
Verzekering voor de Bestuurdersaansprakelijkheid 

A.V. D&O 2020 

 

Algemene Voorwaarden 
 
 

Titel I : DEFINITIES 
 

 

Voor de toepassing van het huidig contract verstaat men onder : 

 

1) Bestuurders : De bestuurders in rechte, te weten : 

- iedere rechtspersoon, inclusief zijn vaste vertegenwoordiger, 

gemandateerd overeenkomstig de Belgische of buitenlandse 

wetgeving en/of de statuten en/of een 

managementovereenkomst naar Belgisch recht, met een 

opdracht van bestuur, beheer of toezicht, met name, de 

bestuurders, de zaakvoerders, de leden van het directiecomité, 

de dagelijkse bestuurders; 

- iedere natuurlijke persoon gemandateerd overeenkomstig de 

Belgische of buitenlandse wetgeving en/of de statuten en/of een 

arbeidsovereenkomst, met een opdracht van bestuur, beheer of 

toezicht, met name de bestuurders, de zaakvoerders, de leden 

van het directiecomité, de dagelijkse bestuurders. 

De feitelijke bestuurders, te weten : 

- Iedere natuurlijke persoon die zijn aansprakelijkheid zou 

weerhouden zien door een rechtbank als feitelijk zaakvoerder 

van de vennootschap.  

 

2) Burgerrechtelijke verdedigingskosten : De kosten met betrekking tot de burgerlijke rechtsvorderingen 

evenals de honoraria en kosten van de advocaten en deskundigen 

gemaakt voor de burgerrechtelijke verdediging van één of 

meerdere verzekerden als gevolg van een eis ingesteld tegen hen 

omwille van een beheersfout voor zover zij gemaakt zijn door of met 

het akkoord van Sobegas, met uitsluiting van enige vorm van 

bezoldiging van een verzekerde of een aangestelde van de 

verzekeringnemer die aan de behandeling van de eis heeft 

meegewerkt. 

 

3) Cobelias : Het Belgisch Consortium voor de Verzekering van de 

Aansprakelijkheid van Verzekeringstussenpersonen en van hun 

bestuurders. De verzekeringsondernemingen leden van Cobelias 

zijn de medeverzekeraars van het contract. 

 

4) Controle : Het feit te beschikken, in rechte of in feite, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, over : 

- de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal 

van de aandelen, deelbewijzen of ermee verbonden rechten; 

- de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal 

van de aandelen, deelbewijzen of ermee verbonden rechten op 

grond van overeenkomsten gesloten met andere 

aandeelhouders of vennoten; 

- het recht om de meerderheid van de bestuurders of 

zaakvoerders te benoemen of te ontslaan. 

 

5) Derde : Elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerde. 

 

6) Eis : - Iedere vordering of geheel van vorderingen tot 

schadeloosstelling die schriftelijk wordt ingesteld door een 

derde, terecht of niet, tegen één of meer verzekerden of 

Sobegas op grond van een beheersfout. 

- Iedere vordering of geheel van vorderingen tot 

schadeloosstelling die schriftelijk wordt ingesteld door een 

derde, terecht of niet, tegen één verzekerde (of meer 

verzekerden of Sobegas) op grond van een beheersfout die hij 
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niet begaan heeft, maar waarvoor hij als bestuurder toch 

wettelijk aansprakelijk is. 

 

Vormen één en dezelfde eis met als datum deze van de eerste 

vordering tot schadeloosstelling : 

- alle vorderingen tot schadeloosstelling die voortvloeien uit 

identieke, samenhangende, doorlopende of herhaalde fouten, 

of ; 

- alle vorderingen tot schadeloosstelling die voortvloeien uit 

fouten die hun oorsprong vinden in een geheel van gelijkaardige 

feiten, 

en dit : 

- ongeacht het aantal benadeelde personen en/of het aantal 

betrokken verzekerden; 

- ongeacht het al dan niet identiek zijn van de ingeroepen 

rechtsgronden. 

 

7) Eis op het vlak van tewerkstelling : Een eis, ingesteld en voortgezet door of in naam of voor rekening 

van 

- een vroegere, huidige of toekomstige werknemer van de 

verzekeringnemer; 

- elke overheidsinstelling die een regelende functie vervult 

aangaande de praktijken van tewerkstelling, 

tegen elke verzekerde, voor elke fout gemaakt tegenover een 

aangestelde van de vennootschap die verband houdt of het gevolg 

is van: 

a) werkelijk of vermeend foutief ontslag, foutieve opzeg of foutieve 

beëindiging van een arbeidsovereenkomst; 

b) onderbreking van elke mondelinge of schriftelijke 

arbeidsovereenkomst; 

c) verkeerde voorstelling van arbeidsgerelateerde zaken; 

d) overtreding van wetten op het gebied van discriminatie op het 

werk; 

e) intimidatie op de werkvloer waaronder seksuele intimidatie of 

elke andere illegale intimidatie; 

f) foutieve weigering om carrière en promotiemogelijkheden toe te 

staan; 

g) onrechtmatig hanteren van disciplinaire maatregelen; 

h) foutief ontnemen van een carrière mogelijkheid of een functie, 

verbonden aan een discriminatie; 

i) onzorgvuldige uitvoering van een evaluatiebeoordeling, 

verbonden aan een discriminatie; 

j) aantasting van de privacy, toebrengen van smaad en/of laster 

inzake tewerkstellingsaangelegenheden; 

k) toebrengen van morele schade in relatie tot een arbeidsgeschil. 

 

8) Externe entiteit : Een rechtspersoon waarvan de verzekeringnemer aandelen 

beschikt zonder evenwel er enige controle over uit te oefenen. 

 

9) Extern mandaat : Het mandaat uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een 

rechtspersoon gemandateerd door de verzekeringnemer om een 

functie uit te oefenen van bestuurder of zaakvoerder in een externe 

entiteit. 

 

10) Filiaal : - Iedere rechtspersoon waarover de verzekeringnemer de 

controle heeft op de aanvangsdatum van het contract of waarover 

hij de controle verwerft tijdens de verzekeringsperiode; 

- Iedere rechtspersoon waarover een filiaal de controle heeft op 

de aanvangsdatum van het contract of waarover ze de controle 

verwerft tijdens de verzekeringsperiode. 
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11) Financiële instelling : Elke publieke of private instelling die een economisch of financieel 

doel nastreeft en welke financiële diensten aan haar klanten 

verleent. 

Zijn meer in het bijzonder inbegrepen in de definitie van financiële 

instelling de banken en andere leningsorganismen, 

verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen, 

pensioenfondsen en beleggingsfondsen. 

De Verzekerings- en krediet distributieondernemingen en de 

agenten in bank- en beleggingsdiensten zijn geen financiële 

instellingen in de zin van deze polis. 

