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Conseil supérieur des Professions économiques 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen 
 

 

 
Advies van 10 december 2021 

over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat de voorwaarden 
inzake beroepsverzekering betreft, van het koninklijk besluit van 11 september 
2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het 

Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de 
hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de 

regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake 
beroepsverzekering 

 

 

 

 

A. Inleiding 

 

1. De heer Pierre‐Yves DERMAGNE, Vice‐eersteminister en Minister van Economie en Werk, heeft 
op 30 september 2021 de Hoge Raad aangeschreven met het verzoek een advies uit te brengen 
over  een  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  wijziging,  wat  de  voorwaarden  inzake 
beroepsverzekering betreft, van het koninklijk besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van 
de nadere  regels van het openbaar  register van het  Instituut van de Belastingadviseurs en de 
Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan 
de  rechtspersonen,  de  regels  inzake  de werking  van  het  Instituut  en  de  voorwaarden  inzake 
beroepsverzekering.  

Het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan de Hoge Raad wordt voorgelegd, wijzigt 
een aantal voorwaarden voor de verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de 
leden van het  Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants  (afgekort  IBA of –  in het 
Engels – ITAA)1.  

 
1  In het  Frans:  “Institut des Conseillers  fiscaux  et des Experts‐comptables  (ICE)”.  In  zijn  communicatie mag het 
Instituut ook de benaming “Belgian Institute for tax advisors and accountants” gebruiken (artikel 61, laatste lid, van 
de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur). 
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De  wetgever  verplicht  de  beroepsbeoefenaar  om  zich  voor  zijn  burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid  te  verzekeren  met  een  verzekeringscontract;  deze 
verzekeringsovereenkomst  moet  beantwoorden  aan  een  aantal  minimale 
verzekeringsvoorwaarden (artikel 44, 3de en 4de lid, van de wet van 17 maart 2019 betreffende 
de beroepen van accountant en belastingadviseur, hierna: de wet van 17 maart 2019).  
 
Deze minimumvoorwaarden zijn –  in uitvoering van de wet en na advies van de Raad van het 
Instituut  ‐ door de Koning vastgelegd  in Titel 6 (artikelen 77 tot en met 83) van het koninklijk 
besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register 
van  het  Instituut  van  de  Belastingadviseurs  en  de  Accountants  en,  de  toekenning  van  de 
hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de 
werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering (Belgisch Staatsblad, 30 
september 2020).  
 
Het voor advies voorgelegd ontwerp heeft tot doel om deze voorwaarden, opgenomen in Titel 6 
van voormeld koninklijk besluit van 11 september 2020, aan te passen. 
 
 
2. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft de wettelijke taak bij te dragen tot de 
ontwikkeling van het wettelijk en reglementair kader dat van toepassing is op de economische 
beroepen, onder meer via het verstrekken van adviezen of aanbevelingen ‐ op eigen initiatief of 
op verzoek ‐ aan het Parlement, de regering, het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren of 
aan de beroepsorganisaties voor de economische beroepen. 
 
Meer in het bijzonder moet de Hoge Raad verplicht worden geraadpleegd omtrent elk koninklijk 
besluit met betrekking  tot de beroepen van accountant en belastingadviseur en genomen  in 
uitvoering van de wet van 17 maart 2019.2 
 
De  rol  van  de Hoge Raad  bestaat  erin  om  erop  toe  te  zien  dat  het  algemeen  belang  en  de 
vereisten van het maatschappelijk verkeer bij de uitoefening van de opdrachten worden in acht 
genomen, alsook om zich ervan te vergewissen dat de koninklijke besluiten beantwoorden aan 
de geest van de wet en de nodige rechtszekerheid waarborgen.  
 
De Koning moet elke afwijking van een éénsluidend advies van de Hoge Raad uitdrukkelijk met 
redenen omkleden.  
 
De Hoge Raad moet het hem gevraagde advies binnen drie maanden uitbrengen, dus in concreto 
uiterlijk  tegen  30  december  2021  (artikel  80,  1ste  en  3de  lid,  van  de wet  van  17 maart  2019 
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur).  
 
