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hoe werkt deze polis?

Inleiding

Welkom bij BELUGA INSURANCE SOLUTIONS (of kortweg
BELUGA) en bedankt voor uw vertrouwen. In ruil
daarvoor zullen wij ons best doen om aan al uw
verwachtingen te voldoen, en meer.

Als Gevolmachtigde Onderschrijver is BELUGA ideaal
geplaatst om innovatieve producten en diensten
aan te bieden, ondersteund door eersteklas
Verzekeraars. We werken ook nauw samen met uw
verzekeringsadviseurs om deze continu te blijven
verbeteren.

Wij willen niet alleen uw Schade zo goed mogelijk
laten afhandelen, maar u ook ondersteunen in het
proactief identificeren en beheren van problemen
vooraleer ze zich voordoen. Daartoe hebben we
het BELUGA PANEL OF EXPERTS opgericht. Gelieve dat
hoofdstuk aandachtig te lezen om te begrijpen hoe dit
panel van experten u kan helpen uw risico’s beter te
beheren.

Wenst u nog bijkomende informatie of hebt u vragen?
Uw verzekeringsadviseur helpt u graag verder.

Met vriendelijke groeten,

David Preneel Federico Shaw
Managing Directors van

BELUGA INSURANCE SOLUTIONS NV

Structuur van deze Polis

Deze polis bestaat uit verschillende delen die samen
uw verzekeringscontract vormen. Neem de tijd om de
hele polis te lezen om zeker te zijn dat hij beantwoordt
aan uw behoeften. Hebt u vragen of denkt u dat dit
contract niet voorziet in uw behoeften, neem dan
contact op met uw verzekeringsadviseur.

Deze polis bestaat uit de volgende hoofdstukken:
• Hoe werkt deze polis? (dit hoofdstuk);
• De Bijzondere Voorwaarden bevestigen de

Verzekeringsdekkingen, de verzekerde bedragen,
de sub-limieten en de eventuele vrijstelling(en),
de Verzekerde Periode en andere aspecten met
betrekking tot de polis en de Verzekeringsnemer;

• De Verzekeringsvoorwaarden omvatten de
Verzekeringsdekking, de Definities, een hoofdstuk

Wat als … met een beschrijving van hoe de polis
reageert op bepaalde situaties, en het hoofdstuk
Uitsluitingen;

• De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn
op alle Verzekeringsdekkingen.

De verwijzingen naar de onderdelen van de polis zijn
de volgende:
 Bijzondere Voorwaarden: Beluga MLI A+F 2020.1 – SCH.NED.BE
 Verzekeringsvoorwaarden: Beluga MLI A+F 2020.1 – CC.NED.BE
 Algemene Voorwaarden: Beluga MLI A+F 2019.1 – GC.NED.BE

Alle Verzekeringsdekkingen waarbij ‘Niet Verzekerd’
staat in de Bijzondere Voorwaarden zijn niet van
toepassing.

Woorden in het vet blauw hebben een specifieke
betekenis en staan beschreven in de Bijzondere
Voorwaarden of in de Verzekeringsvoorwaarden.
Woorden die niet uitdrukkelijk in deze polis worden
gedefinieerd, hebben de betekenis die onder normale
omstandigheden aan hen wordt toegekend. Woorden
en uitdrukkingen in het enkelvoud omvatten
eveneens het meervoud, en omgekeerd.

De beschrijvingen in de hoofdingen en titels in deze
polis dienen uitsluitend ter informatie en zorgen
voor leesgemak, maar beïnvloeden in geen geval
de betekenis van deze polis. Indien ernaar wordt
verwezen in een ander deel van de tekst, staan ze in
cursief oranje zodat ze makkelijk herkenbaar zijn.

Wie Is de Verzekeraar?

De verzekeringsmaatschappij hieronder vermeld,
onderschrijft uw risico. Ook de Standard & Poor’s-
rating van deze verzekeraar bij aanvang van uw polis
staat aangegeven; deze geeft een indicatie van diens
financiële zekerheid op lange termijn.

Naam Aandeel Rating
Zurich Insurance plc, Belgium
branch

100% AA-

Wat Is een Gevolmachtigde
Onderschrijver?

Een Gevolmachtigde Onderschrijver is een
gespecialiseerde verzekeringstussenpersoon die,
als lasthebber van een of meerdere
verzekeringsmaatschappijen, over een mandaat
beschikt op basis waarvan hij risico’s kan
onderschrijven. Bijgevolg oefenen Gevolmachtigde
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hoe werkt deze polis?

Onderschrijvers bepaalde functies uit die doorgaans
alleen worden uitgeoefend door een verzekeraar,
zoals het ontwikkelen van verzekeringsproducten en
het op de markt brengen ervan, het verlenen van
dekking, risicoanalyse en het vastleggen van prijzen,
het aanstellen van distributiepartners en het beheren
van de polis doorheen zijn levensduur.

BELUGA INSURANCE SOLUTIONS beschikt over
de vertegenwoordigingsbevoegdheid (‘bindende
bevoegdheden’) waardoor het mag handelen voor
rekening van de hiervoor beschreven Verzekeraar(s).

Beluga Insurance Solutions nv,  met maatschappelijke
zetel in de Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem, is een
Belgische verzekeringstussenpersoon die onder het
toezicht en de controle valt van de FSMA.

BELUGA wordt geacht de agent te zijn voor alle
Verzekeraars om alle communicatie met betrekking
tot dit contract te ontvangen.

Hoe Worden Schade-eisen
Behandeld?

Onze eerste prioriteit is dat uw Schade-eisen of
Verzekerde Gebeurtenissen snel en billijk worden
behandeld.

Zie Hoofdstuk 1. Schade-eisen van de Algemene
Voorwaarden voor meer details over hoe u een
schade-eis en omstandigheden moet melden en hoe
ze behandeld zullen worden.

Met het oog op uw verdediging hebben we het
BELUGA PANEL OF EXPERTS opgericht en vooraf afspraken
met hen gemaakt zodat u beroep kan doen op hun
diensten zonder de voorafgaande toestemming van
de Verzekeraar nodig te hebben. U mag nog steeds
uw eigen verdediging kiezen (op voorwaarde dat
de aanstelling vooraf wordt goedgekeurd), maar we
raden u ten stelligste aan om een van de panelleden
te gebruiken aangezien zij gespecialiseerd zijn in de
verdediging van een of meerdere aspecten die het
voorwerp uitmaken van deze polis.

Verder houdt de keuze van een panellid het wegvallen
van de Vrijstelling in, zoals van toepassing op de
Verzekeringsdekking B. Corporate Legal Liability.

Het BELUGA PANEL OF EXPERTS

Naast hun optreden als lid van het verdedigingspanel
hebben wij afspraken gemaakt met de leden van het
Beluga Panel of Experts omtrent het verstrekken van
vertrouwelijk advies, zelfs zonder dat een schade-
eis werd aangemeld. Gedurende maximaal één uur
per Verzekerde en per Verzekerde Periode worden
kosteloos en vertrouwelijk elke vraag (of geheel aan
vragen) telefonisch beantwoord omtrent:
a) De taken en verplichtingen van een bestuurder

onder de relevante Belgische wetgeving voor
zover gekoppeld aan de dekkingen van deze polis;

b) De “Corporate Legal Liability” van de Vereniging
gekoppeld aan de specifieke dekkingen van deze
polis.

Na het eerste uur, worden de kosten van dit
experten-advies gedragen door de Verzekerde, tenzij
ze gerelateerd zijn aan een aangemelde en gedekte
Verzekerde Gebeurtenis.

Voor de uitvoering van deze diensten, is BELUGA
een partnerschap aangegaan met het Network for
Investigation and Litigation Support (NILS), een
samenwerkingsverband van uiterst gespecialiseerde
nichekantoren met expertise in de volgende
domeinen:

i. Cyberveiligheid, computer forensics & data
recovery

ii. Vennootschaps- & fiscaal recht
iii. Arbeidsrecht
iv. Aansprakelijkheids- en contractenrecht
v. IT-, intellectuele eigendoms- & gegevens-

beschermingsrecht
vi. Economisch strafrecht
vii. Milieurecht
U vindt extra informatie en contactgegevens op onze
website www.belugainsurance.com.

Wettelijke informatie
Zurich Insurance plc, is een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Iers recht
Gereglementeerd door de Central Bank of Ireland (CBI)
Maatschappelijke zetel: Zurich House, Ballsbridge Park,
Dublin 4
Ingeschreven in Ierland onder nummer 13460
Handelend in België onder de naam Zurich Insurance plc,
Belgisch bijkantoor, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem.
KBO nummer 0882.245.682, FSMA code 2079
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bijzondere voorwaarden

Identificatie

I. Polisnummer: 32032FMLI220

II. Verzekeringsnemer: Scuba Diving Team - Duikschool Oostende VZW

III. Ondernemingsnummer: 0430.545.881

IV. Adres: Snippenstraat 8
8450 Bredene
België

V. Zustervereniging:

VI. Verzekeringsmakelaar: Concordia NV

VII.Verzekeraar: Zurich Insurance plc, Belgium branch

VIII.Gevolmachtigde Onderschrijver: BELUGA INSURANCE SOLUTIONS NV

Dekkingsgrenzen

IX. Toepaselijke Verzekeringsdekkingen:

Directors & Officers Liability  verzekerd

Corporate Legal Liability  verzekerd

X. Verzekerde Periode: de periode tussen de
Aanvangsdatum en de Hernieuwingsdatum van
deze polis.

• Aanvangsdatum:
Directors & Officers  Liability 02/05/2022

Corporate Legal Liability 02/05/2022

• Hernieuwingsdatum: 02/05/2023

Deze polis zal automatisch worden vernieuwd voor
een nieuwe Verzekerde Periode van 12 maanden
uitgezonderd wanneer hij wordt beëindigd in
overeenstemming met Hoofdstuk 3, Sectie 1, Artikel
5 van de Algemene Voorwaarden.

• Continuïteitsdatum:
Directors & Officers Liability

02/05/2022

Corporate Legal Liability 02/05/2022

XI. Automatische Uitloopperiode:

Directors & Officers Liability 5 jaar

Corporate Legal Liability 3 jaar

XII.Verzekerd Bedrag: per Schade en per
Verzekerde Periode

Directors & Officers Liability EUR 125.000

Corporate Legal Liability EUR 62.500

Alle Verzekeringsdekkingen
in totaal

EUR 125.000
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bijzondere voorwaarden

XIII.Sub-limieten:  per Schade en per
Verzekerde Periode

Directors & Officers Liability

Uitbreiding Beslag op
Goederen

25% - max. EUR
250.000

Uitbreiding Kosten
Aanwezigheid in de
Rechtbank

EUR 10.000,00

Uitbreiding Reputatieschade
& Sociale-mediacrisis

25% - max. EUR
250.000

Uitbreiding Psychologische
Ondersteuning

EUR 25.000,00

Corporate Legal Liability

Dekking Verdediging
Mededingingsrecht

EUR 25.000,00

Dekking Aansprakelijkheid
wegens Diefstal

50% - max. EUR
250.000

Dekking Verdediging
Milieuverontreiniging

50% - max. EUR
250.000

Dekking Verdediging Boetes
en Sancties

50% - max. EUR
250.000

Dekking Verdediging
Contractuele
Aansprakelijkheid

EUR 25.000,00

Dekking Onderzoekskosten 50% - max. EUR
250.000

Uitbreiding Kosten
Aanwezigheid in de
Rechtbank

EUR 10.000,00

Uitbreiding Reputatieschade
& Sociale-mediacrisis

50% - max. EUR
250.000

Dekking Verdediging
Inbreuken op Intellectuele
Eigendomsrechten

EUR 25.000,00

XIV. Vrijstelling per Schade

Directors & Officers Liability nihil

Corporate Legal Liability EUR 1.000

Er wordt geen Vrijstelling afgehouden voor kosten
onder de Verzekeringsdekking Corporate Legal
Liability - Uitbreiding Kosten Aanwezigheid in
de Rechtbank en Uitbreiding Reputatieschade &
Sociale-mediacrisis.

