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Euromaf>verzekering europese ingenieurs en architecten 
Kantoor België 
 
De onderschrijver van het contract. 
 
De verzekeringsnemer , evenals de aangestelden, stagiairs , medewerkers , vennoten, bestuurders, zaak-
voerders en commissarissen, wanneer zij in het kader van de verzekerde activiteiten handelen in zijn 
dienst. 
 
Alle benadeelde personen behalve: 
-  de verzekerde, 
- de gezinsleden van de verantwoordelijke verzekerde , die onder zijn dak wonen en die door hem 
   financieel onderhouden worden. 
 

Waarde der werken (zonder BTW) op de datum van hun oplevering , die het voorwerp zijn van de 
 verzekerde beroepsopdrachten. 
 
Het geheel der brutobezoldigingen (BTW niet inbegrepen), al dan niet betaald, dat betrekking heeft op de 
verzekerde beroepsopdrachten. 
 
Iedere vordering die vanwege derden schriftelijk wordt ingesteld tegen de verzekerde tijdens de duur van 
het contract. 
De vordering dient , behalve tegenstrijdige bepaling , voort te vloeien uit schade die ook tijdens deze duur 
is voorgevallen. 
Het geheel der vorderingen die voortvloeit uit eenzelfde oorzakelijke fout en/of feit, wordt beschouwd als 
één enkel en hetzelfde schadegeval dat wordt verondersteld overkomen te zijn op de datum waarop de 
eerste dezer vorderingen werd ingesteld. 
 
De maatschappij neemt eveneens ten laste, op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de 
verzekerde binnen een periode van 3 jaar te rekenen vanaf het einde van het contract, de vorderingen die 
betrekking hebben op: 
 
- schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voorgedaan indien bij het einde van dit  

contract het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt; 
- daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van dit contract zijn voorge-

vallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven. 
In dit geval zal de maatschappij 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 de 
datum van het einde van het contract. 
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Artikel 1 A - Omvang van de waarborg 
 Binnen de perken van de voorwaarden van het contract, waarborgt de maatschappij de verzekerde voor alle schadegevallen 

waartoe hij gehouden is op basis van zijn “Beroeps- en Uitbatingsaansprakelijkheid”, zoals hierna omschreven, in het kader 
van de geoorloofde uitoefening van de verzekerde beroepsopdrachten: 
a) “Beroepsaansprakelijkheid” : 

De contractuele burgerlijke aansprakelijkheid, binnen de perken der wetten, gebruiken en reglementen in voege, evenals 
de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid die hieruit volgt ; 

 b) Burgerlijke Aansprakelijkheid “Uitbating” : 
 De extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden, buiten hetgeen bepaald is in 1. A a) hierboven 
Er wordt eveneens bepaald dat de waarborg verworven is voor: 
1° de veroordelingen “ln Solidum” die ten laste worden gelegd van de verzekerde door een gerechtelijke beslissing, onder 

voorbehoud van toepassing van art. 5 en 6,b) hierna; 
 2° schadegevallen ten laste van de verzekerde op basis van art.544,1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek; 
 3° de verzekerde indien hij beroep doet op onderaannemers. Er wordt nader bepaald dat de persoonlijke aansprakelijkheid 

van de onderaannemers uit de verzekering gesloten blijft en dat de premie door verzekerde betaald wordt op de totale 
waarde der werken en/of honoraria; 

 4° de schadegevallen die voortvloeien uit een budgetoverschrijding. Deze waarborg is verworven aan de verzekerde ten 
belope van maximum 10 % van het bedrag van het budget in kwestie, met een maximum van € 125.000 per 
verzekeringsjaar. De verdedigings- en expertisekosten blijven echter gewaarborgd voor het geheel der schadegevallen van 
deze aard; 

 5° zowel lichamelijke als stoffelijke en/of immateriële schade, met uitsluiting echter van alle schade die betrekking heeft op 
geschillen van louter financiële aard (bijvoorbeeld : honorariaproblemen, geldbeheer, oneerlijke concurrentie, plagiaat, 
laattijdige uitvoering van opdrachten te wijten aan de verzekerde). 

