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De verzekerden: 1. de VZW. 
2. de bestuurders en de commissarissen van de VZW. 
3. de leden van de Algemene Vergadering. 
4. de werknemers, (vrijwillige) helpers in de uitvoering van hun overeenkomst of taak. 

Voor de toepassing van de waarborgen wordt een Stichting gelijkgesteld met een VZW. 

De hoedanigheid van verzekerde geldt slechts voor zover er geen strijdigheid is met de belangen 
van de VZW. De erfgenamen zijn ook verzekerd, maar alleen in hun hoedanigheid van erfgenaam.  

Voor de VZW zonder personeel is de premie forfaitair. 

Voor de VZW met personeel wordt de premie berekend op basis van het aantal werknemers.  Een 
wijziging van het aantal werknemers moet worden gemeld bij aanvang van ieder nieuw 
verzekeringsjaar en geeft aanleiding tot een herberekening van de premie.  

Het toepassingsgebied: De conflictsituaties moeten te maken hebben met de activiteiten van de VZW.  

Het verzekerde onroerend goed: Het pand of de panden die geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn van de VZW. Het deel ingenomen 
door derden blijft gewaarborgd, voor zover de VZW de eigenaar is. 

All Risk – principe: De VZW is verzekerd op basis van het all risk – principe. Dit betekent dat wij de VZW en de 
verzekerden bijstaan voor elk geschil dat niet uitdrukkelijk is uitgesloten in de rubriek niet 
gewaarborgd. Dit principe geldt niet voor de contractuele geschillen. Deze dekking, uitgezonderd 
de geschillen met de verzekeraars van de VZW, wordt geregeld in de specifieke rubriek optionele 
waarborgen “Verbintenissenrecht”. Dit principe geldt evenmin voor de geschillen in verband met 
het arbeids- en sociaal recht. Deze dekking wordt geregeld in de specifieke rubriek optionele 
waarborgen “Arbeids- en sociaal recht voor de VZW met personeel”.  

De waarborggrens: 

 

Dit is het maximumbedrag waarvoor wij tussenkomen in de kosten. In de waarborgtabel ziet u 
welke de waarborggrens is voor de verschillende rechtstakken. 

De wachttijd:  Dit is de periode waarin schadegevallen nog niet gedekt zijn.  Voor sommige rechtstakken moet een 
termijn doorlopen worden vooraleer de tussenkomst verzekerd is (zie waarborgtabel). 

De drempel: 

 

Voor sommige rechtstakken is er een drempel van toepassing (zie waarborgtabel).  
Dit betekent dat u van ons geen terugbetaling kan bekomen van de verzekerde kosten, als uw 
oorspronkelijke vordering of deze van de derde minder dan het bedrag van de drempel bedraagt. 
Voor de verdediging tegen de eis van een derde is de drempel gelijk aan de vrijstelling voorzien in 
uw aansprakelijkheidspolis (*). 

Het waarborggebied: 

 

De dekking geldt in België, Europa of wereldwijd. Voor de toepassing van uw polis worden de 
landen die grenzen aan de Middellandse zee, gelijkgesteld met Europa. In de waarborgtabel ziet u 
welk waarborggebied van toepassing is voor de verschillende rechtstakken. 
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WAARBORGTABEL 

 

RISICO’S WAARBORG Grens in € Wachttijd Drempel  
in € 

Gebied Definitie 

 

U en EUROMEX  Waarborg Euromex 2.500 / aanleg - - wereldwijd 1 

 

ALGEMEEN Betalen vrijstelling BA  en voorschieten kwijting - - - wereldwijd 2.1 

Insolventie 20.000  - - wereldwijd 2.2 

Borgstelling 20.000 - - wereldwijd 2.3 

Voorschieten vergoedingen 20.000  - - wereldwijd 2.4 

Bijstand Commissie slachtoffers opzettelijke gewelddaden  - - België 2.5 

Voorafgaande plaatsbeschrijving  500 - - België 2.6 

 

RECHTSTAKKEN  Burgerlijke vorderingen op extracontractuele basis 50.000  - - wereldwijd  

Strafrechtelijke verdediging 50.000  - - wereldwijd  

Disciplinaire verdediging 50.000  - - wereldwijd  

Burgerlijke verdediging 50.000  - (*) Europa  

Conflict met brandverzekeraar 25.000 - - België  

Conflicten met de andere verzekeraars van de VZW 20.000  - België  

Fiscaal recht 20.000  12 maanden 1.000 België  

Zakenrecht 20.000 - 1.000 België  

Administratief recht 20.000 6 maanden 1.000 België  

Alle andere geschillen, exclusief ‘verbintenissen’ 20.000 6 maanden 1.000 België  

       