 

12) (Beheers)fout : Elke foutieve handeling, meer bepaald elke vergissing, verzuim, 

nalatigheid, in rechte of in feite, elke onjuiste voorstelling van zaken, 

elke schending van wettelijke of statutaire verplichtingen in het 

beheer van de vennootschap begaan door verzekerden in het kader 

van functies die hun hoedanigheid van verzekerde rechtvaardigen. 

 

13) Geldelijke gevolgen : De in hoofdsom verschuldigde vergoeding vermeerderd met de 

intresten die één of meer verzekerden persoonlijk moeten betalen 

op grond van een rechterlijke beslissing, een scheidsrechterlijke 

uitspraak of een minnelijke schikking met de toestemming van 

Sobegas als gevolg van een eis. 

 

14) Letselschade : Iedere aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon en 

de geldelijke of morele gevolgen ervan. 

 

15) Nadekkingsperiode : De periode van 60 maanden na de aanvangsdatum van de 

opzegging of van de verstrijking van het contract. Ze maakt deel uit 

van het verzekeringsjaar onmiddellijk voorafgaand aan de opzeg of 

verstrijking en brengt geen nieuw verzekeringsjaar tot stand. 

Deze periode wordt herleid tot 36 maanden in geval van opzeg van 

het contract wegens niet-betaling van de premie. 

 

16) Onderzoekskosten :  Alle honoraria, kosten en uitgaven die noodzakelijk zijn voor de 

persoonlijke verdediging van de verzekerden in het kader van de 

verschijning in een intern of extern onderzoek. 

 

17) Onstoffelijke schade : Ieder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit de beroving van voordelen 

verbonden aan de uitoefening van een recht, aan het genot van een 

goed. 

 

18) Reddingskosten : De kosten die voortvloeien uit: 

- de door Sobegas gevraagde maatregelen om de gevolgen van 
de schade te voorkomen of te verzachten; 

- de maatregelen die redelijkerwijs door de verzekerde uit eigen 
beweging worden genomen om de schade te voorkomen of om 
de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde 
dat die maatregelen dringend waren, dit wil zeggen dat de 
verzekerde ze onverwijld moet nemen en niet de mogelijkheid 
heeft eerst Sobegas te verwittigen en haar akkoord te vragen, 
zonder haar belangen te schaden. 

 

19) Schadegeval : De eis of het geheel van eisen schriftelijk ingesteld tegen welke 

verzekerde ook gedurende de dekkingsperiode met één en 

dezelfde beheersfout als oorsprong. 

Het geheel van schades of schadeveroorzakende feiten met 

éénzelfde beheersfout als oorzaak, vormen één en hetzelfde 

schadegeval. 

 

20) Sobegas : De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Société Belge de Gestion d'Assurances met name de 
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vennootschap die optreedt in haar hoedanigheid van algemeen 

lasthebber van de verzekeringsondernemingen leden van Cobelias. 

 

21) Strafrechtelijke verdedigingskosten : De kosten voor alle stappen, onderzoeken en expertises evenals 

de honoraria en procedurekosten gemaakt voor de verdediging van 

één of meer verzekerden wiens strafrechtelijke aansprakelijkheid 

wordt ingeroepen voor zover zij gemaakt zijn door of met het 

akkoord van Sobegas, met uitsluiting van enige vorm van 

bezoldiging van een verzekerde of een werknemer van de 

verzekeringnemer die aan de behandeling van de eis heeft 

meegewerkt.  

 

22) Vennootschap : a)  De verzekeringnemer ; 

b)  filialen van de verzekeringnemer die in de bijzondere 

voorwaarden gedekt zijn; 

c) De verwante vennootschappen van de verzekeringnemer die in 

de bijzondere voorwaarden gedekt zijn. 

 

23) Verwante vennootschap : Iedere rechtspersoon, vermeld in de vragenlijst of op een andere 

manier aangegeven, die een verbonden entiteit vormt met de 

verzekeringnemer. Verbonden entiteit betekent dat : 

a) de bestuursorganen voor tenminste de meerderheid zijn 

samengesteld uit dezelfde personen, en de 

aandeelhoudersstructuur voor tenminste 2/3de dezelfde is als 

deze van de verzekeringnemer, en 

b) deze rechtspersoon en de verzekeringnemer rechtstreeks of 

onrechtstreeks, duurzaam en betekenisvol verbonden zijn in 

termen van administratieve of financiële bijstand, logistiek, 

personeel of infrastructuur. 

 

24) Verzekerde : Iedere : 

- vroegere, huidige en toekomstige bestuurder van de 

vennootschap; 

- werknemer van de vennootschap wanneer diens 

aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht samen met 

deze van een bestuurder van de vennootschap; 

- werknemer van de vennootschap, maar alleen met betrekking 

tot een eis op het vlak van tewerkstelling. 

De verzekerde verliezen deze hoedanigheid en zijn niet langer 

gedekt wanneer zij optreden, in welke staat dan ook, als verefenaar 

van de verzekeringsnemer, van een externe entiteit of van welke 

vennootschap of associatie dan ook. 

Zijn uitgesloten uit de definitie van verzekerde, wanneer zij 

handelen op verzoek van of voor rekening van de schuldeisers: 

bedrijfsrevisoren, gerechtsmandatarissen, commissarissen, 

comissarissen inzake voorlopig opschorting, bewindvoerders, 

leidinggevenden en persoon die geen werknemers zijn van de 

vennootschap die soortgelijke functies uitoefenen. 

 

 

25) Verzekeringsjaar : De periode begrepen tussen : 

- de aanvangsdatum van het contract en de eerste 

hoofdvervaldag, of 

- twee hoofdvervaldagen, of 

- de laatste hoofdvervaldag en de opzeg- of afloopdatum van het 

contract. 

 

26) Verzekeringsperiode : De periode tussen de aanvangsdatum en de opzeg- of afloopdatum 

van het contract. 

 

27) Verzekeringnemer : De in de bijzondere voorwaarden aangewezen rechtspersoon die 

het contract afsluit en handelt voor rekening en in het voordeel 

van de verzekerden. 
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28) Verzekeringsbemiddeling onderneming : Elke onderneming die werkzaamheden uitoefent die bestaan in het 

adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van 

voorbereidend werk tot het sluiten van 

verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van 

verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het 

beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het 

bijzonder in het geval van een schadegeval. Daaronder is 

inbegrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere 

verzekeringsovereenkomsten op basis van criteria die een klant via 

een website of andere media kiest, en het opstellen van een 

ranglijst van verzekeringsproducten, met inbegrip van een prijs- en 

productvergelijking, of van een korting op de premie van een 

verzekeringsovereenkomst, wanneer de klant rechtstreeks of 

onrechtstreeks via een website of andere media een 

verzekeringsovereenkomst kan sluiten. 

 

29) Werknemer : Iedere natuurlijke persoon die vroeger verbonden was of 

momenteel verbonden is door een arbeidsovereenkomst met de 

vennootschap. 