 

 
2 Deze opdracht vloeit voort uit de artikelen 79 en 80 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van 
accountant en belastingadviseur.  
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3.  Aangezien  het  hier  gaat  om  een  ontwerp  van  koninklijk  besluit  (en  niet  zozeer  om  een 
voorontwerp van koninklijk besluit), kan men ervan uitgaan dat over de voor advies voorgelegde 
tekst overleg is gepleegd met de federale Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, de 
heer David CLARINVAL, tevens Voogdijminister van het ITAA. Onderhavig advies is dan ook bestemd 
voor beide federale Voogdijministers van het ITAA. 
 
 
B. Context van het voor advies voorgelegd ontwerp  
 
 
4.  In  het  verzoek  om  advies  licht  de  federale Minister,  bevoegd  voor  Economie,  toe  dat  de 
verzekeringssector  zich  geconfronteerd  dreigt  te  zien  met  de  onmogelijkheid  om 
verzekeringscontracten in overeenstemming met de geldende voorschriften te kunnen (blijven) 
aanbieden en dat het voor advies voorgelegd ontwerp van besluit hiervoor een oplossing wil 
bieden: 
 

Tenant compte de la pratique du droit des assurances, le présent projet d’arrêté royal vise à apporter 
certaines précisions et adaptations au titre 6 de l’arrêté royal du 11 septembre 2020 (…).  

Les précisions et adaptations apportées sont motivées par l’impossibilité présentée par le secteur 
des assurances d’offrir des contrats d’assurance professionnelle qui soient en conformité avec  le 
prescrit légal existant. Le risque présenté alors par le secteur est de ne plus pouvoir poursuivre les 
contrats d’assurance professionnelle existants et d’en conclure de nouveaux. Devant ce risque, une 
solution doit être apportée pour permettre aux professionnels concernés de pouvoir exercer sous le 
couvert d’une assurance professionnelle obligatoire. 

 
In het Verslag aan de Koning, dat het ontwerp van besluit voorafgaat, wordt gesteld dat het 
ontwerp “bepaalde verduidelijkingen en aanpassingen” wil aanbrengen, “rekening houdend met 
de praktijken van het verzekeringsrecht”:  
 

Rekening  houdend met  de  praktijken  van  het  verzekeringsrecht, wil  dit  ontwerp  van  koninklijk 
besluit bepaalde verduidelijkingen en aanpassingen aanbrengen aan titel 6 van het koninklijk besluit 
van 11 september 2020 (…). 

In eerste instantie wordt het toepassingsgebied van het koninklijk besluit verduidelijkt (…).  

Ook het territoriale toepassingsgebied wordt verder verduidelijkt. (…) 

Ook  worden  een  aantal  uitsluitingen  verder  verduidelijkt  voor  wat  betreft  de  boetes,  de 
onderaannemers  en  de  schade  als  gevolg  van  een  computervirus  of  daden  in  verband  met 
cybercriminaliteit. 

Tot slot wordt ook het toepassingsgebied in de tijd verduidelijkt. 

Omdat  al meerdere  overeenkomsten  tot  dekking  van  de  beroepsaansprakelijkheid  ondertekend 
werden, werd een specifieke bepaling opgenomen voor de inwerkingtreding. Zo is in het bijzonder 
voorzien dat dit koninklijk besluit van toepassing  is vanaf zijn  inwerkingtreding,  inclusief voor de 
lopende overeenkomsten. 
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5. De bestaande minimumvoorwaarden voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de 
ITAA‐leden  zijn  omschreven  in  Titel  6  van  het  koninklijk  besluit  van  11  september  2020  tot 
vaststelling  van  de  nadere  regels  van  het  openbaar  register  van  het  Instituut  van  de 
Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen 
van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de 
voorwaarden  inzake  beroepsverzekering  (Belgisch  Staatsblad,  30  september  2020),  meer 
bepaald in de artikelen 77 tot 83. 
 
Zoals wettelijk voorgeschreven, is dit koninklijk besluit destijds ook voor advies voorgelegd aan 
de Hoge Raad; het advies3 van de Hoge Raad dateert van 17 oktober 2019.   
 