Bijkomende Clausules

niet van toepassing

Premie

Netto-premie voor de
Verzekerde Periode

EUR 162,57

Taksen EUR 15,04

Totale Premie voor de
Verzekerde Periode

EUR 177,61

Handtekening

Datum 02/05/2022

Voor de Verzekeraar

Voor de Verzekeringsnemer

B e l u g a   M L I   A + F   2 0 2 0 . 1   –   S C H . N E D . B E  5



verzekeringsvoorwaarden
associations & foundations management liability insurance

Hoofdstuk 1. Verzekeringsdekking

In dit hoofdstuk staan alle Dekkingen en
Uitbreidingen voor Bestuurders. Gelieve ze
aandachtig te lezen samen met de definities
en de uitsluitingen om te weten onder welke
voorwaarden ze geldig zijn. Bepaalde Dekkingen
en Uitbreidingen verlenen enkel dekking voor
Verdedigingskosten en/of hiervoor kunnen sub-
limieten gelden (voor de bedragen van de sub-
limieten, zie de Bijzondere Voorwaarden).

De Uitbreidingen betreffen dekkingen die verder
gaan dan wat oorspronkelijk in dit type
polissen was opgenomen en vormen meestal
een uitbreiding of verduidelijking van de omvang
van de dekking. Ze werden toegevoegd op basis
van ervaring met schade-eisen om leemtes in
dekkingen te dichten.

Verzekeringsdekking A. Directors & Officers
Liability

Dekking Bestuurdersaansprakelijkheid
De Verzekeraar betaalt de Schade van een
Bestuurder of een andere Verzekerde Persoon
veroorzaakt door een Schade-eis tegen deze
Bestuurder of tegen deze Verzekerde Persoon.

Dekking Vergoeding Vereniging
De Verzekeraar betaalt de Schade die een Vereniging
heeft vergoed of heeft betaald in naam van een
Verzekerde Persoon of die hiertoe verplicht is, en
die is veroorzaakt door een Schade-eis tegen deze
Verzekerde Persoon.

Uitbreiding Subsidies & Overheidsopdrachten
De Verzekeraar betaalt
a) de Schade van een Verzekerde Persoon

veroorzaakt door een Schade-eis
(i) van een Officiële Instantie of een Derde tegen

deze Verzekerde Persoon met als doel de
terugvordering van (een deel van) vermeend
ten onrechte verkregen subsidies;

(ii) tegen deze Verzekerde Persoon met als
doel het bekomen van rechtsherstel of
schadevergoeding voor vermeende inbreuken

op de wettelijke procedures inzake
overheidsopdrachten;

b) de redelijke kosten die schriftelijk werden
toegestaan door de Verzekeraar en die gemaakt
werden door een Verzekerde Persoon bij het
voorbereiden van, het deelnemen aan en
het aanwezig zijn op een officiële hoorzitting
of Onderzoek met betrekking tot subsidies,
geleid door een administratieve rechtbank of
administratieve overheid.

De definitie van Schade werd hiervoor uitgebreid.

Deze uitbreiding omvat niet de vergoeding van
welke Verzekerde Persoon ook, noch enige andere
kosten van eender welke Vereniging.

Uitbreiding Tewerkstellingsaangelegenheden 
De Verzekeraar betaalt de Schade van een
Verzekerde Persoon veroorzaakt door een Schade-
eis inzake Tewerkstellingsaangelegen-heden tegen
deze Verzekerde Persoon. De definitie van
Verzekerde Persoon werd voor de toepassing hiervan
uitgebreid tot Werknemers. Verder is de Uitsluiting
Lichamelijk Letsel & Materiële Schade niet van
toepassing op geestelijk en emotioneel lijden in
verband met deze aangelegenheden.

Uitbreiding Discriminatie & Pesterijen Tegenover
Derden
De Verzekeraar betaalt de Schade van een
Verzekerde Persoon veroorzaakt door een Schade-
eis van Derden (een natuurlijke persoon) tegen
deze Verzekerde Persoon op basis van vermeende
pesterijen of discriminatie. De definitie van een
Verzekerde Persoon werd voor de toepassing hiervan
uitgebreid tot Werknemers. Verder is de Uitsluiting
Lichamelijk Letsel & Materiële Schade niet van
toepassing op geestelijk en emotioneel lijden in
verband met deze aangelegenheden.

Uitbreiding Doodslag & Veiligheid op het Werk
De Verzekeraar betaalt de Verdedigingskosten van
een Verzekerde Persoon veroorzaakt door een
Schade-eis tegen deze Verzekerde Persoon op basis
van vermeende
a) zware inbreuken op de zorgplicht met de dood van

iemand anders tot gevolg, of
b) inbreuken op de wettelijke verplichtingen

krachtens de wetgeving inzake veiligheid,
gezondheid en welzijn op het werk,
consumentenbescherming of voedsel- en
productveiligheid.

De Uitsluiting Lichamelijk Letsel & Materiële Schade
is niet van toepassing op Verdedigings-kosten voor
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deze aangelegenheden. Tevens werd de definitie van
Officiële Instantie uitgebreid tot de Arbeidsinspectie.

Uitbreiding Schade-eisen voor Milieu-
verontreiniging
De Verzekeraar betaalt de Verdedigingskosten van
een Verzekerde Persoon veroorzaakt door een
Schade-eis tegen deze Verzekerde Persoon als
gevolg van Milieuverontreiniging. De Uitsluiting
Lichamelijk Letsel & Materiële Schade is niet van
toepassing op Verdedigingskosten in verband met
deze aangelegenheden.

Uitbreiding Dataprivacy
De Verzekeraar betaalt de Schade van een
Verzekerde Persoon veroorzaakt door een Schade-
eis tegen deze Verzekerde Persoon op basis
van vermeende onrechtmatige openbaarmaking
of overdracht van persoonsgegevens waarvoor
de Verzekerde verantwoordelijk is in het
kader van enige toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming.

Persoonsgegevens in deze Uitbreiding betekent alle
persoonlijke informatie over een identificeerbare
natuurlijke persoon, die op wettelijke wijze werd
verwerkt door of in naam van de Vereniging.

Voor de toepassing van deze Uitbreiding houdt
Schade ook administratieve boetes in, die niet
strafrechtelijk van aard zijn en voor zover ze wettelijk
verzekerbaar zijn, maar uitsluitend indien er geen
opzet, grove nalatigheid of een opzettelijke inbreuk
op de wet door die Verzekerde Persoon wordt
aangetoond.

Uitbreiding Verenigingsbelasting
De Verzekeraar betaalt de Schade veroorzaakt door
een Schade-eis tegen een Verzekerde Persoon met
betrekking tot een onbetaalde belastingschuld van
een Vereniging die Insolvabel is geworden en
waarvoor hij of zij persoonlijk aansprakelijk wordt, en
voor zover een Vereniging die niet kan betalen. De
definitie van Schade werd hiervoor uitgebreid.

Uitbreiding Administratieve Boetes en Sancties
De Verzekeraar betaalt de niet-contractuele
burgerlijke en/of administratieve boetes en sancties
– voor zover deze niet strafrechtelijk van aard zijn
en wettelijk verzekerbaar zijn – opgelegd aan een
Verzekerde Persoon en die deze Verzekerde Persoon
bij wet verplicht is te betalen in verband met een
Schade-eis, maar alleen indien er geen opzet, grove
nalatigheid of een opzettelijke inbreuk op de wet
door deze Verzekerde Persoon wordt aangetoond. De
definitie van Schade werd hiervoor uitgebreid.

Uitbreiding Borgtochtkosten
De Verzekeraar betaalt de Schade van een
Verzekerde Persoon die bestaat uit de redelijke
kosten voor het verkrijgen en handhaven van een
borgsom of ander financieel instrument (maar niet
de zekerheid zelf), die strekt tot waarborg van de
voorwaardelijke verplichting van deze Verzekerde
Persoon opgelegd door een bevoegde rechtbank ten
belope van een bepaald bedrag. De definitie van
Schade werd hiervoor uitgebreid.

Uitbreiding Externe Entiteiten 
De Verzekeraar betaalt de Schade van een Externe
Mandataris veroorzaakt door een Schade-eis tegen
deze Externe Mandataris of veroorzaakt door elke
andere Verzekerde Gebeurtenis. De definitie van
Verzekerde Persoon werd hiervoor uitgebreid.

De uitbreiding geldt alleen bovenop:
a) elke vergoeding door een Externe Entiteit, en
b) elke dekking inzake bestuurdersaansprakelijkheid

beschikbaar voor een Externe Entiteit of diens
bestuurders en directieleden.

Uitbreiding Zustervereniging
De definitie van Vereniging werd uitgebreid tot
de Zusterverenigingen genoemd in Punt V van de
Bijzondere Voorwaarden.

Uitbreiding Pensioen- & Werknemers-
voordeelplannen
De Verzekeraar betaalt de Schade veroorzaakt
door een Schade-eis tegen een Verzekerde
Persoon met betrekking tot pensioenspaarplannen,
werknemersvoordeelplannen of vergelijkbare
fondsen van de Vereniging – behalve deze gevestigd
in een Common Law land - die worden geleid of
beheerd door een Verzekerde Persoon. De definitie
van Verzekerde Persoon werd hiervoor uitgebreid
tot Werknemers. Ook de definitie van Schade werd
uitgebreid tot Werknemersvoordelen in specifieke
omstandigheden.

Uitbreiding Bestuurders met Pensioen of na
Ontslagname 
De Verzekeraar biedt in het kader van deze polis
een onbeperkte Uitloopperiode voor een Bestuurder
die tijdens de Verzekerde Periode ontslag heeft
genomen uit al zijn mandaten als Bestuurder bij
de Vereniging of met pensioen is gegaan, maar
alleen wanneer deze polis niet werd vernieuwd of
vervangen, of indien deze vernieuwing of vervanging
geen dekking biedt specifiek voor deze Bestuurders.

Deze uitbreiding is niet van toepassing op:
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a) Schade van de Verzekerde Persoon die de
Vereniging heeft vergoed, mag of moet
vergoeden; of

b) Bestuurders die ontslag hebben genomen of met
pensioen zijn gegaan bij de Vereniging ten gevolge
van, in verband met of na een Controlewijziging
of Insolvabiliteit; of

c) Bestuurders tegen wie een beroepsverbod werd
uitgesproken of die onvrijwillig zijn vertrokken.

Uitbreiding Oprichtersaansprakelijkheid
De Verzekeraar betaalt de Schade van een
Verzekerde Persoon veroorzaakt door een Schade-
eis tegen deze Verzekerde Persoon in zijn of haar
hoedanigheid van oprichter van een Vereniging, op
basis van de artikels 5:15, 6:16 & 7:17 en volgende
van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, of gelijkaardige bepalingen in andere
rechtsgebieden. De definitie van Verzekerde Persoon
werd hiervoor uitgebreid.

Uitbreiding Aansprakelijkheid Specifieke Functies
De Verzekeraar betaalt de Schade van een
Werknemer van de Vereniging veroorzaakt
door een Schade-eis tegen deze Werknemer
in zijn hoedanigheid van milieucoördinator,
transportcoördinator, data protection officer,
preventie-adviseur of compliance manager
verantwoordelijk voor de naleving van de
mededingingsregels binnen de Vereniging. De
definitie van Verzekerde Persoon werd hiervoor
uitgebreid.

Uitbreiding Huwelijksvermogen
De Verzekeraar betaalt de Schade van de
wettelijke echtgenote/echtgenoot, de wettelijk
samenwonende partner, de erfgenamen of
wettelijke vertegenwoordiger van een overleden,
arbeidsongeschikte of Insolvabele Verzekerde
Persoon uitsluitend voortkomend uit diens
hoedanigheid, waarbij de Schade het gevolg is
van een gedekte Schade-eis tegen deze Verzekerde
Persoon. De definitie van Verzekerde Persoon werd
hiervoor uitgebreid. 

Uitbreiding Onderzoekskosten  
De Verzekeraar betaalt de wettelijke en andere
beroepskosten die schriftelijk werden toegestaan
door de Verzekeraar en die gemaakt werden door
een Verzekerde Persoon bij het voorbereiden van
en het deelnemen aan een Onderzoek voor het
eerst aangegeven zoals vereist tijdens de Verzekerde
Periode. De definitie van Schade werd hiervoor
uitgebreid.

Deze uitbreiding omvat niet de verloning van welke
Verzekerde Persoon ook, noch enige andere kosten
van eender welke Vereniging.