 

30) Wet : De Belgische wetgeving op de verzekeringsovereenkomst. 

 

31) Zaakschade : Iedere beschadiging, vernieling of verlies van zaken alsook iedere 

lichamelijke aantasting op een dier. 
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Titel II : WAARBORGEN 
 

Artikel 1 : VOORWERP VAN DE WAARBORG 
 

Sobegas neemt in plaats van de verzekerden de financiële gevolgen ten laste, inclusief de kosten van de 

burgerrechtelijke verdediging en de kosten van strafrechtelijke verdediging, die voortvloeien uit de eisen geformuleerd 

ten aanzien van de verzekerden, voor beheersfouten die ze begaan hebben. 

 

 

Artikel 2 : ONDERZOEKSKOSTEN 
 

Sobegas neemt de onderzoekskosten ten laste die noodzakelijk zijn voor de persoonlijke verdediging van de 

verzekerden in het kader van de verschijning in een intern of extern onderzoek en dit naar aanleiding van een vervolging 

of andere burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve officiële procedure ingesteld tegen de vennootschap of 

de verzekerde. 

 

De kosten in het kader van een intern onderzoek zijn slechts gedekt na voorafgaand akkoord van Sobegas. 

 

Maken geen deel uit van deze waarborg : 

 
a) de onderzoekskosten die gemaakt zijn in het kader van : 

- een algemeen of sectorgebonden onderzoek; 

- een routinetoezicht; 

- inspectie en controles. 

 

b) iedere vorm van bezoldiging en algemene kosten van een verzekerde, van een werknemer van de vennootschap 
die heeft meegewerkt aan de behandeling van het onderzoek of van de vennootschap. 

 
Deze dekking is inbegrepen in de hoofdwaarborg. 
 
 

Artikel 3 : KOSTEN VOOR IMAGOHERSTEL 
 

Sobegas neemt de erelonen, kosten en uitgaven van een externe communicatie-consulent ten laste om de risico’s te 

voorkomen of de gevolgen te beperken van een imagoschade van verzekerde op voorwaarde dat : 

- ze voortvloeien uit een gedekte eis geformuleerd tegen de verzekerde, 

- ze gemaakt zijn op voorstel van de externe consulent, 

- deze kosten noodzakelijk, redelijk en dringend zijn, 

- de verzekerde deze kosten enkel maakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sobegas. 

 

Deze waarborguitbreiding is verworven tot beloop van een sublimiet van 10% van het verzekerd bedrag met een 

maximum van 100.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar. Dit bedrag betekent een ondergrens welke is 

inbegrepen in de hoofdwaarborg en kan niet beschouwd worden als bijkomende bedrag. 

 

 

Artikel 4 : KOSTEN VOOR SAMENSTELLING VAN EEN BORG 
 

Sobegas neemt de kosten, met inbegrip van de intresten van een banklening, ten laste die gemaakt zijn door de 

verzekerde voor de samenstelling van een borg tengevolge van een gedekte eis, en dit ongeacht de aard van de borg. 

Het bedrag van de borg zelf is niet gedekt binnen deze waarborg. 

 

Deze waarborg is inbegrepen in de hoofdwaarborg. 

 

 

Artikel 5 : VERDEDIGINGSKOSTEN VOORTVLOEIEND UIT EEN EIS TOT VERGOEDING VAN 
LICHAMELIJKE EN STOFFELIJKE SCHADE 
 

Sobegas neemt de kosten ten laste van burgerrechtelijke verdediging en strafrechtelijke verdediging die voortvloeien 

uit eisen gebaseerd op beheersfouten van de verzekerden wanneer een vergoeding voor lichamelijke schade en 

stoffelijke schade geeist wordt.  

 

Deze dekking is inbegrepen in de hoofdwaarborg. 
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Artikel 6 : PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET TAKSEN EN BELASTINGEN 
 

Sobegas dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde wegens niet-betaling van taksen en belastingen 

overeenkomstig de wet van het land waar de eis is ingediend in de mate : 

- deze niet-betaling voortvloeit uit een in huidig contract gedekte beheersfout van een verzekerde, en; 

- de venootschap niet bij machte zou zijn deze taksen en belastingen te betalen om reden van insolvabiliteit. 

 

Sobegas behoudt zich het recht voor om de terugbetaling vanwege de vennootschap te vorderen van de taksen en 

belastingen die ze op basis van deze waarborg betaald heeft 

 

 

Artikel 7 : PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND 
 

Wanneer een derde een eis formuleert tegen een verzekerde en het gaat over een gedekt schadegeval, dan betaalt 

Sobegas de erelonen, kosten en uitgaven die een verzekerde heeft gemaakt voor psychologische bijstand terug. 

 

Deze waarborg is verworven bovenop iedere geldige en toepasselijke vergoeding uit sociale verzekering ontvangen 

door de verzekerde tot beloop van een sublimiet van 10 % van de hoofdwaarborg per schadegeval en per 

verzekeringsjaar, voor alle verzekerden tesamen, inbegrepen in de hoofdwaarborg. 

 

De prestaties voor psychologische bijstand moeten : 

- gemaakt worden binnen de 6 maanden volgend op de datum van het schadegeval; 

- worden uitgevoerd door een psycholoog of een psychiater die erkend is om deze titel te dragen. 

 

Vóór Sobegas deze waarborg zal toekennen, kan ze een onderzoek van verzekerde door een raadgevend geneesheer 

vragen. Deze raadgevende geneesheer, aangesteld door Sobegas, zal de ernst van de morele gezondheid van 

verzekerde nagaan en vaststellen of deze rederlijkerwijs in verband staat met het schadegeval. 

 

De tussenkomst van Sobegas is beperkt tot de kosten voor psychologische bijstand, gemaakt gedurende één jaar. 

 

 

Artikel 8 : CRISISKOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN ACTIE VAN EEN OFFICIËLE 
TOEZICHTHOUDER 
 

Sobegas betaalt alle erelonen, kosten en uitgaven van een advocaat gemaakt door een verzekerde natuurlijke persoon 

voor een onmiddellijk en uniek juridisch advies in verband met het reageren op : 

 

- een inval van of een bezoek ter plekke aan de bedrijfslocatie van de vennootschap door een officiële 

toezichthouder gepaard gaand met het samenstellen, inspecteren, kopiëren of in beslag nemen van dossiers of 

het ondervragen van een verzekerde natuurlijke persoon; 

- een persbericht of enig ander publiek bericht betreffende het voorgaande. 

 

Deze waarborg is inbegrepen in de hoofdwaarborg. 

 

Deze waarborg is echter beperkt tot de kosten voor een advies betreffende de aansprakelijkheid van een verzekerde 

natuurlijke persoon in verband met de feiten die aanleiding gaven tot de actie door een officiële toezichthouder 

ingesteld. 