OPTIONELE  
WAARBORGEN 

Verbintenissenrecht 20.000 6 maanden 500 Europa  

Arbeids- en sociaal recht voor de VZW met personeel 20.000 12 maanden 1.000 België  

 
 
VZW zonder personeel 

Uitgebreide waarborg 
Verbintenissenrecht 

Wij staan de VZW bij telkens deze als eiser of verweerder betrokken is in een geschil in 
toepassing van het verbintenissenrecht, uitgezonderd de geschillen waarbij de VZW de 
hoedanigheid heeft van verhuurder. 

 
VZW met personeel 

Beperkte waarborg  
Verbintenissenrecht 

Wij staan de VZW bij telkens deze als eiser of verweerder betrokken is in een geschil: 

 als huurder/leasingnemer van een roerend of onroerend goed; 
 als koper/ontlener/gebruiker van een lichamelijk roerend goed; 
 met een leverancier van diensten van onderhoud, herstel en renovatie van de gebouwen, 

de uitrusting van de gebouwen en de verbruiksgoederen van de VZW. 

 
 

U en EUROMEX  

1. Euromex  waarborg Wij betalen de kosten en erelonen van uw advocaat bij een conflict met Euromex: 

- als het conflict gaat over het al dan niet gewaarborgd zijn van een aangegeven geschil;  
- het conflict geen oplossing kreeg, ondanks de tussenkomst van de Ombudsman van de 

verzekeringen; 
- en u definitief gelijk kreeg van een gewone rechtbank.  

Aan de drie voorwaarden moet cumulatief voldaan zijn. Onze tussenkomst en de 
waarborggrens wordt verminderd met de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding. 

ALGEMEEN  (bijkomende voordelen verworven bij een gewaarborgd schadegeval) 

2.1. Betalen vrijstelling BA 
en voorschieten kwijting 

Wij schieten het bedrag voor, wanneer u ons de originele ondertekende  
vergoedingskwitantie bezorgt, die uitgaat van een verzekeraar of een schaderegelaar, 
gevolmachtigd door een verzekeraar. Van zodra de verzekeraar BA van de derde de schade 
vergoedt, betaalt Euromex de vrijstelling die nog door deze derde verschuldigd is.  

2.2. Insolventie Als een geïdentificeerde derde onvermogend blijkt te zijn, dan betalen wij u wat deze derde 
volgens de definitieve gerechtelijke uitspraak verschuldigd is.  Deze waarborg is beperkt tot 
de gevallen van een extracontractuele aansprakelijkheid. De waarborg is niet verworven 
voor gebouw- of voertuigschade.  
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2.3. Borgstelling Wij betalen de borgstelling die de overheid na een ongeval eist.  
De terugbetaling van de borgsom komt ons toe. U staat al uw rechten hieromtrent aan ons 
af. U zal alle formaliteiten vervullen om de terugbetaling van de borgsom te krijgen. Als de 
overheid de borgsom niet of enkel gedeeltelijk vrijgeeft, dan zal u ons op ons eerste verzoek 
volledig schadeloos stellen. 

2.4. Voorschieten vergoedingen Wij schieten de vergoeding voor de stoffelijke schade voor, in de mate dat voor de begroting 
van deze schade een akkoord is bereikt met de geïdentificeerde verantwoordelijke derde of 
diens verzekeraar. Het voorschot is opvraagbaar, zodra de aansprakelijkheid van de derde is 
komen vast te staan.  
Wij schieten de vergoeding voor de lichamelijke schade voor, op voorwaarde dat: 

- de volledige aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde is komen vast te staan; 

- er minstens 1 maand een volledige werkongeschiktheid is; 

- de ongeschiktheid wordt erkend door de derde of diens verzekeraar; 

- er een effectief loonverlies is.  