Uitbreiding Beslag op Goederen
De Verzekeraar betaalt de kosten van een
Verzekerde Persoon, die een direct gevolg zijn
van een tussentijdse maatregel of een maatregel
in kortgeding tot inbeslagneming of schorsing van
de eigendomsrechten van persoonlijke activa of
onroerende goederen van een Verzekerde Persoon,
rechtstreeks aan de aanbieder van de volgende
diensten:

• opleidingskosten voor personen ten laste;

• hoofdverblijfplaats;

• nutsvoorzieningen; of

• persoonlijke verzekeringen.

Dergelijke kosten worden alleen betaald indien een
rechtbank een persoonlijke toelage heeft opgelegd
om te voldoen aan zulke betalingen en deze
persoonlijke toelage is opgebruikt. De definitie van
Schade werd hiervoor uitgebreid.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Uitbreiding Vrijheidsbeperking 
De Verzekeraar betaalt de kosten van een Verzekerde
Persoon veroorzaakt door een handeling tegen deze
Verzekerde Persoon door een Officiële Instantie die:
a) de Verzekerde Persoon onbevoegd wil verklaren

of een tijdelijk of permanent verbod wil opleggen
om de functie van Bestuurder uit te voeren of te
bekleden; of

b) de vrijheid van de Verzekerde Persoon wil
beperken met een officiële hechtenis, of tot een
bepaalde verblijfplaats; of

c) de Verzekerde Persoon wil uitzetten als gevolg
van een intrekking van een anders correcte,
bestaande en geldige immigratiestatus omwille
van een andere reden dan de veroordeling van de
Verzekerde Persoon voor een misdrijf; of

d) de Verzekerde Persoon wil uitleveren.

Deze kosten omvatten:
a) de Verdedigingskosten,

b) de redelijke kosten gemaakt door de Verzekerde
Persoon die schriftelijk werden toegestaan door
de Verzekeraar
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i. om juridisch advies in te winnen of zich
te verweren tegen een beslissing van een
Officiële Instantie om de Verzekerde Persoon
uit te leveren, en beroepsprocedures op
te starten, waaronder een beroepsprocedure
voor het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens;

ii. om een procedure op te starten voor een
vaststelling en/of rechterlijke maatregel als
verzet tegen een Officiële Instantie.

De definitie van Schade werd hiervoor uitgebreid.

Uitbreiding Kosten Aanwezigheid in de Rechtbank
De Verzekeraar betaalt aan de Vereniging een
dagelijks bedrag van € 300 per Verzekerde Persoon
voor elke dag waarop aanwezigheid in de rechtbank
vereist is in verband met een gedekte Schade-eis. De
definitie van Schade werd hiervoor uitgebreid.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Uitbreiding Kosten Verhoor met betrekking tot
Insolvabiliteit
De Verzekeraar betaalt de redelijke kosten van
een Verzekerde Persoon die schriftelijk werden
toegestaan door de Verzekeraar, voor juridische
adviseurs ter voorbereiding van en aanwezigheid op
een officiële hoorzitting of onderzoek met betrekking
tot de Insolvabiliteit van een Vereniging, geleid door
een curator, bewindvoerder of vereffenaar of het
equivalent hiervan in een ander rechtsgebied. De
definitie van Schade werd hiervoor uitgebreid.

Deze uitbreiding omvat niet de vergoeding van welke
Verzekerde Persoon ook, noch enige andere kosten
van eender welke Vereniging.

Uitbreiding Reputatieschade & Sociale-mediacrisis
De Verzekeraar betaalt de redelijke kosten van
een Verzekerde Persoon die schriftelijk werden
toegestaan door de Verzekeraar voor een consultant
in crisiscommunicatie, om de reële of potentiële
reputatieschade van de Verzekerde Persoon,
veroorzaakt door negatieve publiciteit of media-
aandacht op sociale media of elders, te voorkomen,
beperken of verminderen.  De definitie van Schade
werd hiervoor uitgebreid.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Uitbreiding Psychologische Ondersteuning
De Verzekeraar betaalt de redelijke kosten voor
psychologische ondersteuning van een Bestuurder
en zijn wettige echtgenote/ echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner in verband met een gedekte
Schade-eis. Deze uitbreiding geldt na uitputting van
elke geldige en toepasselijke vergoeding voor deze
Bestuurder in het kader van om het even welke
ziekteverzekering. De definitie van Schade werd
hiervoor uitgebreid.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.
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Verzekeringsdekking B.  Corporate Legal
Liability

In dit hoofdstuk staan alle Dekkingen en
Uitbreidingen voor de Vereniging (indien u
hiervoor opteerde en er verzekerd staat in de
Bijzondere Voorwaarden). Gelieve ze aandachtig te
lezen samen met de definities en de Uitsluitingen
om te weten onder welke criteria deze Dekkingen
en Uitbreidingen geldig zijn. Merk ook op dat voor
bepaalde Dekkingen en Uitbreidingen een sub-
limiet van toepassing kan zijn (de bedragen van
de sub-limieten staan vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden) en dat een Vrijstelling met eigen
dekking van toepassing is.

Deze Dekkingen en Uitbreidingen zijn
niet bedoeld als vervanging van
andere verzekeringspolissen zoals Burgerlijke
Aansprakelijkheid, Milieuverontreiniging of
Ongeval, maar tot dekking van bepaalde, louter
financiële schaderisico’s waarmee de Vereniging
kan worden geconfronteerd. Sommige van de
uitbreidingen zijn beperkt tot verdedigingskosten,
terwijl andere breder van aard zijn.

Dekking Verdediging Mededingingsrecht &
Oneerlijke Marktpraktijken
De Verzekeraar betaalt de Verdedigingskosten van
een Vereniging veroorzaakt door een Schade-eis
tegen deze Vereniging met als doel het bekomen
van een schadevergoeding voor inbreuken op de
mededingingsregels of de wetgeving inzake zakelijke
concurrentie of oneerlijke handelspraktijken.

Deze dekking omvat Schade-eisen die door
een concurrent worden ingesteld bij wijze van
een stakingsvordering, gebaseerd op vermeende
oneerlijke marktpraktijken van deze Vereniging die
commerciële activiteiten verricht.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Dekking Tewerkstellingsaangelegenheden
De Verzekeraar betaalt de Schade van een
Vereniging veroorzaakt door een Schade-eis
inzake Tewerkstellingsaangelegenheden tegen deze
Vereniging. De Uitsluiting Lichamelijk Letsel &
Materiële Schade is niet van toepassing op

geestelijk en emotioneel lijden in verband met deze
aangelegenheden.

Dekking Discriminatie & Pesterijen Tegenover
Derden
De Verzekeraar betaalt de Schade van een Vereniging
veroorzaakt door een Schade-eis van Derden (een
natuurlijke persoon) tegen deze Vereniging op
basis van vermeende pesterijen of discriminatie. De
Uitsluiting Lichamelijk Letsel & Materiële Schade is
niet van toepassing op geestelijk en emotioneel lijden
in verband met deze aangelegenheden.

Dekking Pensioenspaar- & Werknemers-
voordeelplannen
De Verzekeraar betaalt de Schade van een Vereniging
veroorzaakt door een Schade-eis tegen deze
Vereniging in verband met pensioenspaarplannen,
werknemersvoordelen of vergelijkbare fondsen -
behalve deze gevestigd in een Common Law land - die
worden geleid of beheerd door een Vereniging.

Dekking Aansprakelijkheid wegens Diefstal
De Verzekeraar betaalt de Schade van een Vereniging
veroorzaakt door een Schade-eis van een klant tegen
de Vereniging voor wettelijke aansprakelijkheid die
rechtstreeks het gevolg is van diefstal door een
Werknemer die voor het eerst werd ontdekt en
gemeld tijdens de Verzekerde Periode.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Dekking Verdediging Doodslag & Veiligheid op het
Werk
De Verzekeraar betaalt de Verdedigingskosten van
een Vereniging veroorzaakt door een Schade-eis
tegen de Vereniging op basis van vermeende
a) zware inbreuken op de zorgplicht met de dood van

iemand anders tot gevolg, of
b) inbreuken op de wettelijke verplichtingen

zoals beschreven in de wetgeving inzake
veiligheid, gezondheid en welzijn op het
werk, consumentenbescherming of voedsel- en
productveiligheid.

De Uitsluiting Lichamelijk Letsel & Materiële Schade is
niet van toepassing op Verdedigingskosten voor deze
aangelegenheden. De definitie van Officiële Instantie
wordt hiervoor uitgebreid tot de Arbeidsinspectie.

Dekking Verdediging Milieuverontreiniging
De Verzekeraar betaalt de Verdedigingskosten van
een Vereniging veroorzaakt door een Schade-eis
tegen deze Vereniging die het gevolg is van
Milieuverontreiniging. De Uitsluiting Lichamelijk
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Letsel & Materiële Schade is niet van toepassing
op Verdedigingskosten in verband met deze
aangelegenheden.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Dekking Verdediging Boetes en Sancties
De Verzekeraar betaalt de Verdedigingskosten van
een Vereniging veroorzaakt door een Schade-eis
tegen deze Vereniging met als doel het bekomen van
een veroordeling tot boetes en sancties die kunnen
worden opgelegd aan een Vereniging.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Indien zowel deze dekking als gelijk welke andere
dekking of uitbreiding van toepassing zou zijn, betaalt
de Verzekeraar slechts éénmaal de hoogste sub-
limiet.

Dekking Verdediging Contractuele
Aansprakelijkheid
De Verzekeraar betaalt de Verdedigingskosten van
een Vereniging veroorzaakt door een Schade-
eis als gevolg van contractuele aansprakelijkheid
tegen deze Vereniging. De Uitsluiting Contractuele
Aansprakelijkheid is niet van toepassing op
Verdedigingskosten in verband met deze
aangelegenheden.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Dekking Onderzoekskosten
De Verzekeraar betaalt de wettelijke en andere
beroepskosten die schriftelijk werden toegestaan
door de Verzekeraar en die gemaakt werden door
een Vereniging bij het voorbereiden van en het
deelnemen aan een Onderzoek voor het eerst
aangegeven zoals vereist tijdens de Verzekerde
Periode. De definitie van Schade werd hiervoor
uitgebreid.

Deze uitbreiding omvat niet de vergoeding van welke
Verzekerde Persoon ook, noch enige andere kosten
van eender welke Vereniging.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Uitbreiding Zustervereniging
De definitie van Vereniging werd uitgebreid tot
de Zusterverenigingen vermeld in Punt V van de
Bijzondere Voorwaarden.

Uitbreiding Kosten Aanwezigheid in de Rechtbank
De Verzekeraar betaalt aan de Vereniging een
dagelijks bedrag van € 300 per Verzekerde Persoon
voor elke dag waarop aanwezigheid in de rechtbank
vereist is in verband met een gedekte Schade-eis
tegen deze Vereniging. De definitie van Schade werd
hiervoor uitgebreid.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
uitbreiding betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt
XIII van de Bijzondere Voorwaarden.

Indien zowel deze dekking als de uitbreiding onder
Verzekeringsdekking A. Directors & Officers Liability
- Uitbreiding Kosten Aanwezigheid in de Rechtbank
van toepassing zouden zijn, betaalt de Verzekeraar
slechts één keer.

Uitbreiding Reputatieschade & Sociale-mediacrisis
De Verzekeraar betaalt de redelijke kosten van
een Vereniging die schriftelijk werden toegestaan
door de Verzekeraar voor een consultant in
crisiscommunicatie om de reële of potentiële
reputatieschade van de Vereniging veroorzaakt door
negatieve publiciteit of media-aandacht op sociale
media of elders, met betrekking tot een gedekte
Schade-eis of Verzekerde Gebeurtenis te voorkomen,
beperken of verminderen. De definitie van Schade
werd hiervoor uitgebreid.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Indien zowel deze dekking als de uitbreiding onder
Verzekeringsdekking A. Directors & Officers Liability
- Uitbreiding Reputatieschade & Sociale-mediacrisis
van toepassing zouden zijn, betaalt de Verzekeraar
slechts éénmaal de hoogste sub-limiet.

Uitbreiding Identiteitsfraude
De Verzekeraar betaalt de redelijke kosten van
een Vereniging die schriftelijk werden toegestaan
door de Verzekeraar om vast te stellen dat er zich
Identiteitsfraude heeft voorgedaan, indien Derden
tegen deze Vereniging een overeenkomst die op
Identiteitsfraude is gebaseerd, willen afdwingen.

Identiteitsfraude betekent in deze uitbreiding: een
overeenkomst gesloten door iedereen die beweert de
Vereniging te vertegenwoordigen met het oog op het
stellen van een onrechtmatige daad of het plegen van
een misdrijf.
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Deze uitbreiding omvat niet de vergoeding van welke
Verzekerde Persoon ook, noch enige andere kosten
van eender welke Vereniging.