 
Artikel 1 B - Verzekerde Opdrachten 
 De waarborg volgens art 1 A hiervoor, is uitsluitend van toepassing voor schadegevallen die voortvloeien: 
 1° uit opdrachten uitgevoerd tijdens de duur van het contract, en die door de verzekeringsnemer aan de maatschappij werden 

aangegeven op het jaarlijks aangifteformulier overeenkomstig art.10 hierna; 
 2° uit het geheel der opdrachten uitgevoerd vóór de aanvangsdatum van het contract, op voorwaarde dat de verzekerde op het 

ogenblik van de aanvangsdatum geen kennis had van een oorzakelijke fout en/of feit die een schadegeval zou kunnen 
veroorzaken tijdens de duur van het contract. 

 
Artikel 2 - Territoriale Uitgestrektheid 
 Tenzij anders bepaald, is de waarborg van huidig contract geldig voor de opdrachten uitgevoerd in alle landen van de EEG 

(Europese Economische Gemeenschap) op 18 oktober 2002 met uitsluiting van Frankrijk. 
 
Artikel 3 - Verzekerd kapitaal per schadegeval en per verzekeringsjaar 
 Bij een schadegeval betaalt de maatschappij de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding ten belope van het verzekerde 

kapitaal per schade en per verzekeringsjaar dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is, na aftrek van de contractuele 
vrijstelling. Zij neemt eveneens ten laste zelfs boven het verzekerde kapitaal een maximum per gedekt schadegeval en per 
verzekeringsnemer van 

 -  € 500.000 voor de reddingskosten bedoeld in art. 52 van de wet van 25.6.92. 
 -  € 500.000 voor de verdedigingskosten en intresten bedoeld in art. 82 van de wet van 25.6.92.Deze bedragen zijn gekoppeld 

aan de index der consumptieprijzen, met als basisindex 113.77 (basis 1988 = 100). 
 
Artikel 4 - Vrijstelling 
 Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, is de vrijstelling niet van toepassing voor: 
 - de lichamelijke schade; 
 - de verdedigingskosten (kosten en honoraria van advocaten en experten aangeduid door de maatschappij); 
 - de waarborg “Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating”. 
 Ingeval van niet-betaling van een vrijstelling door de verzekeringsnemer bij een schadegeval, kan de maatschappij het 

contract schorsen en opzeggen volgens de beschikkingen voorzien in artikel 11 2. hierna. 
 
Artikel 5 - Opdrachten in Vereniging 
 Er wordt overeengekomen dat het contract ook de schadegevallen dekt die voortvloeien uit de deelneming van de verzekerde 

aan een vereniging. De waarborg blijft echter beperkt tot het aansprakelijkheidsaandeel ten laste van de  verzekerde met 
uitsluiting van het aandeel van de andere deelnemers in deze vereniging. 

 Er wordt tevens overeengekomen, wat ook het aandeel zij van de verzekerde in de vereniging, dat: 
 a) het verzekerde kapitaal en de vrijstelling tot 100 % van toepassing blijven bij schadegeval 
 b) de premie enkel berekend wordt op het aandeel van de verzekerde in vereniging. 
 
Artikel 6 - Uitsluitingen 
 Zijn uit de waarborg van het contract gesloten, alle schadegevallen: 

a) die opzettelijk of door een grove schuld van de verzekerde werden veroorzaakt…. 
Zullen enkel als grove schuld beschouwd worden door de maatschappij: 

- het bewust niet-naleven van wetgevende voorschriften en bepalingen (o.a. : betreffende veiligheid, stedenbouwkunde, 
bouwvergunningen of milieuhinder); 

- het feit van te bouwen zonder het nodige voorafgaand grondonderzoek daar waar de normale regels van het vakmanschap 
klaarblijkelijk een grondonderzoek vereisen; 

- voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid 'Uitbating', de schadegevallen in staat van dronkenschap. 
Indien het schadegeval veroorzaakt wordt door een niet-leidinggevende aangestelde, blijft de waarborg verworven aan de 
verzekeringsnemer als burgerlijke aansprakelijke. De maatschappij behoudt nochtans een recht op verhaal t.o.v. deze 
aangestelde; 

b) waarvoor de verzekerde aansprakelijk zou worden gesteld ten gevolge van een hoofdelijkheid die hij contractueel zou 
aanvaard hebben, zonder afwijking nochtans van hetgeen gedekt is in Artikel 5 hierboven; 

c) die te wijten is aan de rechtstreekse of onrechtstreekse uitwerking van: ontploffingen, warmte-afgiften en/of bestralingen 
die afkomstig zijn van muterende atoomkernen of van radioactiviteit; evenals schade die te wijten is aan de werking van 
stralingen die veroorzaakt worden door de kunstmatige versnelling van atoomkerndeeltjes; 

d) die voortvloeien uit het gebruik van een motorvoertuig dat onder toepassing valt van de Wet op de verplichte verzekering 
van motorvoertuigen, evenals uit het gebruik van alle lucht- en watervoertuigen; 

e) die voortvloeien uit resultaatsverbintenissen, evenals alle penaliteiten en boeten die contractueel ten laste werden genomen 
door de verzekerde.  