In dit advies van 17 oktober 2019 heeft de Hoge Raad in verband met Titel 6 van het besluit de 
aandacht gevestigd op de volgende elementen: 
 

24. Op basis van artikel 44, 2de lid, van de wet, is elke beroepsbeoefenaar verplicht om zich voor 
zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren met een verzekeringscontract.  
De verplichte verzekering geldt dus voor elke beroepsbeoefenaar, ook voor degenen die weinig of 
geen activiteiten hebben en ongeacht de aard van de opdrachten die  zijn  toevertrouwd aan de 
beroepsbeoefenaar. 
De beroepsbeoefenaar dient een “bevestiging van zijn verzekeringscontract ter goedkeuring aan het 
Instituut” te bezorgen.  
Hoewel de wet voorziet in een “goedkeuring” door het Instituut, wordt noch in de wet, noch in het 
voor  advies  voorgelegd  ontwerp  enige  verduidelijking  gegeven  omtrent  de  draagwijdte  van  de 
goedkeuring door het instituut.  
Naast de minimale verzekeringsvoorwaarden die in de artikelen 78 tot 81 van het ontwerp worden 
weergegeven, preciseert artikel 82 van het ontwerp enkel dat de beroepsbeoefenaars ten laatste op 
31 maart van elk jaar aan het Instituut een attest moeten bezorgen waaruit het respecteren van 
hun verzekeringsverplichting blijkt.  
De  vraag  stelt  zich waarop  de  goedkeuring  van  het  Instituut  dan  betrekking  heeft  en wat  de 
juridische gevolgen zijn van de “goedkeuring” of “niet‐goedkeuring”.  
Verder  is  het  voor  de Hoge  Raad  niet  volledig  duidelijk  op welke manier  het  Instituut  zelf  een 
verzekeringsovereenkomst voor zijn leden, die in gebreke blijven aan te tonen dat zij gedekt zijn door 
een  verzekeringsovereenkomst,  kan  organiseren.  Het  Instituut  kan  immers  zelf  geen 
verzekeringsactiviteiten ontplooien.  
De Hoge Raad dringt er ten slotte op aan dat het Instituut zijn leden zou sensibiliseren voor aspecten 
die traditioneel buiten de standaard‐verzekeringspolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid vallen, 
zoals cybercriminaliteit, hacking van gegevens,… Desgevallend zou hiervoor een aparte verzekering 
kunnen onderhandeld worden.  

 
3 Advies van de Hoge Raad van 17 oktober 2019 over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere 
regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en de toekenning 
van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van 
het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering, zie: http://www.cspe‐hreb.be/ysite/pdf/advies‐hreb‐
van‐17‐oktober‐2019‐kb‐register‐iba.pdf 
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6. Voor een goed begrip van de wijzigingen van Titel 6 van het besluit, zoals voorgesteld in het 
voor advies voorgelegd ontwerp van besluit, heeft de Hoge Raad een officieuze coördinatie van 
de tekst voorbereid, in twee kolommen met, enerzijds, de huidige bepalingen van Titel 6 van het 
koninklijk besluit van 11 september 2020 en, anderzijds, de toekomstige bepalingen, waarin de 
door het ontwerp voorgestelde aanpassingen  zijn geïntegreerd. Dit vergelijkend document  is 
opgenomen in bijlage aan onderhavig advies. 
 
 
 
C. Eénsluidend advies van de Hoge Raad 
 
 
7.  De  Hoge  Raad  merkt  vooreerst  op  dat  de  huidige  minimumvoorwaarden  voor  de 
beroepsverzekeringsovereenkomsten  pas  nauwelijks  iets  meer  dan  een  jaar  geleden  zijn 
vastgelegd,  en  dit  via  het  koninklijk  besluit  van  11  september  2020  zoals  in  het  Belgisch 
Staatsblad van 30 september 2020 gepubliceerd.  

De vraag stelt zich dan ook of de “praktijken van het verzekeringsrecht” sindsdien zo grondig 
zijn veranderd, dat zich nu reeds een onontbeerlijke bijsturing van de voorwaarden opdringt.  
 