Dekking Verdediging Inbreuken op Intellectuele
Eigendomsrechten
De Verzekeraar betaalt de Verdedigingskosten van
een Vereniging veroorzaakt door een Schade-eis
tegen deze Vereniging met als doel het bekomen van
een schadevergoeding verkrijgen voor inbreuken op
auteursrechten, octrooirechten, merkenrecht of enig
ander intellectueel eigendomsrecht.

Het maximumbedrag dat de Verzekeraar onder deze
dekking betaalt, is de sub-limiet vermeld in Punt XIII
van de Bijzondere Voorwaarden.

Hoofdstuk 2. Definities

In dit hoofdstuk staan de definities in het vet
blauw. Dit zijn de woorden die in deze polis een
speciale betekenis hebben. Gelieve ze aandachtig
te lezen aangezien ze betrekking hebben op de
dekking.

Sommige definities zijn ook terug te vinden in
het hoofdstuk Hoe werkt deze polis? en in de
Bijzondere Voorwaarden waar ze ook in het vet
blauw staan.

Bestuurder 
Elke persoon die tijdens de Verzekerde Periode een
rechtmatig verkozen of aangestelde bestuurder van
een Vereniging was, is of wordt.

Hiertoe behoren:
a) een natuurlijke persoon die optreedt als

bestuurder, zaakvoerder, directeur of lid van de
raad van toezicht of de directieraad van de
Vereniging, en die wettelijk is aangesteld of
verkozen in overeenstemming met de Belgische of
buitenlandse wetgeving of met de statuten van de
Vereniging;

b) een rechtspersoon (daaronder begrepen een
managementvennootschap) die optreedt in een
van de onder a) genoemde functies;

c) een natuurlijke persoon die optreedt als vaste
vertegenwoordiger van de onder b) genoemde
rechtspersonen;

d) een persoon die wettelijk aansprakelijk wordt
gesteld door een rechtbank als een de facto
bestuurder van de Vereniging;

e) een toekomstige bestuurder die als
dusdanig wordt genoemd in een door de
Dochteronderneming uitgegeven prospectus;

f) onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurders.

Bestuursfout
Elke werkelijke of vermeende handeling, fout of
nalatigheid, verzuim, vertrouwensbreuk, verkeerde
of misleidende verklaring of schending van een
bevoegdheidsgarantie door een Verzekerde Persoon
in elk van de hoedanigheden vermeld in de definitie
van Verzekerde Persoon; of elk ander feit dat
de Verzekerde Persoon wordt verweten uitsluitend
omwille van diens hoedanigheid.
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Controlewijziging
De gebeurtenis waarbij, ongeacht of de
Verzekeringsnemer hierdoor ophoudt te bestaan als
rechtspersoon, alle activa en passivabestanddelen
van de Verzekeringsnemer worden overgedragen
aan, ingebracht in of opgeslorpt door een andere
vereniging of rechtspersoon.

Derde
Elke persoon behalve een Vereniging, Verzekerde
Persoon of aandeelhouder (zowel direct als indirect)
van een Vereniging.

Dochteronderneming 
Elke rechtspersoon waarin de Verzekeringsnemer of
een Zustervereniging, direct of indirect:  
a) meer dan 50 % van het aandelenkapitaal bezit; of
b) een meerderheid heeft in de stemgerechtigde

aandelen of er controle over heeft krachtens
een schriftelijke overeenkomst met andere
aandeelhouders; of

c) het recht heeft om een meerderheid van de raad
van bestuur van de onderneming te benoemen of
te ontslaan.

Effecten 
Elk financieel of beleggingsinstrument uitgegeven
door een Vereniging, dat een eigendomsbelang
aanduidt en het bewijs levert van het bestaan van een
schuld of een recht op deelneming in de winst van
deze Vereniging.

Externe Entiteit 
Elke rechtspersoon die geen Vereniging is en die
GEEN: 
a) Financiële Instelling is;
b) entiteit is waarvan de Effecten worden verhandeld

op een gereglementeerde markt;
c) entiteit is die gevestigd is in de Verenigde Staten

van Amerika;
d) negatief eigen vermogen had op de

oorspronkelijke  ingangsdatum van deze polis en
heeft op het ogenblik van een Schade-eis of
Verzekerde Gebeurtenis.

Externe Mandataris 
Een persoon die optreedt of handelt in haar/zijn
capaciteit als een bestuurder of directielid van een
Externe Entiteit volgens de specifieke richtlijnen en
op schriftelijk verzoek van de Vereniging.
Financiële Instelling 
Een entiteit waarvan de belangrijkste activiteiten
betrekking hebben op een bank, clearingkantoor,
kredietinstelling, underwriting voor collectieve

belegging in effecten, investeringsmaatschappij,
beleggingsadviseur/-manager, beleggingsfonds of
gemeenschappelijk beleggingsfonds, private
equity- of durfkapitaalvennootschap, makelaar,
verzekeringsonderneming of elke entiteit die wordt
gereglementeerd als een financiële instelling.

Insolvabiliteit - Insolvabel
Faillissement, ontbinding, gerechtelijke vereffening,
gerechtelijke reorganisatie krachtens de Wet
betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen,
of gelijkaardige wettelijke bepalingen in elk ander
rechtsgebied.

Milieuverontreiniging 
Het werkelijke, vermeende of dreigende lozen,
lekken, behandelen, verwijderen, afvoeren,
verspreiden, vrijgeven, vrijkomen of ontsnappen
van verontreinigende stoffen, of het regelgevend
bevel, richtlijn of verzoek voor het testen, meten,
verwijderen, inperken, behandelen, ontgiften of
neutraliseren van verontreinigende stoffen.

Onder verontreinigende stof wordt begrepen: Elke
besmettelijke, irriterende of elke andere stof die
schadelijk is voor het milieu of de volksgezondheid,
inclusief maar niet beperkt tot asbest, lood, rook,
damp, water, olie, oliehoudende producten, stof,
vezels, roet, gassen, zuren, basen, chemicaliën, afval
(waaronder materiaal dat bedoeld was of is voor
recyclage, re-conditionering of terugwinning).

Officiële Instantie 
Alle toezichthouders, overheidsorganen,
overheidsinstellingen (waaronder de
arbeidsinspectie) of officiële handelsorganisaties of
het uitvoerend orgaan van deze organisaties die bij
wet gemachtigd zijn om de zaken te onderzoeken
van de Vereniging of de Verzekerde Persoon of –
met betrekking tot Verzekeringsdekking A. Directors
& Officers Liability alleen –  een Externe Entiteit.

Onderzoek 
a) Elke formele of officiële hoorzitting of

onderzoek door een Officiële Instantie naar
de activiteiten van een Vereniging, van een
Externe Entiteit of van een Verzekerde Persoon
in hun respectieve hoedanigheid, wanneer een
Verzekerde schriftelijke officiële documenten
ontvangt tijdens de Verzekerde Periode of
Uitloopperiode die deze Verzekerde vereisen om:
i. aanwezig te zijn op dergelijke hoorzitting of

onderzoeksprocedure;
ii. documenten of bestanden voor te leggen;
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b) een inval bij of ongepland bezoek aan de
Vereniging of Externe Entiteit door een Officiële
Instantie waarbij documenten, gegevens of
elektronische informatie van een Verzekerde
dienen worden voorgelegd, gecontroleerd,
gekopieerd of in beslag genomen of waarbij een
Verzekerde wordt ondervraagd.

Een Onderzoek omvat geen routinecontrole of
inspectie, noch compliance-controles of onderzoeken
die focussen op een bepaalde sector in plaats van
op een Vereniging, Externe Entiteit of Verzekerde
Persoon.

Onderzoek tegen een Verzekerde Persoon
Elke formele of officiële hoorzitting of
onderzoeksprocedure door een Officiële Instantie
waarin de Verzekerde Persoon wordt geïdentificeerd
door een onderzoekende autoriteit als het voorwerp
van zo’n hoorzitting of onderzoeksprocedure.

Een Onderzoek tegen een Verzekerde Persoon wordt
verondersteld voor het eerst te zijn gevoerd wanneer
de Verzekerde Persoon de eerste keer schriftelijk
als dusdanig wordt geïdentificeerd of vereist wordt
te verschijnen, of door zijn of haar arrestatie en
opsluiting voor meer dan 24 uur door een bevoegde
wetshandhavingsinstantie.

Schade 
Schade omvat:
a) Verdedigingskosten; 
b) schadevergoedingen, vonnissen, toekenningen of

regelingen die een Verzekerde wettelijk verplicht
is te betalen als gevolg van een Schade-eis;

c) elk ander bedrag veroorzaakt door een
Verzekerde Gebeurtenis gedekt door een
uitbreiding van de Verzekeringsdekkingen
Directors & Officers Liability of Corporate Legal
Liability, maar alleen ten belope van wat in de
respectievelijke bepaling staat beschreven.

Schade omvat niet:
a) belastingen, behalve wanneer ze gedekt zijn

door Verzekeringsdekking A.  Directors & Officers
Liability – Uitbreiding Rechtspersonenbelasting;

b) werknemersvergoedingen, behalve wanneer ze
gedekt zijn door Verzekeringsdekking A.
Directors & Officers Liability – Uitbreiding
Tewerkstellingsaangelegenheden of gedekt door
Verzekeringsdekking B Corporate Legal Liability
– Dekking  Tewerkstellingsaangelegenheden,
toegekend aan een Werknemer in
het kader van een Schade-eis voor
Tewerkstellingsaangelegenheden;

c) sociale-zekerheidsbijdragen;
d) boetes of sancties die zijn opgelegd bij

wet, behalve wanneer ze gedekt zijn door
Verzekeringsdekking A. Directors & Officers
Liability – Uitbreiding Administratieve Boetes en
Sancties en de Uitbreiding Dataprivacy;

e) schade die niet verzekerbaar is bij wet;
f) Werknemersvoordelen, behalve wanneer ze

gedekt zijn door Verzekeringsdekking A. Directors
& Officers Liability – Uitbreiding Pensioen- &
Werknemersvoordeelplannen;

g) Opruimingskosten, zijnde kosten gemaakt bij
het testen, meten, opruimen, verwijderen,
inperken, behandelen, neutraliseren, ontgiften of
beoordelen van de gevolgen van Milieuvervuiling.

Schade-eis
a) Elk schriftelijk verzoek met als doel het bekomen

van een geldelijke of niet-geldelijke vergoeding, of
van een dwangmaatregel, dat voor het eerst werd
ingediend tegen een Verzekerde Persoon op basis
van een vermeende Bestuursfout;

b) elke burgerrechtelijke, strafrechtelijke,
administratieve, bemiddelings- of alternatieve
geschillenbeslechtingsprocedure, met als doel het
bekomen van een straf of ander rechtsmiddel,
die voor het eerst werd ingediend tegen een
Verzekerde Persoon op basis van een vermeende
Bestuursfout;

c) een Onderzoek tegen een Verzekerde Persoon.

Schade-eis Betreffende Tewerkstellings-
aangelegenheden 
Een Schade-eis met betrekking tot een Bestuursfout
die verband houdt met tewerkstelling en die wordt
ingediend door een vroegere, huidige of toekomstige
Werknemer van de Vereniging of Externe Entiteit
tegen een Verzekerde.

Onder Bestuursfouten die verband houden met
tewerkstelling worden onder andere begrepen
de werkelijke of vermeende inbreuken op de
arbeidswetgeving of elke andere wettelijke bepaling
met betrekking tot tewerkstelling, zoals: 
a) onrechtmatige beëindiging van de tewerkstelling;
b) verkeerde voorstelling van de omstandigheden

omtrent de tewerkstelling;
c) inbreuken op de wetgeving inzake discriminatie bij

tewerkstelling;
d) pesterijen op het werk, waaronder seksuele

intimidatie;
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e) onrechtmatigheid of nalatigheid aangaande
promotie, tucht, loopbaanmogelijkheden,
degradatie, evaluatie of behoud van werknemers;

f) inbreuken op de privacy met betrekking tot
tewerkstelling;

g) laster, vernedering, smaad of eerroof met
betrekking tot tewerkstelling;

h) het niet toepassen van beleidsregels en
procedures met betrekking tot de werkplaats of
tewerkstelling;

i) onwettige vergeldings- of represaille-maatregelen
tegen Werknemers;

j) veroorzaken van emotionele stress wegens
een hiervoor genoemde schending inzake
tewerkstellingsaangelegenheden.  