 

 

Artikel 9 : LEVENSLANGE UITLOOPPERIODE VOOR VOORMALIGE VERZEKERDEN 
 

Sobegas voorziet in een onbeperkte uitloopperiode voor elke verzekerde die zijn mandaat beëindigt tijdens de 

verzekeringsperiode, anders dan omwille van een belangrijke verandering, voor zover dat de eis gesteund is op 

beheersfouten begaan tijdens het mandaat van de verzekerde, natuurlijk persoon : 

- onderhavige polis niet is hernieuwd of vervangen door een andere verzekering 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 

- onderhavige polis vervangen is door een andere verzekering bestuurdersaansprakelijkheid maar deze laatste niet 

voorziet in een verlengde uitloopperiode van minstens 5 jaar voor de voormalige verzekerden. 
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Voor de toepassing van dit artikel, betekent belangrijke verandering, één van de volgende gebeurtenissen: 

 

a)  de fusie van de vennootschap met, ofwel de verkoop van de integraliteit ofwel quasi- integraliteit van de activa van 

de vennootschap, aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of een groep van natuurlijke personen 

en/of rechtspersonen die gezamenlijk optreden; 

b)  de verwerving door een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een groep van natuurlijke personen en/of 

rechtspersonen die gezamenlijk optreden, van meer dan 50% van de stemrechten op de algemene vergadering 

van de vennootschap of zijn/hun verwerving van de controle over de aanstelling van de bestuurders die de 

meerderheid van de stemrechten kunnen uitoefenen in de raad van bestuur van de vennootschap. 

 

De belangrijke verandering omvat niet de transactie waarbij de verwervende partij(en) (een) eerste- of tweedegraads 

familielid (familieleden) is (zijn) van de verkopende partij met hun eigen vennootschap/rechtspersoon of rechtstreeks of 

onrechtstreeks gegroepeerd in vennootschap/rechtspersonen, op voorwaarde dat : 

 

- het eigen vermogen van de vennootschap niet met 25% afneemt als gevolg van de transactie; 
- tergelijkertijd geen derde partij een participatie verwerft in de vennootschap. 
 
 

Artikel 10 : EISEN OP HET VLAK VAN TEWERKSTELLING 
 

De waarborg is uitgebreid tot de geldelijke gevolgen inbegrepen de morele schade, de burgerrechtelijke 

verdedigingskosten en de strafrechtelijke verdedigingskosten voortvloeiend uit eisen op het vlak van tewerkstelling. 

 

 

Titel III : UITBREIDINGEN 
 

Artikel 11 : ECHTGENOOT, ERFGENAMEN, … 
 

De dekking is verworven : 
- voor de erfgenamen, rechthebbenden en legatarissen van de verzekerde bij overlijden, handelingsonbekwaamheid 

of persoonlijk faillissement van de verzekerde in het geval een eis ingesteld wordt te hunnen laste gedurende de 

geldigheidsduur van het contract zoals bepaald in het artikel 19 en gebaseerd op een beheersfout begaan door 

deze verzekerde; 

- voor de wettelijke echtgenoot en de wettelijk samenwonende van een verzekerde in het geval van een eis tot 

vergoeding gebaseerd op een beheersfout begaan door een verzekerde en waarvoor hun gemeenschappelijke 

goederen worden aangesproken. 

 

Artikel 12 : FILIAAL  
 

a) Bij aanvangsdatum van het contract hebben de bestuurders van het filiaal slechts de hoedanigheid van verzekerde 

voorzover deze is opgenomen in de bijzondere voorwaarden. 

 

b) De dekking is automatisch verworven voor de bestuurders van het filiaal verworven of opgericht door de 

vennootschap sinds de aanvangsdatum van het contract en zulks, gedurende een periode van 3 maanden vanaf 

de datum van verwerving of oprichting. 

 
Op het einde van deze periode zal de dekking verworven blijven aan de bestuurders van dit filiaal voor zover de 
verzekeringnemer ervan een voorafgaandelijke verklaring aan Sobegas heeft gedaan die in voorkomend geval, 
specifieke verzekeringsvoorwaarden en premies voorstellen., zal voorstellen. 
 

c) In geval van overlating van het in de bijzondere voorwaarden gedekt filiaal, strekt de waarborg voor de bestuurders 

zich enkel uit voor de eisen ten hunnen aanzien slechts uit voor de beheersfouten begaan voor de overlating van 

dit filiaal. 

 

Blijft uitgesloten van deze uitbreiding, het filiaal : 
- die een publiek aanbod van haar effecten heeft uitgevoerd of uitvoert of waarvan de effecten al genoteerd 

zijn op een gereglementeerde effectenmarkt; 

- een financiële instelling, of; 

- waarvan de maatschappelijke zetel is opgericht buiten het grondgebied van één der landen van de 

Europese Economische Ruimte of één der volgende landen: Zwitserland, Vaticaanstad, Andorra, 

Monaco, San Marino en het Verenigd Koninkrijk, als het niet langer deel uitmaakt van de Europese 

Economische Ruimte vanaf het uittreden uit de Europese Unie 
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Artikel 13 : VERWANTE VENNOOTSCHAP 
 

a) Bij aanvangsdatum van het contract hebben de bestuurders van de verwante vennootschap slechts de 

hoedanigheid van verzekerde voorzover deze is opgenomen in de bijzondere voorwaarden. 

 

b) De dekking is automatisch verworven voor de bestuurders van de verwante vennootschap sinds de 

aanvangsdatum van het contract en zulks, gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van oprichting 

of vanaf de datum sinds dewelke de rechtspersoon een verwante vennootschap is of is geworden. 

 
Op het einde van deze periode zal de dekking verworven blijven aan de bestuurders van de verwante 

vennootschap voor zover de verzekeringnemer ervan een voorafgaandelijke verklaring aan Sobegas heeft gedaan 

die in voorkomend geval, specifieke verzekeringsvoorwaarden en premies, zal voorstellen. 

 

c) De waarborg strekt zich uit tot de bestuurders van de verwante vennootschap, waarvan de dekking is voorzien in 

de algemene voorwaarde, uitsluitend voor de eisen ten hunnen aanzien voor beheersfouten begaan : 

a) na de datum waarop de rechtspersoon een verwante vennootschap is of is geworden; 

b) voor de datum waarop de rechtspersoon ophoudt of heeft opgehouden een verwante vennootschap te zijn. 

 

Deze waarborg is toegestaan bovenop met andere woorden bijkomend en na uitputting van de waarborgen en 

vrijstellingen van andere verzekeringen waarvan de bestuurders van de verwante vennootschappen genieten, en die 

tussenkomen in eerste rang. 

 

Blijft uitgesloten van deze uitbreiding, de verwante vennootschap : 

- die een publiek aanbod van haar effecten heeft uitgevoerd of uitvoert of waarvan de effecten al genoteerd zijn 

op een gereglementeerde effectenmarkt; 

- een financiële instelling of; 

- waarvan de maatschappelijke zetel is opgericht buiten het grondgebied van één der landen van de Europese 

Economische Ruimte of één der volgende landen: Zwitserland, Vaticaanstad, Andorra, Monaco, San Marino 

en het Verenigd Koninkrijk, als het niet langer deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte vanaf het 

uittreden uit de Europese Unie. 