 
8.  Tot  dusver  is  de  Hoge  Raad  niet  rechtstreeks  op  de  hoogte  gebracht  van  de  ernstige 
moeilijkheden  die  zich  blijkbaar  voordoen  op  het  vlak  van  de  verzekering 
beroepsaansprakelijkheid van de ITAA‐leden, en die met zich zouden meebrengen dat er geen 
nieuwe  verzekeringscontracten  “beroepsaansprakelijkheid”  voor  ITAA‐leden  kunnen  worden 
afgesloten en zelfs dat de bestaande contracten niet meer kunnen worden verdergezet. 
 
De Hoge Raad wenst zich dan ook niet uit te spreken over de opportuniteit van de voorgestelde 
aanpassingen.  
 
Gezien de dringende ernst van de situatie, durft de Hoge Raad er wel van uitgaan dat de federale 
Minister, bevoegd voor Economie, bij het opstellen van voorliggend ontwerp van besluit het 
nodige overleg heeft gepleegd met de verzekeringssector, meer bepaald met Assuralia4, én dat 
ook de vertegenwoordigers van het instituut hierbij in voldoende mate betrokken zijn. 
 
 
9. De Hoge Raad moet vaststellen dat de voorgestelde wijzigingen zeer verzekeringstechnisch 
van aard zijn. Dit is het geval zowel voor de tekst van het ontwerp van besluit zelf, als voor de 
toelichting in de artikelsgewijze bespreking bij het Verslag aan de Koning, dat het ontwerp van 
besluit voorafgaat. 

 
4 Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen die nagenoeg alle Belgische en buitenlandse 
verzekeringsondernemingen  die  op  de  Belgische  markt  werkzaam  zijn,  vertegenwoordigt.  Zie  in  dit  verband: 
https://www.assuralia.be/nl/over‐assuralia 
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Gelet op de specificiteit van de materie, en bij gebrek aan informatie omtrent een overleg met 
de verzekeringssector en het beroep, vindt de Hoge Raad het dan ook noodzakelijk dat de 
bevoegde  Minister(s)  over  het  ontwerp  van  besluit  het  advies  zou(den)  inwinnen  van 
“Commissie voor Verzekeringen”. 
 
Deze  adviescommissie5, ingesteld bij wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (artikel 
321) heeft  immers  (onder meer) als opdracht om vragen te behandelen vanwege de Minister 
betreffende verzekeringsverrichtingen.  
 
 
10. Onder voorbehoud van eventuele bemerkingen die de Commissie voor Verzekeringen zou 
formuleren, wenst de Hoge Raad – in het kader van zijn opdracht en bevoegdheden die hem door 
de wetgever zijn toevertrouwd – voor het overige geen specifieke bezwaren te formuleren ten 
aanzien van het ontwerp van besluit.  
 
 
 

*** 
   

 
5 De Commissie voor Verzekeringen, voorgezeten door mevrouw Caroline VAN SCHOUBROECK en met  secretariaat 
waargenomen door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA),  is samengesteld uit 26  leden, die 
door  de  Koning  worden  benoemd.  Naast  vertegenwoordigers  van  diverse  belangengroepen  uit  de 
verzekeringswereld en van consumenten, telt de Commissie onder haar  leden ook verschillende deskundigen die 
wetenschappelijke  standpunten  verdedigen  en  die  de  onpartijdigheid  van  de  debatten  waarborgen.  Zie  ook: 
https://www.fsma.be/nl/commissie‐voor‐verzekeringen 
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Bijlage: Officieuze coördinatie 

 

Koninklijk besluit van 11 september 2020 
tot vaststelling van de nadere regels van 

het openbaar register van het Instituut van 
de Belastingadviseurs en de Accountants 
en, de toekenning van de hoedanigheid 

aan de personen van derde landen en aan 
de rechtspersonen, de regels inzake de 

werking van het Instituut en de 
voorwaarden inzake beroepsverzekering 

(uittreksel) – 
 

HUIDIGE VOORSCHRIFTEN 

Voorstel van wijziging van het koninklijk 
besluit van 11 september 2020 – 

 
 
 
 
 
 
 
 

ONTWERP, ZOALS VOOR ADVIES 
VOORGELEGD AAN DE HOGE RAAD 

 
Titel 6 ‐ MINIMUMVOORWAARDEN VOOR DE VERZEKERING BURGERLIJKE 

BEROEPSAANSPRAKELIJKEID 
 

   

Artikel 77  Artikel 77 

Overeenkomstig artikel 44, derde lid, van de wet 
moet  iedere  beroepsbeoefenaar  zijn 
beroepsaansprakelijkheid  laten  dekken  door 
een  verzekeringsovereenkomst  die 
beantwoordt  aan  de  minimumvoorwaarden 
bepaald in deze titel. 