Uitloopperiode 
De periode die aanvangt onmiddellijk na de
vervaldatum van de Polis, tijdens dewelke de
Verzekeraar schriftelijk in kennis kan worden gesteld
van een Schade-eis die voor het eerst werd ingediend
tijdens deze periode of de Verzekerde Periode, voor
een Bestuursfout die zich heeft voorgedaan vóór de
vervaldatum van de polis.

Verdedigingskosten 
De redelijke kosten die schriftelijk werden toegestaan
door de Verzekeraar voor: 
a) het onderzoeken, verdedigen of afhandelen van

een Schade-eis, of een Verzekerde Gebeurtenis
gedekt door de Uitbreidingen Beslag op
Goederen en Vrijheidsbeperking;

b) het instellen van beroep tegen een uitspraak of
vonnis (daaronder begrepen deze omtrent de
betaling van een borgtocht).

Verdedigingskosten omvatten niet de kosten met
betrekking tot een Onderzoek noch een vergoeding
van welke Verzekerde Persoon ook, noch enige
andere kosten van eender welke Vereniging.

Vereniging 
De Verzekeringsnemer, elke Zustervereniging
aangeduid in Punt V van de Bijzondere Voorwaarden
en elke Dochteronderneming. 

Verzekerde
Een Vereniging, een Verzekerde Persoon of beide.

Verzekerde Gebeurtenis
Elke Schade-eis of elke aangelegenheid of
gebeurtenis gedekt onder de uitbreidingen in
Verzekeringsdekking A. Directors & Officers

Liability of de Dekkingen en Uitbreidingen in
Verzekeringsdekking B. Corporate Legal Liability.

Verzekerde Persoon 
Elke persoon die tijdens de Verzekerde Periode het
volgende was, is of wordt: 
a) een Bestuurder;
b) een Externe Mandataris;
c) een Werknemer van de Vereniging,

i. terwijl zij of hij optreedt als milieucoördinator,
transportcoördinator, data protection officer,
preventieadviseur of compliance manager
verantwoordelijk voor de naleving van de
mededingingsregels binnen de Vereniging; of

ii. terwijl zij of hij optreedt in een leidinggevende,
management- & toezichthoudende functie
voor de Vereniging; of

iii. voor elke Schade-eis betreffende
Tewerkstellingsaangelegenheden of elke
Schade-eis op basis van vermeende
discriminatie of pesterijen ingediend door een
Derde (natuurlijke persoon); of

iv. voor elke andere Schade-eis tegen deze
Werknemer waarbij deze Schade-eis ook werd
ingediend en tegelijkertijd loopt tegen een
Bestuurder; of

v. genoemd in verband met een Onderzoek naar
een Verzekerde Persoon; 

d) een Bestuurder of een Werknemer
i. in zijn of haar hoedanigheid van oprichter van

een Vereniging; of
ii. bij het optreden als curator of vereffenaar van

een Dochteronderneming, of een Vereniging
anders dan de Verzekeringsnemer; of

iii. bij het optreden als bestuurder of
gevolmachtigde beheerder van een
pensioenplan gefinancierd door een
Vereniging;

e) De echtgenote/echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van een persoon
beschreven in a) tot d) hiervoor, louter en
alleen om hun relatie en alleen als gevolg van
een Schade-eis tegen deze persoon en/of de
Verzekerde Persoon;

f) De nalatenschap, erfgenamen of wettelijke
vertegenwoordigers van elke persoon hiervoor
beschreven die overleden of onbevoegd is of
Insolvabel wordt verklaard, maar alleen na een
Schade-eis tegen de Verzekerde Persoon;
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EN slechts omdat deze persoon optreedt in een van
de onder a) tot en met f) vermelde functies.

Steeds op voorwaarde dat de Verzekerde Persoon
geen consultant, externe revisor of curator of
vereffenaar, beheerder of ontvanger van de
Vereniging of Externe Entiteit is.

Werknemer 
Elke natuurlijke persoon die tijdens de
Verzekerde Periode een reële of toekomstige,
voltijdse, deeltijdse, seizoensgebonden of tijdelijke
medewerker van de Vereniging was, is of wordt, in
zijn of haar respectieve hoedanigheid, en die werkt in
ruil voor een loon onder de directe leiding en toezicht
van de Vereniging in verband met de activiteiten van
de Vereniging.

Werknemersvoordelen 
Elke andere vergoeding dan het basissalaris
toegekend aan Werknemers, inclusief voordelen
van een ziekteverzekering, verschuldigde bedragen
met betrekking tot werknemersvoordelen of
pensioenspaarplannen, aandelen of aandelenopties,
incentives of uitgestelde vergoedingen.

Zustervereniging
Een rechtspersoon die een gezamenlijke eenheid
vormt met de Verzekeringsnemer op voorwaarde
dat:
a) deze rechtspersoon een (internationale)

vereniging zonder winstoogmerk of stichting is
in toepassing van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen; en

b) minstens de meerderheid van de bestuurs-
organen samengesteld is uit dezelfde personen;
en

c) deze rechtspersoon en de Verzekeringsnemer
direct of indirect, duurzaam en betekenisvol
samenwerken op het gebied van administratie,
financiën of logistiek, personeel of infrastructuur.

Hoofdstuk 3. Wat als…?

In dit hoofdstuk staat uitgelegd hoe bepaalde
vennootschapstransacties deze polis of de dekking
beïnvloeden. Gelieve deze aandachtig te lezen
zodat u voorbereid bent wanneer zich een
dergelijke situatie voordoet.

Een Rechtspersoon Niet Langer een Dochter-
onderneming is?
Vanaf het moment dat een rechtspersoon niet langer
een Dochteronderneming is tijdens de Verzekerde
Periode, betaalt de Verzekeraar de Schade, maar
uitsluitend voor een Schade-eis veroorzaakt door
een Bestuursfout of een Verzekerde Gebeurtenis die
gebeurde voordat deze rechtspersoon ophield een
Dochteronderneming te zijn.

Een Nieuwe Dochteronderneming Wordt Opgericht
of Overgenomen?  
Indien een nieuwe Dochteronderneming wordt
opgericht of overgenomen door de Vereniging tijdens
de Verzekerde Periode, betaalt de Verzekeraar de
Schade van
a) een Verzekerde Persoon van de nieuwe

Dochteronderneming, maar alleen voor een
Schade-eis veroorzaakt door een Bestuursfout of
een Verzekerde Gebeurtenis die gebeurde nadat
het een Dochteronderneming werd;

b) de nieuwe Vereniging onder Verzekerings-dekking
B. Corporate Legal Liability,

op voorwaarde dat ze:
a) niet gevestigd is in de Verenigde Staten van

Amerika;
b) geen openbaar verhandelbare Effecten heeft;
c) geen Financiële Instelling is; 
d) volgens de laatste neergelegde jaarrekening geen

activa bezit die meer dan 50 % van de totale activa
van de Verzekeringsnemer uitmaken. 

De Verzekeringsnemer haar Rechtspersoon wijzigt
Indien de Verzekeringsnemer haar wettelijke
structuur gedurende de Verzekerde Periode wijzigt
van een Vereniging Zonder Winstoogmerk - in de
zin van het Belgische Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen - in een andere rechtsvorm
(met winstoogmerk), zal de Verzekeraar een
nieuwe Management Liability Insurance-polis voor
vennootschappen uitgeven, met dezelfde Verzekerde
Bedragen, Sub-limieten, Hernieuwingsdatum en

B e l u g a   M L I   A + F   2 0 2 0 . 1   –   C . C . N E D . B E  16



verzekeringsvoorwaarden
associations & foundations management liability insurance

Continuïteitsdatum en andere specifieke clausules
die op het moment van de wijziging van toepassing
zijn onder deze polis. De heruitgegeven polis zal deze
polis annuleren en volledig vervangen.

Indien de Verzekeringsnemer of Vennootschap
haar wettelijke structuur gedurende de Verzekerde
Periode wijzigt louter ten gevolge van de
invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, blijft de polis van kracht
alsof deze wijziging niet heeft plaatsgevonden,
behoudens indien de nieuwe vennootschapsvorm
geen rechtspersoonlijkheid of een onvolkomen
rechtspersoonlijkheid heeft. In dit laatste geval zal
de verderzetting van de polis afhankelijk zijn van de
toevoeging van de noodzakelijke extra clausules en
uitsluitingen.

De Controle over de Verzekeringsnemer Wijzigt?
Als er een Controlewijziging plaatsvindt tijdens
de Verzekerde Periode, betaalt de Verzekeraar de
Schade veroorzaakt door een Schade-eis als gevolg
van een Bestuursfout of een Verzekerde Gebeurtenis
na de ingangsdatum van deze Controlewijziging niet
langer.

Vindt er een Controlewijziging plaats, zal de polis
niet stilzwijgend worden vernieuwd op de volgende
hernieuwingsdatum.

De Verzekeringsnemer kan beroep doen op de
automatische Uitloopperiode zoals toegekend door
de Belgische wetgeving of kan kiezen voor een vooraf
overeengekomen Uitloopperiode zoals beschreven in
Hoofdstuk 3 van de Algemene Voorwaarden.

Hoofdstuk 4. Uitsluitingen

In dit hoofdstuk vindt u de uitsluitingen, die u
vertellen wat er niet onder de dekking valt.

De uitsluitingen worden hieronder omschreven
en zijn van toepassing op de polis in haar
geheel.  Daarnaast kunnen ook andere beperkende
factoren in andere hoofdstukken van deze polis
worden opgenomen. Met name is dit het geval in
de definitie van Schade.

Uitsluitingen van toepassing op
Verzekeringsdekking A. en B.

Lichamelijk Letsel en Materiële Schade  
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot:
a) lichamelijk letsel, ziekte, aandoeningen, geestelijk

of emotioneel leed of het overlijden van
een persoon en alle gevolgschade die hiervan
rechtstreeks het gevolg is;

b) alle schade aan of vernietiging van materiële
eigendom inclusief gebruiksderving ervan en alle
gevolgschade die hiervan rechtstreeks het gevolg
is.

Met dien verstande dat deze uitsluiting niet van
toepassing is op: 
a) Verdedigingskosten gedekt onder de dekkingen

Verzekeringsdekkingen A. Directors & Officers
Liability - Uitbreiding Doodslag & Veiligheid
op het Werk en Uitbreiding Schade-
eisen voor Milieuverontreiniging of onder
Verzekeringsdekking B. Corporate Legal Liability
– Dekking Verdediging Doodslag & Veiligheid
op het Werk en Dekking Verdediging
Milieuverontreiniging;

b) geestelijk en emotioneel leed in verband met
een Schade-eis betreffende Tewerkstellings-
aangelegenheden of een Schade-eis ingediend
door Derden (natuurlijke persoon) op basis van
vermeende discriminatie of pesterijen;

c) Schade onder Verzekeringsdekking A. Directors
& Officers Liability indien en voor zover
persoonlijke aansprakelijkheid is vastgesteld
door een definitieve, uitvoerbare uitspraak
tegen een Verzekerde Persoon, maar alleen
in omstandigheden waarin de Vereniging de
Verzekerde Persoon noch heeft vergoed, noch
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mag of moet vergoeden, of niet kan betalen door
Insolvabiliteit.

Opzettelijke Fout 
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot: 
a) het verwerven van winst of voordeel waarop de

Verzekerde geen wettelijke aanspraak kan maken;
of

b) het plegen van opzettelijke criminele, frauduleuze,
doelbewuste of kwaadwillige handelingen, fouten
of verzuim, of opzettelijke inbreuken op de wet
door een Verzekerde; 

indien dit feit is bepaald of vastgesteld door: 
a) een schriftelijke erkenning door die Verzekerde; of
b) een vonnis of andere definitieve, uitvoerbare

uitspraak of procedure tegen die Verzekerde. 