 

 

Artikel 14 : EXTERNE MANDATEN 
 

De waarborg is verworven voor zover er melding van wordt gemaakt in de bijzondere voorwaarden, aan iedere 

door de verzekeringnemer gemandateerde persoon om een extern mandaat uit te oefenen. 

 

De waarborg is verworven : 

- voor zover de externe entiteit de verzekerden niet schadeloosstelt; 

- bovenop met andere woorden bijkomend en na uitputting van de waarborgen en vrijstellingen van 

verzekeringen onderschreven door de externe entiteit of de groep waartoe de externe entiteitbehoort en die 

tussenkomen in eerste rang. 

 

Blijft uitgesloten van deze uitbreiding, de externe entiteit : 

- die een publiek aanbod van haar effecten heeft uitgevoerd of uitvoert of waarvan de effecten al genoteerd zijn 

op een gereglementeerde effectenmarkt; of 

-  een financiële instelling is of 

- waarvan de maatschappelijke zetel is opgericht buiten het grondgebied van één der landen van de Europese 

Economische Ruimte of één der volgende landen: Zwitserland, Vaticaanstad, Andorra, Monaco, San Marino 

en het Verenigd Koninkrijk, als het niet langer deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte vanaf het 

uittreden uit de Europese Unie. 
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Titel IV : UITSLUITINGEN 
 

 

Artikel 15 : UITSLUITINGEN 
 

Zijn uitgesloten uit de waarborg: 

 

a) De eis gebaseerd op een opzettelijke fout van de verzekerde of met zijn medeplichtigheid inclusief de fouten met 

bedrieglijk of frauduleus opzet alsook de opzettelijke schendingen van wettelijke of regelgevende bepalingen. 

 

b) De eis gebaseerd op of voortvloeiend uit een persoonlijk voordeel in speciën, in natura of als bezoldiging waarop 

een verzekerde wettelijk geen recht had inclusief de eisen tot schadevergoeding met als voorwerp het terugbetalen 

door de verzekerden van bezoldigingen, emolumenten en tantièmes. 

 

c) De schade gebaseerd op of voortvloeiend uit daden, feiten of omstandigheden waarvan de vennootschap en/of de 

verzekerden kennis hadden bij het sluiten van het contract, evenals alle schadegevallen die bij de 

vennootschappen en/of verzekerde op de datum van sluiting van de overeenkomst bekend zijn. 

 
Indien één van de hogervermelde uitsluitingen toegewezen is aan één van de verzekerden, natuurlijk persoon, is deze 

uitsluiting persoonlijk en dus niet tegenstelbaar aan de andere verzekerden, natuurlijke personen. 

 

d) Elke lichamelijke schade of morele schade (andere morele schade dan bij een eis op het vlak van tewerkstelling), 

stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade. 

 

e) De borgstellingen, gerechtelijke, transactionele, fiscale, administratieve, disciplinaire of economische boetes, 

evenals schadevergoedingen die als strafmaatregel of afschrikmiddel toegepast worden (zoals "punitive damages" 

of "exemplary damages"). 

 

f) De schadegevallen m.b.t. fiscale of parafiscale materies zonder afbreuk te doen aan artikel 6.  

 

Hiermee bedoelt men de schadegevallen ivm, in welke hoedanigheid ook, het opstellen, de aanslag, de berekening, de 

verhoging, de vermindering of de inning van alle belastingen, taksen, heffingen, bijdragen of sociale 

zekerheidsbijdragen. 

 

g) De schadegevallen gerelateerd aan uitgifte, verkoop of promotie van “securities” (financiële 

investeringsinstrumenten). 

 

h) De eisen gebaseerd op de beroepsaansprakelijkheid van een verzekerde en gesteund op het al dan niet verlenen 

van diensten. 

 

i) De aansprakelijkheid, opgelopen door de verzekerden in hun hoedanigheid van oprichters overeenkomstig het 

Belgisch Vennootschapswetboek en/of iedere andere gelijkaardige rechtsbepaling in het buitenland. 

 

j) De lonen en ontslagvergoedingen in het kader van een opzeg inzake tewerkstelling. 

 

k) Alle schadegevallen die voortvloeien uit een gebeurtenis die wettelijk niet verzekerbaar is. 

 
 

Titel V : ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 

Artikel 16 : VERZEKERINGSGEBIED 
 

De dekking geldt over de hele wereld met uitzondering van : 

- iedere eis ingesteld in of onder het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada of op ieder grondgebied 

dat zich onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika of van Canada bevindt; 

- iedere eis ingesteld in uitvoering van een vonnis geveld door iedere rechtbank van de Verenigde Staten van 

Amerika of van Canada of op ieder grondgebied dat zich onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten van 

Amerika of van Canada bevindt; 

- iedere eis voortvloeiend uit de beroepsactiviteit van kantoren van de verzekeringnemer gelegen in de Verenigde 

Staten van Amerika of in Canada of op ieder grondgebied dat zich onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten 

van Amerika of van Canada bevindt.  
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Anderzijds, ingeval van een rechtsgeding, wordt de dekking maar toegekend indien de verzekerden voor een gerecht 

gedaagd worden dat zich bevindt op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte of in één der volgende 

landen : Zwitserland, Vaticaanstad, Andorra, Monaco, San Marino, en het Verenigd Koninkrijk, als het niet langer deel 

uitmaakt van de Europese Economische Ruimte vanaf het uittreden uit de Europese Unie. 

 

 

Artikel 17 : DUUR 
 

Het contract wordt gesloten voor de in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur. 

 

Tenzij één van de partijen zich ertegen verzet, hetzij bij een aangetekende brief, hetzij bij deurwaardersexploot, hetzij 

door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, ten minste drie maanden voor de afloop van het contract, 

wordt deze stilzwijgend hernieuwd voor periodes gelijk aan de eerste, onvolledige jaren uitgesloten. 

 

 

Artikel 18 : DEKKINGSTERMIJN 
 

1. Claims made 
 

De dekking is van toepassing op de eisen die tijdens de verzekeringsperiode worden ingesteld wegens: 

- fouten begaan tijdens de verzekeringsperiode : 

- fouten begaan vóór de verzekeringsperiode, met uitsluiting van : 

o alle feiten of daden waarvoor er een gerechtelijke, scheidsrechterlijke of administratieve procedure is 

geweest of aan de gang is op de aanvangsdatum van dit contract; 

o alle feiten of daden die in het kader van een ander verzekeringscontract al zijn aangegeven vóór de 

aanvangsdatum van het huidig contract; 

o alle feiten of daden waarvan de verzekerden voor de aanvangsdatum van dit contract al op de hoogte 

waren en die zij bij de ondertekening ervan hebben verzwegen. 

