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PRODUCTINFORMATIEFICHE
Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds
1 november 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
alsook hun uitvoeringsbesluiten.

VERZEKERING BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
voor BOUWACTOREN (natuurlijke of rechtspersonen) in een

ENIGE OPDRACHT

VOOR WIE?
Architecten, ingenieurs en alle andere bouwactoren zoals landmeters-experten, veiligheidscoördinatoren en hun
vennoten die samen met de architect of de ingenieur een polis wensen voor één project.
Deze polis is geschikt in de volgende situaties:
- Een Opdracht binnen een tijdelijke vennootschap
- Een éénmalige realisatie
- Een uitzonderlijk project te waarborgen buiten de loopbaanpolis
- De Kortlopende uitoefening van de beroepsactiviteit
- De Buitenlandse professionelen die eenmalig een project in België realiseren
CONTRACTUELE DOCUMENTEN:
Algemene en Bijzondere Voorwaarden 216
VOORWERP:
Dekking van de contractuele en buitencontractuele burgerlijke beroepsaansprakelijkheid,
- de contractuele en buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van
het burgerlijk wetboek en/of de wetgeving op het beroep van architecten (wet van 20 maart 1939 en KB
25.4.2009), voor elke beroepshandeling zowel voor als na de aanvaarding van de werken met inbegrip
van de tienjarige aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek
en de contactuele aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken na de aanvaarding van de werken;
- de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde
handelingen van de Verzekerden;
- de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van
het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening
van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten.
De waarborg inzake de materiële schade omvat niet de volgende schades:
De schade van esthetische aard,
De zuivere immateriële schade,

-

De zichtbare schade of schade door de Verzekerde gekend op het moment van de voorlopige
oplevering,
De schade ingevolge niet-accidentele pollutie,
De schade voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan het gebouw na schadegeval,
De materiële en immateriële schade beneden 2.500 euro. Dit bedrag is verbonden met de ABEX-index,
met als basisindex deze van het eerste semester van 2007.

-

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BASIS:
• Voor de architecten:
De verplichte verzekering cf. Wet van 15/02/2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in
het kader van een rechtspersoon (ook genoemd wet ‘Laruelle’, BS 25/04/2006) en KB van 25/04/2007
betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den
titel en van het beroep van architect (BS 23/05/2007).
• Voor de burgerlijk bouwkundig ingenieurs:
Geen wettelijk verplichte verzekering.
• Voor landmeters-experten:
De verplichte verzekering cf. Wet van 18/07/2013 betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het
beroep van landmeter-expert (BS 05/09/2013) en Koninklijk Besluit van 24/04/2014 betreffende de verplichte
verzekering voorzien door de wet van 11 mei 2013 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeterexpert (BS 03/06/2014).
• Voor de veiligheidscoördinatoren:
KB van 25 januari 2001 met betrekking tot de tijdelijke of mobiele werkplaatsen (BS 7/2/2001).
VERZEKERINGSNEMER:
Architecten en ingenieurs, of andere bouwactoren die samen met de architect of de ingenieur een polis wensen,
als natuurlijk persoon, via hun vennootschap of in associatie.
VERZEKERDEN:
De in de bijzondere voorwaarden vermelde personen, waarvan minstens 1 hetzij architect, hetzij ingenieur is.
DEKKINGEN:
Op maat in functie van het project en het beroepsprofiel van de verzekerden, met waarborgen per schadegeval,
voor materiële en immateriële schade (behalve de hierboven vermelde niet gewaarborgde schades) en
lichamelijke schade.
•

Voor architecten en ingenieurs minimum dekking per schade:
- 500.000,00 EUR voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 654);
- 1.500.000,00 EUR voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100);

•

Voor landmeters:
- 300.000,00 EUR voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 654);
- 1.200.000,00 EUR voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100);

•

Voor andere beroepen:
-

•

Variabele dekking, afh van beroepscategorie.

Aanvullingen voor iedereen:
- 10.000,00 EUR voor aan de verzekerde toevertrouwde goederen (basisindex ABEX: 654)
- 500.000,00 EUR voor reddingskosten;
- 500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de
verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten
en experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100)
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De tienjarige aansprakelijkheidswaarborg gaat in vanaf de begindatum van de polis plus 10 jaar na de
voorlopige oplevering, en tot ten laatste 12 jaar na de uitgifte van de polis, langer mits bijvoegsel.
IN TE DIENEN DOCUMENTEN DOOR DE VERZEKERINGSNEMER:
“Klantenfiche Enige opdracht” + bijlagen ( schadestatistiek per verzekerde, plannen, overeenkomst met
medecontractanten, andere polissen, enz...)
PREMIE:
De enige premie wordt berekend volgens de premievoet vermeld in de Bijzondere Voorwaarden 216 :
•
Voor architectuuropdrachten:
- Gedeeltelijke opdrachten: type A (tot het aanvragen van de bouwvergunning), type B (tot het
indieningsdossier) of type C (controle van de werken en oplevering): in ‰ van de waarde van de werken
- Andere opdrachten (expertise, beheer, stedenbouw, adviezen, EPB, afbraakvergunning, planning en
coördinatie van de werken): in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen
•
Voor afzonderlijke ingenieursstudies: in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen of vergoedingen
of in °/°° van de waarde van de werken
•
Voor gecombineerde opdrachten binnen het project: in ‰ van de waarde van de werken
•
Voor andere beroepen: in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen of vergoedingen of in °/°° van
de waarde der werken
FRANCHISE:
Minimum van 500,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding met een maximum van 6.250,00
EUR (basisindex ABEX 654). Verschillende andere vrijstellingen zijn mogelijk.
In geval van minnelijke regeling voor de gerechtelijke procedure of na afloop van de gerechtelijke procedure
waarbij geen schadevergoeding verschuldigd is aan de eiser, zal geen enkele vrijstelling ingehouden worden
aan de verzekerde op de procedurekosten, evenmin als op de erelonen of kosten voor verdediging.

RPR 0406.067.338
Bank
IBAN BE31 3100 4027 1355
BIC BBRUBEBB

AR-CO scrl – BNB/FSMA 0330
Bij K.B. erkende verzekeringsmaatschappij
takken: 13 KB 4/7/1979 - 9 en 16 KB 4/7/1989
VDV 13-16 in LU 21/11/2000 en VDV 13 in FR 20/05/2005

Fiche BV216-EG
2016-v1
p. 3/3