Overeenkomstig artikel 44, derde lid, van de wet 
moet  iedere  beroepsbeoefenaar  zijn 
beroepsaansprakelijkheid  laten  dekken  door 
een  verzekeringsovereenkomst  die 
beantwoordt  aan  de  minimumvoorwaarden 
bepaald in deze titel. 

   

Artikel 78  Artikel 78 

De  verzekeringsovereenkomst  dekt  zowel  de 
contractuele  als buitencontractuele burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid bij de uitoefening van 
de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 3 en 6 
van de wet door de beroepsbeoefenaar en de 
personen die voor die activiteiten handelen voor 
rekening en in naam van de beroepsbeoefenaar. 

De  verzekeringsovereenkomst  dekt  zowel  de 
contractuele  als buitencontractuele burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid bij de uitoefening van 
de  intellectuele beroepsactiviteiten bedoeld  in 
artikel  3  en  6  van  de  wet  door  de 
beroepsbeoefenaar en de personen die voor die 
activiteiten handelen voor rekening en in naam 
van de beroepsbeoefenaar. 

De  waarborg  is  in  de  hele  wereld,  met 
uitzondering  van  de  Verenigde  Staten  van 
Amerika  en  Canada,  van  toepassing  voor  de 
beroepsactiviteiten  die  de  beroepsbeoefenaar 
uitoefent  vanuit  een  zetel  in  een  lidstaat. 
 

De  waarborg  is  in  de  hele  wereld,  met 
uitzondering  van  de  Verenigde  Staten  van 
Amerika  en  Canada,  van  toepassing  voor  de 
beroepsactiviteiten  die  de  beroepsbeoefenaar 
uitoefent vanuit een zetel in een lidstaat. 
De  waarborg  is  van  toepassing  voor  de 
beroepsactiviteiten  uitgeoefend  in  de  hele 
wereld  uitgezonderd  de  Verenigde  Staten  van 
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Amerika en Canada, die de beroepsbeoefenaar 
uitoefent vanuit een vestigingseenheid in België. 

Bij  een  rechtsgeding  wordt  de  dekking 
bovendien enkel verleend indien de verzekerde 
voor een rechtbank op het grondgebied van een 
lidstaat  wordt  gedaagd. 
 

Bij  een  rechtsgeding  wordt  de  dekking 
bovendien enkel verleend indien de verzekerde 
voor een rechtbank op het grondgebied van een 
lidstaat  wordt  gedaagd. 
 

Zijn  eveneens  verzekerd  in  het  geval  van  een 
rechtspersoon, de leden van het bestuursorgaan 
van de rechtspersoon, welke de benaming van 
hun  functie ook  is, wanneer  zij handelen  voor 
rekening van de rechtspersoon in het kader van 
de uitoefening van het beroep van accountant, 
fiscaal accountant, gecertificeerd accountant of 
gecertificeerd belastingadviseur. 

Zijn  eveneens  verzekerd  in  het  geval  van  een 
rechtspersoon, de leden van het bestuursorgaan 
van de rechtspersoon, welke de benaming van 
hun  functie ook  is, wanneer  zij handelen  voor 
rekening van de rechtspersoon in het kader van 
de uitoefening van het beroep van accountant, 
fiscaal accountant, gecertificeerd accountant of 
gecertificeerd belastingadviseur. 

   

Artikel 79  Artikel 79 

De  bedragen  verzekerd  door  de 
verzekeringsovereenkomst mogen niet lager zijn 
dan 1.250.000 euro per schadegeval. 

De  bedragen  verzekerd  door  de 
verzekeringsovereenkomst mogen niet lager zijn 
dan 1.250.000 euro per schadegeval. 