Het voorschot voor lichamelijke schade bedraagt maandelijks maximaal € 1.500, en dekt het 
effectief gederfde netto inkomen dat niet wordt vergoed door een sociaalrechtelijke 
instelling of door een verzekeraar.  
Bij overlijden gebeurt de betaling aan de samenwonende partner of aan de kinderen die 
onderhouden werden door het slachtoffer.  
De waarborg is niet verworven wanneer de verschuldigde vergoeding het gevolg is van 
opzettelijke delicten of gewelddaden tegen personen, goederen of vermogens. 
De voorschotten zijn bij voorrang terugvorderbaar op alle provisionele of definitieve 
vergoedingen verschuldigd door de derde, zijn verzekeraar of op enig andere 
(rechts)persoon of instantie.  

2.5. Bijstand Commissie slachtoffers 
opzettelijke gewelddaden 

Wij geven rechtsbijstand bij het verzoek tot het bekomen van een tussenkomst door de 
Commissie slachtoffers opzettelijke gewelddaden.  

2.6. Voorafgaande 
 plaatsbeschrijving 

Wij betalen de kosten van de plaatsbeschrijving, voorafgaand aan privé- of openbare werken 
in de nabijheid van de door de VZW gebruikte onroerende goederen, uitgevoerd door een 
derde waarmee geen contractuele band bestaat. De administratieve vergunning voor deze 
werken moet wel na aanvang van de dekking zijn verleend. 

NOOIT GEWAARBORGD 
 

U hebt nooit rechtsbijstand voor: 
 

- de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe u zou kunnen 
veroordeeld worden; 

- de strafrechtelijke en administratieve boeten, bijdragen, straffen en dadingen met het 
Openbaar Ministerie;  

- de verdediging als u vervolgd wordt voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden, 
of een poging daartoe. Dit zijn de misdrijven waarvoor in beginsel het Hof van Assisen 
bevoegd is;  

- de verdediging van belangen die strijdig zijn met deze van de VZW; 
- de eis tegen een andere verzekerde, behalve als de schade effectief door de BA-

verzekeraar wordt ten laste genomen en de aansprakelijke verzekerde zich niet tegen 
diens tussenkomst verzet; 

- de conflicten die ontstaan bij oorlog en oproer, bij politieke of burgerlijke onlusten 
waaraan u zelf deelnam; 

- de conflicten rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de eigenschappen van 
kernproducten, splijtstoffen, radioactieve of ioniserende producten en door niet-
medische stralingsbelasting. Deze beperking geldt niet voor een conflict met een 
zaakschadeverzekeraar (brand, omnium,….); 

- de conflicten met Euromex over de toepassing van deze polis, behalve als deze 
uitdrukkelijk vermeld zijn als verzekerd; 

- de conflicten waarbij u betrokken is als eigenaar of houder van een motorrijtuig dat 
ressorteert onder de wetgeving inzake de verplichte BA-verzekering; 

- de kosten of erelonen door u betaald of waartoe u zich verbonden heeft voor de 
aangifte van het schadegeval of zonder ons akkoord, behalve als deze betrekking 
hebben op bewarende of spoedeisende maatregelen; 

- een procedure voor het Grondwettelijk Hof of voor een internationaal of 
supranationaal rechtscollege; 

- de conflicten die het gevolg zijn van de volgende daden van grove schuld: opzettelijke 
slagen en verwondingen, agressie, vechtpartijen, fraude, oplichting, diefstal, smokkel, 
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vandalisme en deelnemen aan of aanzetten tot verboden weddenschappen en loutere 
wanbetaling; 
Deze uitsluiting is niet van toepassing als u bewijst dat u er niet actief aan deelnam en 
dat u er noch een uitdager, noch een aanstoker van was. 

- de verdediging van belangen van derden of van de belangen aan u overgedragen door 
afstand van betwiste rechten of conventionele subrogatie; 

- een procedure voor het Hof van Cassatie wanneer de initiële inzet minder dan € 1.250 
bedraagt; 

- de verdediging voor een opzettelijke inbreuk, tenzij er achteraf op definitieve wijze een 
vrijspraak tussenkomt; 

- de burgerlijke verdediging, wanneer deze moet worden waargenomen door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, of wanneer een dergelijke waarborg ontbreekt 
of geschorst is; 

- de geschillen die de bouw, de verbouwing of de verdere afwerking van een gebouw 
betreffen, wanneer voor het bouwen of verbouwen een wettelijke vergunning en/of de 
tussenkomst van een architect vereist is of was;  

- de administratieve procedures voor de Gewestelijke Directeur, voorafgaand aan de 
procedure voor de fiscale rechtbank. De kosten van boekhouders of accountants, die 
de verzekerde bijstaan in deze administratieve procedure zijn evenmin gewaarborgd. 

 