Voorafgaande Omstandigheden en Schade-eisen  
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot: 
a) omstandigheden, waarvan voor de

Continuïteitsdatum van deze polis redelijkerwijs
kon worden aangenomen door een Verzekerde
dat ze aanleiding zouden geven tot een
Verzekerde Gebeurtenis; of

b) omstandigheden of Verzekerde Gebeurtenissen
die onder gelijk welke verzekeringspolis waren
aangemeld voorafgaand aan de aanvang van
de respectieve Verzekeringsdekking van deze
polis of die voordien aan de Verzekeraar waren
aangemeld of kenbaar gemaakt, of die gebaseerd
zijn op dezelfde of gelijkaardige feiten of die
dezelfde oorsprong of oorzaak hebben; 

c) geschillen waarin een Verzekerde betrokken is die
hangende zijn vóór de Continuïteitsdatum van de
respectieve Verzekeringsdekking van deze polis,
of die gebaseerd zijn op dezelfde of gelijkaardige
feiten of die dezelfde oorsprong of oorzaak
hebben.

Beroepsaansprakelijkheid
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot de levering of niet-levering van professionele
diensten of advies aan een (potentiële) klant van de
Vereniging.

Deze uitsluiting is niet van toepassing op een Schade-
eis tegen een Verzekerde Persoon op basis van het
vermeende verzuim om toezicht te houden over
diegenen die de professionele diensten of het advies
hebben geleverd, of niet hebben geleverd.

Bijkomende uitsluitingen alleen van
toepassing op Verzekeringsdekking B.

Aanbod van Effecten  
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot een openbaar of particulier aanbod van Effecten
door een Vereniging of Externe Entiteit tijdens de
Verzekerde Periode.

Onvoldoende Financiering Pensioenspaar- &
Werknemersvoordeelplannen
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot het onvoldoende financieren door een Vereniging
of Externe Entiteit van een pensioenspaarplan of
werknemersvoordeelplan, of een vergelijkbaar fonds.

Productaansprakelijkheid
De Verzekeraar betaalt geen Schade van een
Vereniging met betrekking tot de verkoop,
ontwikkeling, productie, verwerking, installatie,
marketing of distributie van producten, waaronder
begrepen hun (in)efficiëntie, (gebrekkige) prestaties,
storingen of niet-naleving van de gezondheids- en
veiligheidsnormen.

Intellectuele Eigendomsrechten
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot een inbreuk op een auteursrecht, octrooi,
merk of andere intellectuele eigendomsrechten,
behalve voor de Verdedigingskosten gedekt onder
Verzekeringsdekking B. Corporate Legal Liability
– Dekking Verdediging Inbreuken op Intellectuele
Eigendomsrechten.

Mededingingsrecht
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot een schending van de mededingingsregels
of de wetgeving inzake zakelijke concurrentie
of oneerlijke handelspraktijken, behalve voor de
Verdedigingskosten gedekt onder Verzekerings-
dekking B. Corporate Legal Liability – Dekking
Verdediging Mededingingsrecht.

Betrokken Hoofdaandeelhouder
De Verzekeraar betaalt geen Schade met
betrekking tot een Schade-eis ingediend door een
aandeelhouder van een Vereniging die direct of
indirect beschikt over een meerderheid van de
stemrechten in deze Vereniging. Deze uitsluiting is
alleen van toepassing indien deze aandeelhouder
betrokken was bij de beslissing die heeft geleid tot de
Bestuursfout.
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Contractuele Aansprakelijkheid
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot aansprakelijkheid van een Vereniging op basis van
een contract of overeenkomst.

Deze uitbreiding is niet van toepassing op:
a) enige Schade die zich zou hebben voorgedaan in

afwezigheid van een dergelijk contract; of
b) Verdedigingskosten gedekt onder

Verzekeringsdekking B. Corporate Legal Liability.

Aanpassing van Werkplaats of Machines
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot verplichtingen om de werkplaats of machines aan
te passen of om andere aanpassingen uit te voeren

in opdracht van de anti-discriminatiewetgeving in
eender welk rechtsgebied.

Werknemersoverleg
De Verzekeraar betaalt geen Schade met betrekking
tot:
a) Het verzuim door een Vereniging om de

werknemersvertegenwoordiging te informeren of
te raadplegen in overeenstemming met cao 32
bis of de Renault-wet van 13 februari 1998 of
gelijkaardige wetten in andere rechtsgebieden;

b) Alle Schade-eisen die het gevolg zijn van een
arbeidsconflict, lock-out of inbreuk op een
collectieve overeenkomst.
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Hoofdstuk 1. Schade

Sectie 1   Kenningsgeving

1. Hoe Schade Dient te Worden Gemeld
De Verzekerde zal de Verzekeraar schriftelijk
informeren over:
a) elke Schade-eis die voor het eerst wordt ingediend

tegen een Verzekerde, en dit zodra praktisch
haalbaar nadat deze voor het eerst kennis heeft
genomen van deze Schade-eis;

b) alle andere Verzekerde Gebeurtenissen, en dit
zodra praktisch haalbaar nadat de Verzekerde
Gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

In elk geval moet een Verzekerde Gebeurtenis
uiterlijk worden gemeld binnen:
a) Negentig (90) dagen na het einde van de

Verzekerde Periode;
b) Voor het einde van de Uitloopperiode.

De postdatum is de datum die geldt als
afleveringsbewijs. Het bewijs van posten zal worden
beschouwd als het kennisgevingsbewijs.

Alle kennisgevingen - en alle bijkomende
communicatie over gemelde schade-eisen - moeten
schriftelijk worden verzonden naar:

Beluga Insurance Solutions – Claims
t.a.v. Zurich Insurance plc, Belgium branch
Da Vincilaan 5,
B-1930 Zaventem

of via e-mail: claims@belugainsurance.com

2. Omstandigheden die Redelijkerwijs Aanleiding
Zouden Kunnen Geven tot een Schade-eis of
Verzekerde Gebeurtenis

De Verzekerde kan tijdens de Verzekerde Periode
de Verzekeraar inlichten over alle omstandigheden
waarvan ze kennisnemen en waarvan redelijkerwijs
kan worden aangenomen dat ze aanleiding kunnen
geven tot een Schade-eis of een andere Verzekerde
Gebeurtenis.

Deze kennisgeving moet, voor zover dit na redelijk
onderzoek geweten is, de redenen bevatten op
basis waarvan de Schade-eis of andere Verzekerde
Gebeurtenis wordt verwacht, alsook alle gekende
gegevens betreffende data, handelingen en de
potentiële Verzekerde en eiser in kwestie.

De Verzekeraar zal alle Schade-eisen die vervolgens
worden ingediend tegen de Verzekerde of elke
Verzekerde Gebeurtenis die zich daarna voordoet, en
die zijn toe te schrijven aan deze omstandigheden
behandelen alsof ze werden gemeld op het tijdstip
van kennisgeving van deze omstandigheden.

Sectie 2   Hoe Schade-eisen Worden
Behandeld

1. Hoe de Verdediging Wordt Gevoerd
De Verzekeraar heeft het recht, maar is niet
verplicht om de Verzekerde te verdedigen tegen
elke Schade-eis. De Verzekerde is verplicht om
zich te verdedigen tegen Schade-eisen tegen hen,
en deze te betwisten. De Verzekeraar mag naar
eigen goeddunken beslissen om de verdediging
en afhandeling van een Schade-eis of Verzekerde
Gebeurtenis over te nemen. Beslist de Verzekeraar
om dit niet te doen, heeft hij het recht, maar is
hij niet verplicht, om volledig deel te nemen aan
de verdediging van en onderhandelingen over elke
regeling die vereist dat de Verzekeraar een betaling
doet in het kader van deze polis, of waarbij dit
redelijkerwijs waarschijnlijk lijkt.

Indien juridische bijstand noodzakelijk is betreffende
een Verzekerde Gebeurtenis, kan de Verzekerde
contact opnemen met het BELUGA PANEL OF EXPERTS op
de manier vermeld onder het hoofdstuk Hoe werkt
deze polis? Wil de Verzekerde een beroep doen op
andere juridische adviseurs, dient hij dit schriftelijk
aan te vragen aan de Verzekeraar voordat hij de
door hem gekozen raadsman engageert. Een dergelijk
verzoek moet de identiteit van de voorgestelde
raadslieden bevatten, de voorgestelde uurtarieven
van elke raadsman, een overzicht van de ervaring van
het advocatenkantoor in kwestie bij het behandelen
van gelijkaardige aangelegenheden en een budget
voor de Verzekerde Gebeurtenis.

De Verzekeraar aanvaardt indien nodig de retentie
van afzonderlijke juridische vertegenwoordiging voor
zover dit vereist is door een belangenconflict
tussen de Verzekerden. Indien een Schade-eis wordt
ingediend tegen een Verzekerde Persoon door de
Vereniging, is de Verzekeraar niet verplicht om over
die Schade-eis te communiceren met een andere
Verzekerde Persoon of de Vereniging.

2. Hoe Betalingen Worden Uitgevoerd
De Verzekeraar zal alle gedekte Schade en andere
gedekte kosten met betrekking tot een Verzekerde
Gebeurtenis - die zijn gemaakt voor een Verzekerde
Gebeurtenis - voorschieten, vóór de definitieve
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afhandeling ervan en op het moment van hun
ontstaan.

De Verzekeraar zal echter geen kosten voorschieten
indien dekking is geweigerd, of indien zulke
voorschotten meer bedragen dan de Verzekerde
Bedragen of andere toepasselijke sub-limieten.

De Verzekeraar zal deze bedragen onmiddellijk
betalen nadat voldoende gedetailleerde facturen,
met vermelding van tijd, kosten en een uitvoerige
beschrijving, toereikend voor de Verzekeraar, worden
ontvangen en aanvaard zijn door de Verzekeraar.

De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om
voorschotten terug te vorderen indien en voor zover
later wordt vastgesteld dat de Verzekerde geen recht
had op deze betaling.

De Verzekeraar mag niet weigeren om kosten voor te
schieten om de enige reden dat de Verzekeraar vindt
dat het gedrag beschreven in de Uitsluiting Opzettelijk
Fout werd gepleegd, tot op het moment dat aan de
uitsluiting is voldaan aan de hand van een schriftelijke
erkenning of definitieve, uitvoerbare uitspraak.

3. Toestemming
Voor de verdediging is de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Verzekeraar niet vereist voor:
a) het gebruikmaken van het BELUGA PANEL OF

EXPERTS;
b) spoedkosten zoals beschreven onder Punt 6 van

dit hoofdstuk;
c) het rapporteren van aangelegenheden aan

een Officiële Instantie, maar alleen indien de
Verzekerde van de Officiële Instantie niet de
wettelijke toelating krijgt om zo’n toestemming
aan te vragen en op voorwaarde dat de
Verzekerde, zodra het wettelijk toegestaan is door
de Officiële Instantie, de toestemming van de
Verzekeraar vraagt.

Wanneer de Verzekerde, de Verzekeringsnemer
en de Verzekeraar geen overeenstemming kunnen
bereiken over de bedragen van de voorschotten, zal
de Verzekeraar de bedragen voorschieten die hij
billijk en gepast acht tot een ander bedrag wordt
overeengekomen of op een andere manier wordt
vastgelegd.

De Verzekeraar mag een Verzekerde Gebeurtenis
onderzoeken, erover onderhandelen en, indien
schriftelijk goedgekeurd door de Verzekerde of op
aanbeveling van de advocaat, regelen. Indien de
Verzekerde op onredelijke gronden weigert om
zijn goedkeuring te geven, betaalt de Verzekeraar

alleen de Schade met betrekking tot de Verzekerde
Gebeurtenis, die niet meer bedraagt dan het
bedrag waarvoor de Verzekeraar de Verzekerde
Gebeurtenis zou kunnen hebben geregeld, plus de
Verdedigingskosten die zijn gemaakt sinds de datum
waarop de regeling schriftelijk was voorgesteld door
de Verzekeraar, min de eventuele Vrijstelling.

De Verzekerde mag geen aansprakelijkheid erkennen
of aanvaarden, geen dading sluiten, niet instemmen
met een uitspraak, geen Verdedigingskosten of
andere kosten maken waarvoor toestemming
is vereist in het kader van eender welke
Verzekeringsdekking.

Was de Verzekeraar in staat om volledig
deel te nemen aan de verdediging van de
Verzekerde Gebeurtenis en aan de discussies en
onderhandelingen erover, zal hij niet weigeren om in
te stemmen met de schikking of de uitspraak.