Deze  minimumdekking  wordt  verhoogd  tot 
2.500.000 euro wanneer eenzelfde schadegeval 
schade veroorzaakt voor meerdere personen en 
tot  3.000.000  euro  per  schadegeval  voor  elke 
vordering  met  betrekking  tot  de  opdrachten 
bedoeld in artikel 3, 6° tot en met 8°, van de wet. 

Deze  minimumdekking  wordt  verhoogd  tot 
2.500.000 euro wanneer eenzelfde schadegeval 
schade veroorzaakt voor meerdere personen en 
tot  3.000.000  euro  per  schadegeval  voor  elke 
vordering  met  betrekking  tot  de  opdrachten 
bedoeld in artikel 3, 6° tot en met 8°, van de wet. 

  Er geldt een jaarlijkse limiet van 5.000.000 euro, 
alle schadegevallen gecombineerd. 

   

Artikel 80  Artikel 80 

Naast de uitsluitingen voorzien  in artikel 62 en 
63 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen,  kan  de 
verzekeringsovereenkomst alleen voorzien in de 
uitsluiting  van  de  dekking  van  de  burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid van: 

Naast de uitsluitingen voorzien  in artikel 62 en 
63 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen,  kan  de 
verzekeringsovereenkomst  De 
verzekeringsovereenkomst  kan  alleen  voorzien 
in  de  uitsluiting  van  de  dekking  van  de 
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van: 

1°  de  betwistingen  omtrent  erelonen  en 
personeelskosten; 
2°  de  schade  gedekt  door  andere  verplichte 
verzekeringen; 
3° de schade ten gevolge van staking,  lock‐out, 
oproer,  terrorisme  of  sabotage  of  alle 
collectieve  gewelddaden. 
 

1°  de  betwistingen  omtrent  erelonen  en 
personeelskosten; 
2°  de  schade  gedekt  door  andere  verplichte 
verzekeringen; 
3° de schade ten gevolge van staking,  lock‐out, 
oproer,  terrorisme  of  sabotage  of  alle 
collectieve gewelddaden. 
4°  de  geldboetes,  kosten  en 
schadevergoedingen  die  persoonlijk  aan  de 
verzekerde worden opgelegd, met name: 
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a)  de  gerechtelijke,  administratieve  of  
disciplinaire geldboetes; 

b)  de geldboetes bij minnelijke schikkingen;  
c)  de  gerechtskosten  van  strafrechtelijke 

vervolgingen; en  
d)  de  schadevergoedingen  die  als 

strafmaatregel of afschrikmiddel worden 
toegepast; 

5°  de  schade  gedekt  door  de 
verzekeringsovereenkomst  burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid  van  een 
onderaannemer  waarvoor  de  persoonlijke 
aansprakelijkheid  van  de  onderaannemer 
ingeroepen kan worden;  
 
6° schade van alle aard waarvan de oorsprong of 
de omvang zou voortvloeien uit de gevolgen van 
een  computervirus,  een  hacking,  een  Ddos 
aanval of ransomware, behalve indien: 
 

a)  het een onbekend risico betreft waarvoor 
op het ogenblik  van  zijn  realisatie  geen 
gepaste bescherming bestond;  

b)  en/of de verzekerde alle in de sector van 
de verzekerden toepasselijke veiligheids‐
maatregelen  genomen  heeft,  maar  de 
realisatie van het risico mogelijk gemaakt 
werd  omwille  van  een  onvoldoende 
werking  van  de  veiligheidssystemen. 
 

  De uitsluitingen bedoeld  in de wet van 4 april 
2014  betreffende  de  verzekeringen  zijn 
eveneens van toepassing. 

   

Artikel 81  Artikel 81 

De  verzekeringsovereenkomst  dekt  de 
verzoeken  tot  schadeloosstelling  ingediend 
gedurende  de  geldigheidsduur  van  de 
verzekeringsovereenkomst  voor  schade 
opgelopen  gedurende  de  geldigheidsduur  van 
die  overeenkomst. 
 