De maatschappij is verplicht het feit te staven, dat de uitsluiting van het risico met zich meebrengt. 
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Artikel 7- Samenloop van verzekeringscontracten 
 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de waarborg van huidig contract slechts tussenkomt in tweede rang voor de 

opdrachten die het voorwerp uitmaken van een verzekering "Decennale met Controle" of "Alle Risico's Bouwwerven" 
eveneens onderschreven ten gunste van de verzekerde. De dekkingen van deze verzekeringen zullen in eerste rang 
tussenkomen en beschouwd worden als een vrijstelling voor huidig contract. Hieruit volgt dat er voor deze opdrachten een 
vermindering voor premie wordt toegestaan zoals vermeld in de bijkomende voorwaarden. 

 
Artikel 8 - Aanvang 
 De waarborg neemt aanvang vanaf de datum overeengekomen tussen de maatschappij en de verzekeringsnemer en dit op 

uitdrukkelijke voorwaarde dat de eerste premie betaald wordt overeenkomstig artikel 11 hierna. 
 
Artikel 9 - Duur 
 De duur van het contract mag niet langer zijn dan één jaar, behoudens afwijkingen voortspruitend uit een wet.  
 Behalve wanneer één van de partijen zich er tegen verzet door een aangetekend schrijven dat minstens drie maanden voor de 

vervaldag van het contract ter post is afgegeven, wordt het stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar. 
 
Artikel 10 - Afrekening van de premie 
 a) De maatschappij int op iedere vervaldag de voorlopige- en minimumpremie die vermeld staat in de Bijzondere 

Voorwaarden. Teneinde de maatschappij toe te laten de afrekeningspremie te berekenen, verbindt de verzekeringsnemer er 
zich toe, spontaan het formulier van de aangifte der opdrachten, binnen de 4 maanden na het einde van het 
verzekeringsjaar terug te sturen, met vermelding van de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de premie zoals 
bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van het contract, en die betrekking hebben op alle opdrachten die effectief gevolgd 
werden door uitvoering tijdens het jaar in kwestie. 

 b) Bij gebrek aan terugsturen van dit formulier binnen de bepaalde termijn zal de maatschappij het recht hebben de totale 
waarborg van het contract te schorsen, 15 dagen na een aangetekende brief. De waarborg zal slechts terug in voege komen 
na ontvangst op de maatschappij van het betreffende formulier. 

     Ingeval van schorsing van de dekking, heeft de maatschappij ook het recht het contract op te zeggen per aangetekende 
brief en na het verstrijken van een termijn van 30 dagen. 

 c) Er wordt overeengekomen dat de maatschappij de voorlopige premie van het contract ieder jaar kan aanpassen ten belope 
van 70 % van het gemiddelde der premies der 3 laatste jaren. 

 d) De verzekerde dient alle boeken en documenten die betrekking hebben op de gegevens voorzien in art 10 a) hiervoor, ter 
beschikking te houden van de maatschappij gedurende een periode van 5 jaar. 

 
Artikel 11 - Premiebetaling 
 1. Wijze van premiebetaling 
    De premies zijn een haalschuld. Zij zijn betaalbaar tegen voorlegging van de kwijting of bij ontvangst van een 

vervaldagbericht. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de maatschappij wordt betaald, is de premiebetaling  
     bevrijdend wanneer ze wordt gedaan aan de verzekeringsproducent die in het bezit is van de door de maatschappij 

opgemaakte kwijting. 
 2. Niet-betaling van de premie 
     a) In geval van uitbetaling der premie, zal de maatschappij een aangetekend schrijven zenden naar de verzekeringsnemer 

met een aanmaning tot betaling van de premie binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de 
afgifte ter post van de aangetekende brief. 
De schorsing van de waarborg zal uitwerking hebben na het verstrijken van deze termijn van 15 dagen. 