 

2. Nadekking 
 

- De dekking wordt uitgebreid tot de eisen verbonden aan een fout begaan tijdens de verzekeringsperiode en 

geformuleerd tijdens de nadekkingsperiode voor zover het risico op het einde van de verzekeringsperiode niet 

door een andere verzekeraar wordt gedekt. 

 

- Indien de verzekerden tijdens de verzekeringsperiode kennis hebben van feiten of daden die redelijkerwijs 

aanleiding kunnen geven tot een eis en zij Sobegas hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, zal iedere latere eis 

daarin inbegrepen die welke tijdens de nadekkingsperiode wordt geformuleerd, worden toegekend aan het 

verzekeringsjaar waarin de feiten of daden voor de eerste keer ter kennis zijn gebracht van Sobegas. 

 

3. Filialen 
 

In het geval dat de bestuurders van een filiaal de hoedanigheid hebben van verzekerde zoals bepaald in artikel 12 

hiervoor, is de dekking van toepassing volgens de regels zoals omschreven in de punten 1 en 2 hierboven, op 

voorwaarde dat de fout waarop de eis gebaseerd is begaan wordt op het moment dat de rechtspersoon de hoedanigheid 

heeft van filiaal. 

 

4. Verwante vennootschappen 
 

In het geval dat de bedrijfsleiders van een verwante vennootschap de hoedanigheid hebben van verzekerde zoals 

bepaald in artikel 13 hiervoor, is de dekking van toepassing volgens de regels zoals omschreven in de punten 1 en 2 

hierboven, op voorwaarde dat de fout waarop de eis gebaseerd is begaan wordt op het moment dat de rechtspersoon 

de hoedanigheid heeft van verwante vennootschap. 
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Artikel 19 : VERZEKERDE BEDRAGEN EN VERBINTENISGRENZEN 
 
1. De dekking wordt verleend per eis en per verzekeringsjaar, inclusief de nadekkingsperiode. 

 

2. Voor de vergoeding in hoofdsom, geldt de dekking tot de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde bedragen. 

De reddingskosten, de intresten en de burgerrechtelijke verdedigingskosten die door de verzekerden worden 

gemaakt, worden integraal door Sobegas ten laste genomen, voor zover het totaal ervan en dat van de vergoeding 

in hoofdsom, per eis, het totaal verzekerd bedrag niet overschrijden. 

 

Boven het totaal verzekerd bedrag zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten en burgerrechtelijke 

verdedigingskosten anderzijds begrensd tot de bedragen vermeld in artikel 4 en artikel 6 ter van het Koninklijk 

Besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de Landsverzekeringen of enig ander 

uitvoeringsbesluit dat nog genomen zal worden ter uitvoering van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 

2014 of enige andere wetgeving/regelgeving. 

 

De reddingskosten, de intresten en verdedigingskosten zijn door Sobegas slechts verschuldigd naar verhouding 

van haar verbintenis. De verhouding van de respectieve verbintenissen van Sobegas en de verzekerde in verband 

met een schadegeval dat aanleiding kan geven tot toepassing van het huidig contract, wordt bepaald door het 

percentage van ieders aandeel in het geraamde totale bedrag dat op het spel staat. 

 

Wat de reddingskosten betreft, verbindt de verzekerde zich ertoe Sobegas zo spoedig mogelijk op de hoogte te 

brengen van de door hem genomen maatregelen. 

 

Voor zover als nodig wordt aangestipt dat wel ten laste van de verzekerde blijven, de kosten die voortvloeien uit 

maatregelen om een schadegeval te voorkomen zonder dat er nakend gevaar is of wanneer het nakende gevaar 

is afgewend. 

 

Als de vereiste spoed en het nakende gevaar te wijten zijn aan het feit dat de verzekerde nagelaten heeft om op 

tijd de normale voorkomingsmaatregelen te nemen, zullen de aldus gemaakte kosten niet worden beschouwd als 

reddingskosten ten laste van Sobegas. 

 

3. De dekking wordt automatisch wedersamengesteld op iedere hoofdvervaldag, met uitzondering van de laatste. 
 

4. De jaarlijkse dekkingsgrens geldt voor het totaal van de eisen die ingesteld worden in de loop van éénzelfde 
verzekeringsjaar.  
 

In het geval dat een eis tegen de verzekerden wordt ingesteld tijdens de nadekkingsperiode, zijn de voorwaarden 

die van toepassing zijn op de tenlasteneming van de eis die welke van kracht zijn in de loop van het 

verzekeringsjaar dat aan de datum van opzegging of verstrijking van dit contract voorafgaat, onder voorbehoud 

van punt 2.b) van artikel 18. 

 

5. Sobegas betaalt de verdedigingskosten naarmate zij gemaakt worden.de verdedigingskosten worden op basis van 

facturen van advocaten  betaald. 

 

 

Artikel 20: DATUM VAN HET SCHADEGEVAL 
 

Als datum van het schadegeval wordt beschouwd het ogenblik waarop : 

- ofwel een derde een eerste schriftelijke eis, gedekt door dit contract, formuleert tegen een verzekerde of tegen 

Sobegas, zonder afbreuk te doen aan artikel 9; 

- ofwel de datum waarop een verzekerde voor het eerst bij Sobegas aangifte doet van een daad of een feit die 

aanleiding kunnen geven tot een eis. 

 

Op de eerste van deze twee data, evalueert Sobegas of de waarborg verworven is. 
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Artikel 21 : VRIJE KEUZE VAN DE ADVOKAAT IN HET KADER VAN DE STRAFRECHTELIJKE 
VERDEDIGING 
 

De verzekerde kiest vrij een advocaat of, voor zover de wet die van toepassing is op de procedure het toelaat, enige 

andere persoon met de vereiste bekwaamheden om zijn belangen te verdedigen ingeval haar/zijn strafrechtelijke 

aansprakelijkheid in het geding komt. 

Voor zover de verzekeringnemer er niet anders over beslist in de bijzondere voorwaarden, heeft elke verzekerde het 

recht, bij belangenconflict tussen verzekerden, zijn eigen advocaat te kiezen. In dit geval wordt het verzekerd bedrag 

verdeeld over de betrokken verzekerden waarvan de strafrechtelijke aansprakelijkheid in het geding is, in verhouding 

tot hun aantal. Artikel 22 : SCHADEGEVALLEN 

 

1. Verplichtingen van de verzekerde 
 

a) De verzekerde moet iedere eis onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van 15 dagen bij Sobegas 

aangeven nadat hij ervan heeft kennis genomen.  

 

b) De verzekerde moet Sobegas onverwijld in het bezit stellen van alle nuttige inlichtingen en de vragen 

beantwoorden die hem worden gesteld teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen 

vaststellen. 

 

c) De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen 

en te verminderen. 