De  verzekeringsovereenkomst  dekt  de 
verzoeken  tot  schadeloosstelling  ingediend 
gedurende  de  geldigheidsduur  van  de 
verzekeringsovereenkomst  voor  schade 
opgelopen  gedurende  de  geldigheidsduur  van 
die  overeenkomst. 
 

De  waarborgen  van  de  overeenkomst  blijven 
verworven  voor  de  verzekerden  die  hun 
beroepsactiviteiten stopzetten en,  in geval van 
overlijden,  voor  hun  erfgenamen  en 
rechthebbenden, voor  feiten en daden begaan 

De  waarborgen  van  de  overeenkomst  blijven 
verworven  voor  de  verzekerden  die  hun 
beroepsactiviteiten stopzetten en,  in geval van 
overlijden,  voor  hun  erfgenamen  en 
rechthebbenden, voor  feiten en daden begaan 
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vóór de stopzetting van hun beroepsactiviteiten 
voor zover de vordering  ingediend  is tijdens de 
wettelijke  verjaringstermijn. 
 

vóór de stopzetting van hun beroepsactiviteiten 
voor zover de vordering  ingediend  is tijdens de 
wettelijke verjaringstermijn binnen een termijn 
van zesendertig maanden na het stopzetten van 
de  beroepsactiviteiten  of  na  het  overlijden. 
 

  Worden  ook  in  aanmerking  genomen,  op 
voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld 
tegen  de  verzekerde  of  de 
verzekeringsonderneming  binnen  een  termijn 
van  zesendertig maanden  te  rekenen  van  het 
einde  van  de  verzekeringsovereenkomst,  de 
vorderingen  tot  vergoeding  die  betrekking 
hebben op: 
 
1°  schade  die  zich  tijdens  de  looptijd  van  die 
overeenkomst  heeft  voorgedaan  indien  het 
risico bij het einde  van die overeenkomst niet 
door  een  andere  verzekeringsonderneming 
gedekt wordt; 
 
2° daden of feiten die aanleiding kunnen geven 
tot  schade,  die  zich  tijdens  de  duur  van  die 
overeenkomst  hebben  voorgedaan  en  aan  de 
verzekeringsonderneming werden aangegeven. 

   

Artikel 82  Artikel 82 

De beroepsbeoefenaars bezorgen ten laatste op 
31 maart van elk jaar aan het Instituut een attest 
waaruit  het  respecteren  van  hun 
verzekeringsverplichting  blijkt.  Dit  attest 
vermeldt  het  ondernemingsnummer,  de  naam 
van de verzekeringsonderneming, het nummer 
van de verzekeringsovereenkomst en de begin‐ 
en einddatum van de verzekeringsdekking. 

De beroepsbeoefenaars bezorgen ten laatste op 
31 maart van elk jaar aan het Instituut een attest 
waaruit  het  respecteren  van  hun 
verzekeringsverplichting  blijkt.  Dit  attest 
vermeldt  het  ondernemingsnummer,  de  naam 
van de verzekeringsonderneming, het nummer 
van de verzekeringsovereenkomst en de begin‐ 
en einddatum van de verzekeringsdekking. 

   

Artikel 83  Artikel 83 

Het Instituut kan voor zijn leden een collectieve 
verzekeringsovereenkomst  onderschrijven  of 
een  verzekeringsovereenkomst  organiseren 
voor  zijn  leden  die  in  gebreke  blijven  aan  te 
tonen  dat  zij  gedekt  zijn  door  een 
verzekeringsovereenkomst  overeenkomstig  de 
bepalingen  van  deze  titel. 
 

Het Instituut kan voor zijn leden een collectieve 
verzekeringsovereenkomst  onderschrijven  of 
een  verzekeringsovereenkomst  organiseren 
voor  zijn  leden  die  in  gebreke  blijven  aan  te 
tonen  dat  zij  gedekt  zijn  door  een 
verzekeringsovereenkomst  overeenkomstig  de 
bepalingen van deze titel. 
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Het  Instituut  rekent  de  kost  voor  het 
onderschrijven  van elk  van deze polissen door 
aan die leden. 

Het  Instituut  rekent  de  kost  voor  het 
onderschrijven  van elk  van deze polissen door 
aan die leden. 

 