        De waarborg zal slechts terug in voege gesteld worden om 0 uur op de dag die volgt op de dag waarop de volledige 
premie, verhoogd met de verwijlintresten en inningskosten, aan de maatschappij werd betaald. 
De premies die vervallen zijn gedurende de schorsingsperiode blijven aan de maatschappij verworven is 
nalatigheidsvergoeding. 

     b) In geval van schorsing van de waarborg, kan de maatschappij het contract definitief vernietigen per aangetekende brief 
en na het verstrijken van een nieuwe termijn van 15 dagen. 

 
Artikel 12 - Opzegging 
 1.Opzegging na schadegevallen : 
    De maatschappij heeft het recht het contract op te zeggen na het zich voordoen van een schadegeval. 
    Deze opzegging geschiedt uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering van de schadevergoeding. 
    De overeenkomst wordt opgezegd met een aangetekende brief en heeft eerst uitwerking na het verstrijken van één maand te 

rekenen van de dag volgend op zijn afgifte ter post. 
 2.Overlijden van de verzekeringsnemer : 
    In geval van overgang van het verzekerde belang ten gevolge van het overlijden van de verzekeringsnemer, gaan de rechten 

en verplichtingen ontstaan uit het contract over op de nieuwe houder van dat belang. 
   De nieuwe houder kan het contract opzeggen bij een ter post aangetekende brief binnen 3 maanden en 40 dagen na het 

overlijden. De maatschappij kan het contract opzeggen bij een ter post aangetekende brief, binnen 3 maanden te rekenen 
vanaf de dag waarop zij kennis heeft van het overlijden behalve toepassing van art 13 hierna. De opzegging heeft 
uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand vanaf de dag die volgt op de afgifte van de aangetekende brief 
ter post. 

 3. Faillissement van de verzekeringsnemer : 
In dit geval blijft de verzekering bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers, die jegens de maatschappij instaan 
voor de betaling van de premies die nog moeten vervallen na de faillietverklaring. 
De curator van het faillissement kan het contract gedurende de 3 maanden na de faillietverklaring opzeggen. 
De maatschappij kan het contract opzeggen ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring. De opzegging heeft eerst 
uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de dag die volgt op de afgifte van de 
aangetekende brief ter post. 
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Artikel 13 - Verlenging van de waarborg 
 a) In geval van definitieve stopzetting van de verzekerde werkzaamheden van de verzekeringsnemer, of van zijn overlijden, 
      verkrijgen laatstgenoemde of zijn rechthebbenden, mits uitdrukkelijke aanvraag, de verlenging van het contract voor een vaste 
     periode van 10 jaar vanaf de datum van stopzetting of overlijden, tegen betaling van een enige premie die overeenstemt met 
      maximum viermaal het premiegemiddelde van de drie jaren die aan de stopzetting van het contract voorafgaan. In dit geval is 
      Artikel 12,1. niet meer van toepassing. 
     Indien de verzekeringsnemer zijn werkzaamheden toch gedurende bovengenoemde periode zou hervatten, wordt de waarborg  
     voor deze nieuwe werkzaamheden slechts toegestaan mits akkoord van de maatschappij. 
 b) In alle andere gevallen van stopzetting van het verzekeringscontract kan de waarborg verlengd worden mits voorafgaande 
      toestemming van de maatschappij. 
 
Artikel 14- Schadegevallen 
 A. Verplichtingen van de verzekerde 

1. De verzekerde moet zodra mogelijk en in elk geval binnen de 8 dagen nadat hij ervan kennis heeft gekregen, het  
schadegeval aan de maatschappij melden. De maatschappij kan er zich echter niet op beroepen dat de in het contract 
gestelde termijn om de melding in kwestie te doen niet in acht is genomen, indien die melding zo spoedig als redelijkerwijze 
is geschied. 

 2. De verzekerde moet zonder verwijl aan de maatschappij alle nuttige inlichtingen verstrekken teneinde de omstandigheden en 
 de omvang van het schadegeval te kunnen vaststellen en samenwerken met de advocaten en experten eventueel door haar 
 aangeduid. 

 3. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. 
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving, de 

 betekening of de terhandstelling aan de verzekerde, doorgezonden worden aan de maatschappij. 
 5. De verzekerde moet verschijnen en/of zich onderwerpen aan ieder door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel. 
 6. De verzekerde ziet af van alle handelingen die erkenning van aansprakelijkheid met zich meebrengen. De verzekerde 

 verbindt zich geen belofte te doen, geen vergelijk aan te gaan of een betaling - zelfs gedeeltelijk - te verrichten zonder het 
 geschreven akkoord van de maatschappij.  Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp 
 door de verzekerde  kunnen voor de maatschappij geen grond opleveren om zijn dekking te weigeren. 