4. Samenwerking
De Verzekerde zal op eigen kosten:
a) alle redelijke bijstand verlenen aan de Verzekeraar

en meewerken aan het onderzoek, de verdediging,
de schikking of het beroep van een Verzekerde
Gebeurtenis en vrijwarings- en bijdragerechten
afdwingen;

b) gepaste zorgvuldigheid gebruiken en alles doen
wat redelijk haalbaar is, om Schade in het kader
van deze polis te vermijden en te beperken;

c) alle informatie verstrekken en bijstand verlenen
aan de Verzekeraar die de Verzekeraar
redelijkerwijs nodig heeft om de Schade te
onderzoeken of de verplichtingen van de
Verzekeraar in het kader van deze polis te bepalen.

5. Frauduleuze Vordering
Indien een Verzekerde een frauduleuze vordering
indient in het kader van deze polis:
a) kan de Verzekeraar weigeren om (een deel van) de

Schade te betalen;
b) mag de Verzekeraar van die Verzekerde alle

bedragen terugvorderen die reeds werden betaald
aan of in naam van de Verzekerde met betrekking
tot de vordering.

6. Spoedkosten
Wanneer voor de Verdedigingskosten van een
gedekte Schade-eis de schriftelijke toestemming
van de Verzekeraar redelijkerwijs niet kan
worden verkregen voordat ze worden gemaakt,
zal de Verzekeraar deze Verdedigingskosten met
terugwerkende kracht goedkeuren. 
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Spoedkosten zullen niet meer bedragen dan 10 % van
het globale toepasselijke Verzekerde Bedrag tijdens
de Verzekerde Periode en dit bedrag maakt deel uit
van en komt niet bovenop het Verzekerde Bedrag
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

7. Betalingsvolgorde
De Verzekeraar betaalt de Schade die onder deze
polis wordt gedekt in de volgorde waarin deze Schade
voor betaling aan de Verzekeraar wordt aangeboden.

Indien de Verzekeraar, naar eigen goeddunken,
zou bepalen dat het Verzekerde Bedrag van
een aangekochte Verzekeringsdekking niet volstaat
tot dekking van alle Schade onder deze
Verzekeringsdekking, betaalt de Verzekeraar eerst
de Schade waarvoor dekking is verleend aan een
Verzekerde Persoon, voor zover Vereniging deze
Verzekerde Persoon niet heeft vergoed.

8. Toekenning
Omvat een Verzekerde Gebeurtenis zowel onder
deze polis gedekte als niet-gedekte zaken, zullen
elke Verzekerde en de Verzekeraar een billijke en
geschikte verdeling van de Schade overeenkomen,
rekening houdend met de relatieve wettelijke en
financiële risico’s.

Omvat een Verzekerde Gebeurtenis zowel onder
deze polis gedekte als niet-gedekte personen,
zullen elke Verzekerde en de Verzekeraar
een billijke en gepaste toekenning van alle
Schade overeenkomen, waarbij 100% van de
Verdedigingskosten zullen worden toegekend aan
de gedekte personen, zolang de verdediging in
handen is van hetzelfde advocatenkantoor. Deze
vooraf vastgelegde verdeling is niet van toepassing
op Tewerkstellingsaangelegenheden of Verzekerde
Gebeurtenissen met betrekking tot lichamelijk letsel
of materiële schade. Elk bedrag dat aan de Vereniging
wordt betaald in toepassing van deze bepaling,
zal worden afgetrokken van het Verzekerde Bedrag
en van alle toepasselijke sub-limieten onder de
Verzekeringsdekking B. Corporate Legal Liability.

9. Subrogatie
Indien een bedrag wordt betaald onder deze polis,
zal de Verzekeraar gesubrogeerd worden in alle
verhaalsrechten van de Verzekerde. De Verzekeraar
zal het recht hebben om deze rechten af te dwingen
in naam van de Verzekerde.

Deze laatste zal de Verzekeraar hiervoor alle redelijke
bijstand en medewerking verlenen. De Verzekerde zal
niets doen om de verhaalsrechten van de Verzekeraar
in gevaar te brengen. Heeft de subrogatie, door
de handelingen van de Verzekerde, geen positief

effect voor de Verzekeraar, kan een terugbetaling
worden gevorderd van de reeds betaalde bedragen,
in verhouding tot de geleden schade.

De Verzekeraar zal geen verhaalsrecht uitoefenen
tegen een Verzekerde tenzij hij kan aantonen dat de
Uitsluiting Opzettelijke Fout van toepassing is op die
Verzekerde Gebeurtenis en voor die Verzekerde, of
in het geval van een frauduleuze vordering.

De Verzekeraar mag naar eigen goeddunken, met
een schriftelijke overeenkomst, afstand doen van zijn
subrogatierechten die hij overeenkomstig dit artikel
heeft verworven.

10.Terugvordering van Bedragen
Indien de Verzekeraar bedragen herwint die hij
heeft betaald in het kader van deze polis, zal de
Verzekeraar het Verzekerde Bedrag van deze polis
opnieuw instellen op het herwonnen bedrag, min de
gemaakte kosten voor het beheren en verkrijgen van
deze herwinning. Elk bedrag dat door de Verzekeraar
is herwonnen bovenop de totale betaling van de
Verzekeraar in het kader van deze polis, min de
gemaakte kosten voor het beheren en verkrijgen van
deze herwinning, zal worden terugbetaald aan de
Verzekerde. De Verzekeraar is niet verplicht om de in
het kader van deze polis betaalde bedragen terug te
vorderen.

Hoofdstuk 2. Verzekerde Bedragen

1. Verzekerd Bedrag
Het totale verschuldigde bedrag per Verzekerde
Periode dat de Verzekeraar zal betalen onder
(elke sectie van) deze polis voor alle Schades
van alle Verzekerde Personen en/of Verenigingen
onder de respectieve Verzekeringsdekking of onder
alle dekkingsgronden en uitbreidingen samen, zal
niet meer bedragen dan de respectieve Verzekerde
Bedragen vermeld onder Punt XII van de Bijzondere
Voorwaarden.

Elke betaling van Schade onder een
Verzekeringsdekking zal het toepasselijke Verzekerde
Bedrag overeenkomstig verminderen.

Wanneer het Verzekerde Bedrag is opgebruikt
door betaling van de Schade, zal het Verzekerde
Bedrag worden verhoogd, maar alleen voor de
Verdedigingskosten, reddingskosten en wettelijke
interesten die de Verzekerde oploopt in
overeenstemming met de artikelen 106 en 146
van de Belgische Verzekeringswet van 4 april 2014.
Deze stijging zal niet meer bedragen dan de
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bedragen vermeld in de artikelen 4 en 6ter van
het Koninklijk Besluit van 24 december 1992 tot
uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de
Landverzekeringsovereenkomst of elk ander besluit
dat zal worden uitgevaardigd tot uitvoering van de
Belgische Verzekeringswet van 4 april 2014 of elke
andere relevante wetgeving.

De Verdedigingskosten, reddingskosten en wettelijke
interesten worden gedragen door de Verzekeraar
voor zover ze betrekking hebben op Schade die
gedekt is onder deze polis. Ze worden alleen
betaald door de Verzekeraar in verhouding tot diens
verbintenis.

Het Verzekerde Bedrag voor de Uitloopperiode is dat
van de meest recente Verzekerde Periode waarvan
het deel uitmaakt.

Elke sub-limiet vermeld in Punt XIII van de Bijzondere
Voorwaarden is het globale maximumbedrag dat de
Verzekeraar betaalt voor de dekking waarop ze van
toepassing is en is onderdeel van het Verzekerde
Bedrag dat van toepassing is op de respectieve
Verzekeringsdekking.

2. Excedent t.o.v. Andere Verzekeringen
Deze polis zal altijd slechts in excedent van
andere geldige en inbare verzekeringen werken
(daaronder begrepen, maar niet beperkt tot,
verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid,
aansprakelijkheid voor tewerkstellingsaangele-
genheden, cyber- of data-aansprakelijkheid,
milieuaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor
pensioenfondsen, brand, productaansprakelijkheid
of bedrijfsaansprakelijkheid) of in excedent van
andere vrijwaringen die beschikbaar zijn voor de
Verzekerde vanwege een andere partij, tenzij deze
andere verzekering uitdrukkelijk onderschreven is als
excedent boven het Verzekerde Bedrag van deze
polis.

Indien een vrijstelling of eigen risico van toepassing
is in het kader van een andere geldige en inbare
verzekering, is deze vrijstelling niet terugvorderbaar
als Schade onder deze polis.

3. Vrijstelling
De Verzekeraar betaalt alleen de Schade die
elke toepasselijke Vrijstelling overschrijdt. Deze is
vastgelegd voor elke Verzekeringsdekking vermeld
in Punt XIV van de Bijzondere Voorwaarden.
De Vrijstelling is ook van toepassing op de
Verdedigingskosten. De Verzekeraar kan, naar
eigen goeddunken, alle of een deel van de
Vrijstelling voorschieten, en in dat geval zal

de Verzekeringsnemer deze bedragen onmiddellijk
terugbetalen aan de Verzekeraar.

De Vrijstelling wordt betaald door de Vereniging
en blijft onverzekerd. Er geldt één Vrijstelling voor
alle Schade die het gevolg is van alle Verzekerde
Gebeurtenissen die samen één enkele Schade-eis
vormen. Indien één enkele Schade-eis meer dan één
Vrijstelling activeert, zal voor deze Schade-eis de
hoogste van de toepasselijke Vrijstellingen worden
toegepast op de Schade.

De toepassing van een Vrijstelling op Schade onder
één Verzekeringsdekking zal niet de Vrijstelling onder
een andere Verzekeringsdekking verminderen.

Er is geen Vrijstelling van toepassing voor kosten
onder de Verzekeringsdekking B. Corporate Legal
Liability - Uitbreiding vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden.

De Verzekeraar zal deze Vrijstelling niet toepassen,
en eventueel betaalde Vrijstellingen terugbetalen
indien, met betrekking tot de Schade-eis:
a) een definitieve uitspraak door een rechtbank

of arbitragetribunaal, de Verzekerde Personen
en Verenigingen tegen wie de Schade-eis was
ingediend, vrijspreekt van aansprakelijkheid; of

b) er een volledige en definitieve dading is, die alle
Verzekerden ontheft van enige aansprakelijkheid;
of

c) het BELUGA PANEL OF EXPERTS van in het begin
is gebruikt als exclusieve raadsman in een
Verzekerde Gebeurtenis.

4. Aanverwante Schade-eisen, Verzekerde
Gebeurtenissen of Omstandigheden

Elke Schade-eis of Verzekerde Gebeurtenis die is
gebaseerd op dezelfde, continue of aanverwante
Bestuursfouten, of die dezelfde oorzaak of
oorsprong hebben, zullen worden beschouwd als
één enkele Verzekerde Gebeurtenis ongeacht of
deze Verzekerde Gebeurtenissen betrekking hebben
op dezelfde of andere eisers, Verzekerden of
rechtsgronden.

Indien een Schade-eis, een Verzekerde Gebeurtenis
of omstandigheid wordt gemeld, worden
alle daaropvolgende Schade-eisen, Verzekerde
Gebeurtenissen of omstandigheden die één enkele
Verzekerde Gebeurtenis vormen met die Schade-eis,
Verzekerde Gebeurtenis of omstandigheid, worden
beschouwd als voor het eerst gemeld op het
ogenblik dat die Schade-eis eerst was gemeld, de
Verzekerde Gebeurtenis zich voor het eerst voordeed
of de omstandigheid voor het eerst werd gemeld.
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Ze zullen ook worden beschouwd als gemeld aan
de Verzekeraar op het ogenblik dat de vereiste
meldingen voor het eerst werden gedaan.

Alle Verzekerde Gebeurtenissen die verband
houden met de Insolvabiliteit van een Vereniging
zullen worden beschouwd als onderdeel van
één Verzekerde Gebeurtenis, ongeacht of zulke
Verzekerde Gebeurtenissen betrekking hebben op
dezelfde of andere eisers, Verzekerde Personen of
Verenigingen, rechtsgronden of aanleiding geven tot
of bijdragen aan de Insolvabiliteit van dezelfde of een
andere Vereniging.

5. Autonomie van Uitsluitingen
Deze polis verleent dekking aan elke Verzekerde
voor zijn eigen individueel belang. Geen verklaringen
afgelegd door of in naam van een Verzekerde Persoon
noch handelingen, vergissingen of nalatigheid door
een Verzekerde Persoon zullen worden toegerekend
aan een andere Verzekerde Persoon voor het bepalen
of een Verzekerde Persoon onder deze polis is
gedekt.

