden de wijzigingen van kracht na verloop van drie
maanden na de afgifte ter post van het aangetekend schrijven.
De verzekeringnemer mag de polis opzeggen mits een aangetekend schrijven aan de verzekeraar binnen de maand na de
betekening van de wijziging.

Hoofdstuk 5.
DUUR, SCHORSING EN OPZEGGING VAN DE POLIS

IMC 2008

5.1 DUUR
De polis wordt gesloten voor een eerste periode die loopt vanaf de aanvangsdatum van de polis tot de eerste jaarlijkse
vervaldag. Na afloop van deze periode wordt de polis stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar,
behoudens opzegging door één van de partijen minstens drie maanden voor de vervaldag bij een ter post aangetekende brief,
door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of bij deurwaardersexploot.
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5.2 JAARLIJKSE VERVALDAG
De jaarlijkse vervaldag van de polis is 1 juli.

5.3 VERZEKERINGSJAAR
Het verzekeringsjaar is de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse vervaldagen.

5.4 SCHORSING
De waarborg van de polis wordt geschorst, vanaf de vijftiende dag die volgt op de afgifte ter post van de aangetekende
ingebrekestelling aan de verzekeringnemer, indien de verzekeringnemer nalaat:
•

een premie te betalen;

•

een jaarlijkse aangifte in te dienen, overeenkomstig art. 3.3.

De waarborg wordt terug van kracht de dag na de ontvangst door de verzekeraar van de integrale betaling van de achterstallige
premie, verhoogd met de eventuele intresten, of de dag na de ontvangst door de verzekeraar van de achterstallige aangifte,
voor zover de waarborg niet om een andere reden geschorst is.
De verzekeraar mag de premies, die eisbaar zijn geworden tijdens de schorsingsperiode, als schadevergoeding behouden. Dit
recht is evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.

5.5 ADMINISTRATIEVE KOST
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om voor elke aangetekende ingebrekestelling wegens het niet betalen van een
premie of wegens het niet-indienen van een jaarlijkse aangifte overeenkomstig art. 3.3. een administratieve kost van 10 EUR aan
te rekenen aan de verzekeringnemer.

5.6 OPZEGGING
Indien de waarborg van de polis geschorst is overeenkomstig artikel 5.4., dan kan de verzekeraar de polis opzeggen indien hij
zich dat recht in de aangetekende ingebrekestelling heeft voorbehouden. In dat geval wordt de opzegging ten vroegste van
kracht vanaf de vijftiende dag die volgt op de eerste dag van de schorsing.
Indien de verzekeraar zich het recht om de polis op te zeggen niet heeft voorbehouden in de aangetekende ingebrekestelling,
dan kan de verzekeraar de polis slechts opzeggen mits een nieuwe aangetekende ingebrekestelling aan de verzekeringnemer. In
dat geval wordt de opzegging van kracht vanaf de vijftiende dag die volgt op de afgifte ter post van de nieuwe aangetekende
ingebrekestelling.

5.7 OPZEGGING NA SCHADEGEVAL

IMC 2008

Na elke schadeaangifte die van aard is het evenwicht tussen de prestaties van de partijen in het gedrang te brengen kan de
verzekeraar de polis opzeggen bij aangetekend schrijven aan de verzekeringnemer ten laatste één maand na de uitbetaling of
de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De opzegging wordt van kracht na verloop van drie maanden na de
afgifte ter post van het aangetekend schrijven.
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Hoofdstuk 6.
DE SCHADEREGELING
6.1 DE AANGIFTE
De verzekeringnemer of de verzekerde dient de verzekeraar zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de acht dagen schriftelijk
in kennis te stellen van elke schade-eis waarmee hij geconfronteerd wordt of van elk feit dat aanleiding kan geven tot een
schade-eis, ongeacht of zijn aansprakelijkheid al dan niet daadwerkelijk in het gedrang wordt gebracht.
De verzekeringnemer of de verzekerde dient zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen te verstrekken en op de
vragen te antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen
vaststellen. Hij verbindt zich er hierbij eveneens toe de verslagen vermeld in art. 2.9. ter beschikking te houden van de
verzekeraar.
Elke schade-eis, elk bericht, elke dagvaarding, elke ingebrekestelling en in het algemeen elke gerechtelijke of buitengerechtelijke
akte dient zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar te worden bezorgd.

6.2 SANCTIE
Indien de verzekeringnemer of de verzekerde één van de verplichtingen opgelegd door art. 6.1. niet nakomt en er daardoor een
nadeel onstaat voor de verzekeraar, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie ten belope van
het door hem geleden nadeel.
De verzekeraar kan zijn dekking weigeren indien de verzekeringnemer of de verzekerde één van de verplichtingen opgelegd
door art. 6.1. met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