 7. De verzekerde dient alle documenten en plannen die betrekking hebben op de verzekerde opdrachten ter beschikking te 
 houden van de maatschappij gedurende een periode van 10 jaar na de definitieve oplevering der werken. 

Indien de verzekerde één van de verplichtingen hierboven bepaald niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de 
maatschappij, kan deze aanspraak maken op een vermindering van haar prestatie ten belope van het door haar geleden nadeel. 
Indien de verzekerde met bedrieglijk opzet de verplichtingen in kwestie niet is nagekomen, kan de maatschappij haar dekking 
weigeren. De maatschappij dient in dit geval het bewijs te leveren van de bedrieglijke opzet. 

 
 B. Leiding van het geschil 

De maatschappij heeft de leiding van het geschil en is verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de 
dekking. In zover de belangen van de maatschappij en van de verzekerde gelijklopen, heeft de maatschappij het recht om in 
de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te betwisten. Zij kan deze laatste vergoeden indien daartoe 
grond bestaat, zonder erkenning van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde. 

 
 C. Procedure 
 a) Ingeval een burgerlijke rechtsvordering tegen de verzekerde wordt ingesteld, volgt en leidt de maatschappij het proces met 

de advocaten en experten door haar aangeduid. De verzekerde heeft dus geen vrije keuze van advocaat en expert. 
 b) Indien een gewaarborgd schadegeval eveneens aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de verzekerde, gelast 

 de maatschappij zich eveneens met de verdediging van de beschuldigde samen met de advocaten en experten door haar 
 aangesteld en dit zolang dat de burgerlijke belangen niet geregeld zijn. De transacties met het Openbaar Ministerie, de 
 boeten en gerechtskosten die betrekking hebben op de strafrechtelijke verdedigingen zijn niet ten laste van de maatschappij. 

 c) Er wordt nader bepaald dat: 
   1° de maatschappij het recht heeft de burgerlijke belangen af te handelen wanneer zij het geschikt acht, 

2° de maatschappij de verzekerde kan verplichten in hoger beroep te gaan, maar alleen wat de burgerlijke veroordelingen 
     betreft, 
3° de verzekerde, op zijn eigen kosten, een advocaat van zijn keuze mag toevoegen voor zijn verdediging in een burgerlijke- 
     of strafrechtelijke rechtsvordering. 

 
 D. Recht van verhaal van de maatschappij op de verzekerde 

De maatschappij behoudt zich, ingeval zij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst haar prestaties had kunnen 
weigeren of verminderen, een recht van verhaal tegen de verzekerde. 

  Op straffe van verval van haar recht op verhaal, is de maatschappij verplicht de verzekerde kennis te geven van haar 
voornemen om verhaal in te stellen zodra zij op de hoogte is van de feiten waarop dit besluit gegrond is. 

 
Artikel 15 - Domiciliëring 

De mededelingen die bestemd zijn voor de maatschappij moeten op haar hoofdzetel worden gedaan; de mededelingen die 
bestemd zijn voor de verzekeringsnemer moeten worden gedaan op het laatste adres dat aan de maatschappij medegedeeld 
werd.Indien de verzekeringsnemer zich in het buitenland vestigt, moet hij de maatschappij ervan verwittigen die in dit geval 
het contract mag opzeggen door, mits vooropzeg van 30 dagen, een aangetekende opzegging te versturen. 
 

Artikel 16 - Verhoging van tarief 
Indien de maatschappij haar tarief verhoogt, heeft zij het recht de premie te wijzigen vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. 
Er zal hiervan melding aan de verzekeringsnemer gemaakt worden tenminste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het 
contract. Deze laatste kan dan binnen een periode van 30 dagen vanaf deze melding het contract opzeggen voor de volgende 
jaarlijkse vervaldag 

 
Artikel 17- Toepasselijk recht - Bevoegde Rechtbank 

De contractuele betrekkingen tussen de verzekeringsnemer en de maatschappij worden beheerd door de Belgische Wet. Alle 
betwistingen tussen partijen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbank van 1° Aanleg van Brussel. 