 

d) Iedere gerechtelijke of buitengerechtelijke akte in verband met een schadegeval moet aan Sobegas worden 

bezorgd meteen na de kennisgeving, de betekening of de afgifte ervan aan de verzekerde. 

 

e) De verzekerde moet persoonlijk verschijnen telkens als de rechtspleging dit vergt en hij moet zich 

onderwerpen aan de onderzoeksmaatregelen in opdracht van de rechtbank. Indien de verzekerde zich door 

nalatigheid niet schikt naar deze verplichtingen, moet hij het door Sobegas geleden nadeel vergoeden. 

 

2. Leiding van het geschil 
 

a) Vanaf het ogenblik waarop de dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zoals voorzien in onderhavig 

contract, verschuldigd is, en voor zover er beroep wordt op gedaan, heeft Sobegas de verplichting de zaak 

van de verzekerde ter harte te nemen binnen de grenzen van de dekking. Wat betreft de burgerlijke belangen 

en voor zover de belangen van Sobegas en die van de verzekerde samenvallen, heeft Sobegas het recht om, 

namens de verzekerde, de eis van de schadelijder te bestrijden. Hij kan deze laatste in voorkomend geval 

schadeloos stellen. Deze tussenkomsten van Sobegas houden geen enkele erkenning van aansprakelijkheid 

van de verzekerde in en mogen hem geen nadeel berokkenen. 

 

Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, schadebegroting, betaling of belofte van betaling vanwege 

de verzekerde, zonder schriftelijke toestemming van Sobegas, is niet tegenstelbaar aan Sobegas.  

 

Wanneer Sobegas een dading voorstelt welke wordt geweigerd door de vennootschap of de verzekerden, zal 

de vergoeding beperkt blijven voor Sobegas tot het bedrag van de dading. In dit geval, zal Sobegas de kosten 

ten laste nemen tot op het moment dat de dading geweigerd werd. 

 

b) Om te genieten van de tenlasteneming door Sobegas van de strafrechtelijke verdedigingskosten, verbinden 

de verzekerden zich ertoe hem de naam van hun advocaat mee te delen en hem te verwittigen van de 

inwerkingstelling en de opvolging van de procedure. De verklaring moet vergezeld zijn van de akte waarin 

bevestigd wordt dat de administratieve of strafrechtelijke procedure geopend is. De verzekerden hebben de 

leiding over de procedure. 

 

In geen enkel geval zal Sobegas aansprakelijk gesteld worden voor de activiteiten van de tussenkomende 

advocaat die optreedt voor rekening van de verzekerden. 
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3. Voorschieten van de verdedigingskosten 
 

In de gevallen van uitsluiting zoals beoogd in punten a) en b) van artikel 15, kan Sobegas de verdedigingskosten, 

geheel of gedeeltelijk voorschieten tot de definitieve afhandeling van de eis. De voorwaarden en modaliteiten van 

dit voorschot zullen dan het voorwerp uitmaken van een voorafgaande overeenkomst tussen Sobegas, de 

vennootschap en de verzekerden. 

De door Sobegas voorgeschoten sommen zullen door de vennootschap en/of de verzekerden terugbetaald worden 

indien, na afloop van de definitieve afhandeling van de eis, deze uitgesloten is van de dekking. 

 

4. Allocatie van de verdedigingskosten 
 

Bij uitbreiding, in geval van een burgerlijke eis gezamelijk en simultaan ingesteld tegen een verzekerde en de 

vennootschap kan Sobegas, om reden van een fout in hoofde van de verzekerde, binnen de grenzen van de 

verzekerde bedragen en onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in artikel 15, de belangen behartigen van 

de vennootschap terzelfdertijd als deze van de verzekerde. 

Deze tussenkomst van Sobegas is strikt gelimiteerd tot de burgerlijke verdedegingskosten en houdt op generlij 

wijze enige tenlasteneming in van andere kosten en/of vergoedingen. 

 

In elk geval is de voorafgaande paragraaf niet van toepassing op : 

- eisen op het vlak van tewerkstelling; 

- eisen van een schadevergoeding voor lichamelijke schade; 

- eisen van een schadevergoeding voor stoffelijke schade. 

 

5. Allocatie  
 

Indien de eis, in toepassing van het contract, zowel gedekte als niet-gedekte elementen bevat, kan Sobegas, indien 

nodig, een overeenkomst sluiten met de verzekerden betreffende een redelijke en billijke verdeling van de 

verdedigingskosten en de geldelijke gevolgen rekening houdend met de respectievelijke financiële impact van deze 

elementen in de schade. 

 

6. Indeplaatsstelling 
 

Sobegas treedt ten belope van het totaal bedrag van zijn uitgaven in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde 

tegen de aansprakelijke derden. Indien, door toedoen van de verzekerde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben 

ten voordele van Sobegas, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate 

van het geleden nadeel. 

 

 

Artikel 23 : OPZEGGING 
 

Sobegas mag het contract opzeggen : 

 

- tegen het einde van elke verzekeringsperiode; 

- bij niet-betaling van de premie; 

- na elke aangifte van schadegeval, maar ten laatste één maand na betaling of weigering van betaling van de 

schadevergoeding; 

- in geval de vennootschap weigert de door Sobegas noodzakelijk geachte maatregelen te nemen ter voorkoming 

van schadegevallen; 

- in geval van wijziging aangebracht aan het Belgisch of buitenlands recht, die een invloed kan hebben op de 

omvang van de dekking; 

- indien bij onopzettelijk verzuim of onjuistheid in de beschrijving van het risico bij het sluiten van het contract zoals 

bepaald in artikel 24 hierna en bij risicoverzwaring zoals bepaald in artikel 25, de verzekeringnemer het voorstel 

tot wijziging van het contract afwijst of er niet mee instemt binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de 

ontvangst van het voorstel; 

- bij faillissement van de verzekeringnemer. 
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Artikel 24 : MEDEDELINGEN OMTRENT HET RISICO 
 

De verzekeringnemer verbindt er zich toe alle door hem gekende omstandigheden die hij redelijkerwijs moet in acht 

nemen als elementen waarmee Sobegas het risico moet kunnen evalueren, nauwkeurig mee te delen bij het sluiten 

van het contract. 

 

Bij al dan niet opzettelijk nalaten of onjuistheid, zal het contract en de eventuele schadegevallen geregeld worden 

overeenkomstig artikelen 59 en 60 van de wet van 4 april 2014 op de verzekeringen. 