6.3 DE REGELING VAN DE VERGOEDING
6.3.1 Het schadegeval dat door de verzekeringnemer of de verzekerde wordt aangegeven aan de verzekeraar wordt door de
verzekeraar beheerd. Daardoor treedt de verzekeraar in de rechten van de verzekeringnemer voor de afhandeling van het
dossier. Door de ondertekening van de polis gaat de verzekeringnemer ermee akkoord dat de verzekeraar de rechten, de
vorderingen en het regres op derden die hun oorsprong vinden in het schadegeval overneemt ten belope van de verzekerde
bedragen.
6.3.2 De verzekeraar stelt de advocaat en de eventuele deskundige aan, voert de onderhandelingen met de schadelijders of hun
rechthebbenden, sluit de dadingen en stelt alle handelingen tot de beëindiging van de schade-eis. Hij houdt hierbij de
verzekeringnemer op de hoogte van de evolutie van het schadegeval.
6.3.3 Elke schaderegeling door de verzekeraar is evenwel ondergeschikt aan het schriftelijk akkoord van de verzekeringnemer.
Nochtans, indien deze laatste weigert dergelijk akkoord te geven en het bedrag van de schadevergoeding later meer beloopt
dan dat waarvoor de verzekeraar eerder van de benadeelde derde het akkoord had bekomen, wordt de verbintenis van de
verzekeraar, met inbegrip van de kosten voor de verdediging, beperkt tot het bedrag waarvoor het schadegeval geregeld had
kunnen worden.
6.3.4 Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading en elke uitbetaling van schadevergoeding, door de verzekeringnemer
of de verzekerde gedaan zonder het schriftelijk akkoord van de verzekeraar, is niet tegenstelbaar aan de verzekeraar. Deze
bepaling is niet toepasselijk op de eenvoudige erkenning van de feiten zelf of op het verstrekken van de eerste geldelijke hulp of
medische bijstand.

IMC 2008

6.3.5 De verzekeraar betaalt het bedrag van de schadevergoeding aan de benadeelde derde of aan de verzekeringnemer onder
aftrek van de vrijstelling die ten laste van de verzekeringnemer blijft. De betaling aan de verzekeringnemer is slechts mogelijk
met akkoord van de benadeelde derde.
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6.4 INVORDERING VAN DE VRIJSTELLING
Wanneer uit de gegevens van het dossier blijkt dat een vergoeding verschuldigd zal zijn, dan mag de verzekeraar het
overeenstemmend bedrag van de vrijstelling invorderen. Indien achteraf blijkt dat het bedrag geheel of gedeeltelijk ten
onrechte ingevorderd werd, dan zal de verzekeraar het niet-verschuldigd bedrag terugbetalen, verhoogd met de gerechtelijke
intresten te rekenen vanaf de dag waarop het bedrag werd betaald.
Indien de verzekeringnemer weigert de vrijstelling te betalen, dan zal ze verhoogd worden met de gerechtelijke intresten te
rekenen vanaf de dag van de aangetekende ingebrekestelling door de verzekeraar.

6.5 RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR
Indien de verzekeraar ingevolge een rechtstreekse vordering van een derde gehouden is tot uitbetaling in een schadegeval dat
overeenkomstig de polisvoorwaarden niet gedekt is, maar waarvan het niet-gedekt zijn niet tegenstelbaar is aan de derde, dan
heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

Hoofdstuk 7.
DIVERSE BEPALINGEN
7.1 DE EXCEDENTAIRE WAARBORGEN
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de waarborg van deze polis slechts verleend wordt in excedent van de bedragen die door de
verzekeraar van elke andere polis verschuldigd zijn, zelfs indien die andere polis later werd afgesloten en alle of een gedeelte van
de door deze polis verzekerde risico’s dekt. Die andere polissen zullen steeds als vrijstelling voor de waarborgen van deze polis
worden beschouwd, zodat deze polis geldt als een tweederangspolis.

7.2 AFSTAND VAN VERHAAL
Indien de verzekeringnemer afstand van verhaal wenst te doen ten opzichte van een derde, dan dient hij de verzekeraar hiervan
op voorhand in kennis te stellen. De verzekeraar kan het afstand van verhaal aanvaarden mits betaling van een bijpremie of kan
het weigeren.
Indien de verzekeringnemer afstand van verhaal doet ten opzichte van een derde zonder de verzekeraar hiervan op voorhand in
kennis te stellen of nadat de verzekeraar het afstand van verhaal heeft geweigerd en de verzekeraar moet tussenkomen zonder
verhaalsmogelijkheid tegen de aansprakelijke derde, dan kan de verzekeraar van de verzekeringnemer de terugbetaling
vorderen van de betaalde schadevergoeding ten belope van het door hem geleden nadeel.

7.3 INFORMATIE
Alle berichten en mededelingen in verband met de polis en/of de regeling van de schadegevallen kunnen geldig gedaan
worden via de bemiddelaar van de polis of rechtstreeks aan de verzekeraar.

7.4 ADRESWIJZIGING
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe elke adreswijziging aan de verzekeraar mede te delen. Alle berichten zijn geldig
verstuurd aan het laatst gekende adres van de verzekeringnemer.
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7.5 TOEPASSELIJK RECHT EN BETWISTINGEN
De polis is onderworpen aan het Belgische recht.
Voor alle geschillen m.b.t. de polis zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.
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7.6 WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST
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Voor alles wat niet vermeld is in de polis wordt verwezen naar de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992.
Alle wijzigingen aan deze wet zullen automatisch van toepassing zijn zodra de wetgever dit gebiedt of toelaat.
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