Hoofdstuk 3. Het Leven van deze
Polis

Sectie 1   Tijdsaspecten

1. Verzekerde Periode
De dekking van deze polis wordt alleen toegekend
voor:
a) Schade-eisen die voor het eerst werden ingediend

tegen een Verzekerde;
b) andere Verzekerde Gebeurtenissen die voor het

eerst plaatsvinden;
tijdens de Verzekerde Periode of elke toepasselijke
Uitloopperiode, of die worden beschouwd als
ingediend of plaatsgevonden tijdens deze periode.

2. Automatische Uitloopperiode
De Verzekeringsnemer heeft automatisch recht op
een Uitloopperiode voor de periode vermeld onder
Punt XI van de Bijzondere Voorwaarden nadat deze
polis niet vernieuwd werd, maar alleen voor Schade-
eisen met betrekking tot Bestuursfouten gepleegd
vóór de datum waarop de polis niet werd vernieuwd.

Deze periode geldt niet voor Schade-eisen of
Verzekerde Gebeurtenissen waarvoor dekking is
voorzien in een polis die deze polis vernieuwt of
vervangt of waarbij een andere polis dezelfde of

gelijkaardige dekking biedt. Ze geldt ook niet bij
opzegging van deze polis wegens het niet betalen van
de premie.

3. Vooraf Overeengekomen Uitloopperiode
In geval van een Controlewijziging heeft de
Verzekeringsnemer het recht om een Uitloopperiode
aan te kopen van maximaal zes (6) jaar op voorwaarde
dat de Verzekeringsnemer dit schriftelijk aanvraagt
binnen 30 dagen en de bijkomende premie betaalt
binnen 60 dagen na de ingangsdatum van de
Controlewijziging.

De toepasselijke bijkomende premie bedraagt:
a) 100% van de Jaarpremie, voor een periode van 5

jaar;
b) 150% van de Jaarpremie voor een periode van 6

jaar.

De Uitloopperiode begint in dit geval te lopen
op het einde van de Verzekerde Periode. Deze
optionele Uitloopperiode kan niet worden opgezegd
en bijkomende premies zullen op de aanvangsdatum
volledig verworven zijn.

4. Nietigheid / Opzegbaarheid
De Verzekeringsdekking A. Directors & Officers
Liability alleen kan niet gedeeltelijk of in het geheel
nietig verklaard of opgezegd worden voor inbreuken
op de verplichting van een Verzekerde Persoon om
de risico’s eerlijk voor te stellen, zowel voor het
afsluiten als het wijzigen van deze polis. In geval
van een frauduleuze inbreuk op de verplichting van
een Verzekerde Persoon om de risico’s eerlijk voor
te stellen, vastgesteld door een definitieve uitspraak
van een rechtbank of arbitragetribunaal, of elke
formele schriftelijke erkenning door of in naam van
die Verzekerde Persoon, heeft de Verzekeraar het
recht om de polis nietig te verklaren en alle Schade-
eisen in verband met die Verzekerde Persoon te
weigeren.

5. Stilzwijgende Vernieuwing
Deze polis is geldig voor de Verzekerde Periode zoals
vermeld in Punt X van de Bijzondere Voorwaarden
of het laatste bijvoegsel en zal, op het einde van de
Verzekerde Periode en elke navolgende Verzekerde
Periode automatisch worden vernieuwd voor een
nieuwe Verzekerde Periode van 12 maanden. Zowel
de Verzekeringsnemer als de Verzekeraar mogen
deze polis beëindigen met een aangetekende,
schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van
deze beëindiging uiterlijk drie maanden voor het
einde van de huidige Verzekerde Periode. Ze kunnen
samen wel een kortere opzegperiode overeenkomen.
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Sectie 2   Financiële Aspecten

1. Premies
Indien de Verzekeringsnemer een deel van een
premie of de volledige premie niet betaalt op de
vervaldag volgens de betalingsvoorwaarden vermeld
in de Bijzondere Voorwaarden, kan dit aanleiding
geven om de polis te schorsen of op te zeggen vanaf
de dag waarom de gemiste betaling verschuldigd was,
na kennisgeving door de Verzekeraar. De Vereniging
heeft in dat geval geen recht op een terugbetaling van
de premies. 

Indien een Schade-eis werd ingediend of indien
er zich omstandigheden hebben voorgedaan tijdens
de Verzekerde Periode, blijft de premie voor die
Verzekerde Periode volledig verschuldigd.

2. Fiscaliteit
De fiscale behandeling en de verwijzingen ernaar
in deze polis hangen af van de individuele
omstandigheden van de Verzekerde en kan in de
toekomst worden gewijzigd.

3. Munteenheid
Indien een andere munteenheid dan de munteenheid
waarin deze polis is opgesteld betrokken is
bij een Schade geleden door de Verzekerde,
zal de wisselkoers voor de berekening van
de regeling van de Schade diegene zijn die
de Europese Centrale Bank publiceert op zijn
website (https://www.ecb.europa.eu) voor de vorige
werkdag van de datum van de regeling. Is dergelijke
wisselkoers niet beschikbaar, dan wordt in plaats
daarvan de meest recent gepubliceerde wisselkoers
gebruikt.

Sectie 3   Onderschrijvingsinformatie

1. Autonomie van het Verzekeringsvoorstel
Voor aanvang van deze polis is de Verzekeringsnemer
verplicht om nauwgezet alle omstandigheden aan
te geven waarvan hij kennis heeft en die hij
redelijkerwijs als basis zou moeten beschouwen voor
de beoordeling van het risico door de Verzekeraar.

Dit doet hij aan de hand van het invullen van
een voorstelformulier en door het verstrekken
van bijkomende informatie die de Verzekeraar
kan opvragen of door het bevestigen van de
Feitenverklaring. Deze informatie wordt opgenomen
in en is een onderdeel van deze polis.

Met betrekking tot het voorstel of de Feitenverklaring
zal kennis waarvan de ene Verzekerde op de hoogte
is, niet worden toegeschreven aan een andere

Verzekerde bij het bepalen of voor een Schade-eis
tegen de andere Verzekerde dekking beschikbaar is.

Met betrekking tot een Vereniging worden alleen de
verklaringen en kennis van de manager, Gedelegeerd
Bestuurder, Productiedirecteur, Financieel Directeur,
Human Resources Manager of Bedrijfsjurist van de
Verzekeringsnemer, of elke andere persoon die de
verklaring of het verzekeringsvoorstel met betrekking
tot deze polis of elke andere polis waarvan deze polis
een vernieuwing of vervanging is, heeft ondertekend,
toegeschreven aan alle Verenigingen.

2. Bepaalde Risicowijzigingen
Indien tijdens de Verzekerde Periode een
Controlewijziging of een aanbod van Effecten
plaatsvindt, is de dekking van deze polis alleen
van toepassing op Bestuursfouten, handelingen,
vergissingen of nalatigheid of Verzekerde
Gebeurtenissen die zich voordoen vóór de
ingangsdatum van deze transactie.

In dat laatste geval kan de dekking onder deze
polis worden uitgebreid op voorwaarde dat de
Verzekeringsnemer voldoende details geeft om de
Verzekeraar in staat te stellen om het risico te
beoordelen en te evalueren en op voorwaarde dat
de Verzekeringsnemer de voorwaarden, bijkomende
premies en beperkingen die de Verzekeraar
voorstelt na dergelijk verzoek, aanvaardt. Deze
uitbreiding van de dekking moet schriftelijk worden
overeengekomen door de Verzekeraar per bijvoegsel
aan deze polis.

De Verzekeraar vergoedt alleen Schade van
een Verzekerde van een Dochteronderneming
veroorzaakt door Bestuursfouten, handelingen,
vergissingen of nalatigheid, of Verzekerde
Gebeurtenissen die zijn gepleegd of zich voordoen
terwijl de Vereniging een Dochteronderneming van
de Verzekeringsnemer of van een Zusterveringing
was.

De Verzekeraar vergoedt alleen Schade van een
Verzekerde veroorzaakt door Schade-eisen voor
Bestuursfouten of Verzekerde Gebeurtenissen die
zijn gemaakt of zich voordoen terwijl de Verzekerde
handelt of handelde in de hoedanigheid van een
Verzekerde Persoon.

3. Kennisgeving & Gezag
Uitgezonderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 Sectie 1
Kennisgeving van deze Algemene Voorwaarden, zal
de Verzekeringsnemer handelen in naam en voor
rekening van elke Verzekerde met betrekking tot alle
aangelegenheden die verband houden met deze polis
tenzij de Verzekeringsnemer Insolvabel is of in geval
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van een belangenconflict. In dergelijk geval zal elke
Verzekerde handelen in eigen naam.

4. Overdracht
Deze polis, noch de ermee verbonden rechten
mogen worden overgedragen zonder de schriftelijke
toestemming van de Verzekeraar(s).

Sectie 4   Consumentenbescherming

1. Klachten – Ombudsman
De Verzekerde verdient een degelijke, billijke en
snelle service. Indien de service van de Verzekeraar
of Gevolmachtigde Onderschrijver niet zouden
voldoen aan de verwachtingen, kan zij/hij contact
opnemen met de respectieve partij. Gelieve het
polisnummer of de schade-referentie en de naam
van de Verzekeringsnemer/Verzekerde Persoon en/
of Vereniging op te geven om de Verzekeraar
of Gevolmachtigde Onderschrijver te helpen de
opmerkingen van de Verzekerde zo snel mogelijk te
behandelen.

Voor klachten gelieve ons aan te schrijven via:

Beluga Insurance Solutions - Complaints
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
of
Complaints@belugainsurance.com

De klacht zal binnen vijf werkdagen na ontvangst
worden bevestigd. De Verzekerde zal op de
hoogte worden gehouden van de stand van zaken.
Verzekeraar en Gevolmachtigde Onderschrijver
zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen
naar de tevredenheid van de Verzekerde binnen een
periode van acht weken. Zo niet, kan de Verzekerde
zijn klacht voorleggen aan de Ombudsman van de
Verzekeringen op het volgende adres:

De Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 547 5871
Fax +32 (0)2 547 5975
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as.

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan
de mogelijkheid van de Verzekerde om een juridische
procedure in te leiden.

2. Dataprivacy / Persoonsgegevens
Bij de uitvoering van deze polis geeft
de Verzekerde de Verzekeraar en de

Gevolmachtigde Onderschrijver zijn vrije,
ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming om
zijn persoonsgegevens te gebruiken, verzamelen
en verwerken in overeenstemming met deze
polis, de privacy-policy van de Gevolmachtigde
Onderschrijver en van de Verzekeraar die staan
gepubliceerd op hun respectieve websites en
alle toepasselijke wetgeving over de privacy en
bescherming van gegevens.

De Verzekeraar en/of de Gevolmachtigde
Onderschrijver zullen alle voorzorgen nemen om
deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Sectie 5   Toepasselijke Recht & Andere
Wettelijke Bepalingen

1. Toepasselijk Recht
Alle aspecten van deze polis, inclusief de
onderhandeling en uitvoering, vallen onder
toepassing van het Belgische recht.

2. Bevoegde Rechtbanken
Uitgezonderd indien anders bepaald in deze polis,
mogen geschillen met betrekking tot deze polis of
aangelegenheden met betrekking tot de dekking
ervan, die niet binnen 30 dagen in der minne
kunnen worden geregeld, worden voorgelegd aan
een arbitragetribunaal in België of aan de bevoegde
rechtbanken in België, zoals de Verzekerde Persoon
of Vereniging dit verkiest.

Wordt het geschil voorgelegd aan een
arbitragetribunaal, zullen de CEPANI-regels toegepast
worden. Het arbitragetribunaal zal uit drie arbiters
bestaan. Elke partij stelt zijn eigen arbiter aan.
De derde arbiter, die ook de voorzitter van het
arbitragetribunaal is, zal binnen de maand na hun
eigen aanstelling worden aangesteld door de twee
anderen. Doen ze dit niet, wordt de derde arbiter
aangesteld door het CEPANI Benoemingscomité.

3. Sancties
Onverminderd de bij deze polis behorende
voorwaarden en clausules zullen de Verzekeraars
niet gehouden zijn enige betaling te verrichten, nog
enige dienst te verlenen en/of  ander voordeel
te verschaffen aan enige Verzekerde Persoon,
Vereniging of andere partij indien zulks een
betaling, dienst en/of voordeel enige schending van
een economische handelswet-, sanctiewet-, en/of
regelgeving inhoudt.
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