 

 
Artikel 25 : WIJZIGING VAN HET RISICO 
 

Elke wijziging aangaande de aard of het maatschappelijk doel van de onderneming moet onmiddellijk meegedeeld 

worden aan Sobegas. Bij verzwaring of vermindering van het risico, zal het contract en de eventuele schadegevallen 

geregeld worden overeenkomstig artikelen 79 tot 81 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 

 

De volgende omstandigheden zijn ondermeer een risicoverzwaring : 

 

- De uitoefening van nieuwe activiteiten en alle aanpassingen van het ondernemingsdoel; 
 

- De oprichting of verwerving van elk filiaal : 
 

o dat een publiek aanbod van haar effecten heeft uitgevoerd of uitvoert of waarvan de effecten al genoteerd 
zijn op een gereglementeerde effectenmarkt; 

o dat een financiële instelling is; 
o waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is buiten het gebied van een lidstaat van de Europese 

Economisch Ruimte of in één der volgende landen : Zwitserland, Vaticaanstad, Andorra, Monaco, San 
Marino, en het Verenigd Koninkrijk, als het niet langer deel uitmaakt van de Europese Economische 
Ruimte vanaf het uittreden uit de Europese Unie. 

 

- de verwerving van de controle van de verzekeringnemer door een andere natuurlijke of rechtspersoon; 
 

- de fusie van de verzekeringnemer met een andere vennootschap; 

 

- de overdracht van het geheel of het quasi-geheel van de activa van de verzekeringnemer aan een andere 

natuurlijke of rechtspersoon; 

 

- de splitsing van de verzekeringnemer; 

 

- iedere beslissing tot notering op een gereglementeerde markt van effecten; 

 

- de benoeming van een vereffenaar en/of van een gerechtelijk mandataris bij de vennootschap. 

 

Sobegas stuurt de verzekeringnemer elke 2 jaar een vragenlijst tot hernieuwing. De verzekeringnemer verbindt zich 

ertoe om deze in te vullen en terug te sturen binnen de maand na ontvangst. Indien dit niet gebeurt, zal de premie 

verhoogd worden met 10% op de eerstvolgende vervaldag. 

 

 

Artikel 26 : PREMIES 
 

1. Kenmerken 
 

- Behoudens bijzondere bepaling zijn de premies jaarlijks verschuldigd. 

 

- de premies zijn forfaitair en met andere woorden vastgesteld bij het afsluiten van het contract en vooraf 

betaalbaar bij de vooropgestelde vervaldag zoals aangegevn in de bijzondere voorwaarden. 

 

- De verzekeringnemer engageert zich om aan Sobegas op haar verzoek de meest recente gepubliceerde 

jaarrekeningen te verstrekken vergezeld van het beheersrapport van de beheerraad en van het 

controlerapport van de commissaris-revisor of elk ander document dat Sobegas nuttig acht. 

 

- Alle kosten, belastingen en lasten voortgesproten of zullen voortspruiten uit onderhavig contract zijn ten laste 

van de verzekeringnemer. 
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2.  Niet-betaling van de premie 
 

1. Behalve wanneer het gaat om de eerste forfaitaire premie waarvan de betaling een voorwaarde uitmaakt om 

de waarborg een aanvang te doen nemen, brengt de niet-betaling der premie de schorsing van de waarborg 

met zich mee of tot opzegging van het contract, op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd 

gesteld. 

 

2. De ingebrekestelling moet gebeuren via deurwaardersexploot of met een ter post afgegeven aangetekende 

brief. Zij omvat een aanmaning tot betaling van de premie binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen 

vanaf de dag volgend op de dag van betekening van het exploot of van afgifte van de aangetekende brief bij 

de post. Zij brengt de premievervaldag in herinnering en zij wijst op de gevolgen indien men zou nalaten de 

premie binnen de gestelde termijn te betalen. De schorsing of de opzegging krijgt slechts uitwerking na het 

verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van betekening van 

het exploot of van afgifte van de aangetekende brief bij de post. 

 

3. Indien de dekking geschorst werd, stelt de betaling door de verzekeringnemer van de vervallen premies een 

einde aan de schorsing en dit vanaf het ogenblik wanneer Sobegas de betaling van de vervallen premies 

ontvangt. 

 

4. Wanneer Sobegas haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij het contract 

opzeggen indien zij zich daartoe het recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling; in dat geval krijgt de 

opzegging uitwerking na afloop van een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag 

van de schorsing. 

 

5. Indien Sobegas zich in de ingebrekestelling niet het recht heeft voorbehouden om het contract op te zeggen, 

kan de opzegging enkel gebeuren na een nieuwe aanmaning in overeenstemming met punt 2 van dit artikel. 

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van Sobegas om de betaling van de nog te 

vervallen premies te vorderen, op voorwaarde dat ze de verzekeringnemer in gebreke heeft gesteld in 

overeenstemming met punt 2 en punt 3 hierboven. 

 
 

Artikel 27 : MACHTIGING 
 

Door de aanvaarding van dit contract aanvaarden de verzekeringnemer, de filialen, de verwante vennootschappen en 

de verzekerden dat de verzekeringnemer handelt in hun naam en voor hun rekening zowel voor de onderhandelingen 

van de bepalingen en voorwaarden van het contract als voor het respecteren van de eruit voortvloeiende verplichtingen. 

De verzekeringnemer maakt zich sterk dat de filialen, de verwante vennootschappen en de verzekerden de 

verplichtingen die voortvloeien uit het huidig contract respecteren. 

 

 

Artikel 28 : VARIA 
 

1. Samenstelling van de medeverzekering 
 

De verzekeringsondernemingen die deel uitmaken van Cobelias worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

Cobelias duidt in deze voorwaarden ook de leidende verzekeraar aan die deze functie overdraagt aan Sobegas. Iedere 

wijziging in de samenstelling van de medeverzekering of iedere wijziging van de leidende verzekeraar wordt aan de 

verzekeringnemer bij gewone brief gemeld. 

 

Ieder van de verzekeringsondernemingen wordt geacht te contracteren tot beloop van haar aandeel, zonder enige 

hoofdelijkheid met de andere. 

 

2. Keuze van woonplaats 
 

Voor de uitvoering van dit contract kiezen de verzekeringsondernemingen die leden zijn van het consortium Cobelias, 

hun woonplaats op de maatschappelijke zetel van Sobegas. 

 

De berichten bestemd voor de verzekeringnemer worden geldig gericht aan het adres dat deze in het contract heeft 

opgegeven of naderhand aan de maatschappelijke zetel van Sobegas zou hebben betekend. 
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3. Mandaat ad litem 
 

Zonder dat er evenwel hoofdelijkheid of verbintenis in solidum is, worden de rechtsvorderingen en de voor een 

scheidsgerecht gebrachte vorderingen ingediend door of tegen Sobegas. 

 

4. Toepasselijk recht en controle der verzekeringen 
 

Het contract wordt beheerst door het Belgische recht. Ieder probleem met betrekking tot het contract kan door de 

verzekeringnemer worden voorgelegd aan Sobegas. Indien de verzekeringnemer meent dat hij niet de gepaste 

oplossing heeft verkregen, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 

Brussel, zonder afbreuk aan de mogelijkheid om een tussenkomst in rechte te vragen. 
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