
Dienstmededeling 
MVG/AZF/AAZ/2005/1 

Aan de personeelsdiensten van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Aan de huisbewaarders 

Datum : 31 januari 2005 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-sa@vlaanderen.be 

Betreft : Verzekering tegen ongevallen en opzettelijke wandaden 
overkomen aan de personen die de huisbewaarders bijstaan bij 
de uitvoering van hun taken 

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beschikt over een 
verzekeringspolis die werd afgesloten met Ethias en die de personen 
verzekert die de huisbewaarders bijstaan bij de uitvoering van hun taken 
en die geen personeelslid zijn van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap (bijlage 1). 

Deze verzekering trad in werking op 1 januari 2005 en geldt tot en met 31 
december 2008. Een tussentijdse opzegging is evenwel mogelijk. 

1. Doel van de verzekering 

Het verzekeringscontract waarborgt de lichamelijke ongevallen welke 
zouden kunnen overkomen aan de personen die de huisbewaarders bijstaan 
bij de uitvoering van hun prestaties. 

2. Waarborgen 

De verzekering voorziet de volgende waarborgen: 

1. bij tijdelijke ongeschiktheid: een vergoeding gelijk aan het werkelijk 
geleden beroepsinkomensverlies met een maximum van 90% van het 
gemiddeld daginkomen. Tijdelijke ongeschiktheid wordt in eerste 
instantie bewezen via een attest van de behandelende geneesheer. Waar 
nodig wordt door Ethias een controlearts aangeduid. 



2. bij blijvende ongeschiktheid: een niet geïndexeerde lijfrente gelijk 
aan het percentage van het basisloon overeenstemmend met de graad van 
de ongeschiktheid. Deze graad wordt vastgesteld door de raadgevende 
geneesheer van Ethias en wordt voor akkoord voorgelegd aan het 
slachtoffer. 

Opmerking 

Indien de graad van ongeschiktheid minder dan 5% bedraagt wordt het 
bedrag van de lijfrente verminderd met 50%. 

Indien de graad van ongeschiktheid minder dan 10% bedraagt wordt 
het bedrag van de lijfrente verminderd met 25%. 

Wat medische, farmaceutische, heelkundige, radiografische, prothese-, 
ortopedische, hospitalisatie- en vervoerskosten betreft komt Ethias 
alleen tussen indien er voor deze kosten ook een tegemoetkoming is 
vanwege de ziekte- of invaliditeitsverzekering of een gelijkaardig 
organisme. De tussenkomst van Ethias is dan beperkt tot het gedeelte 
van de kosten die niet door de ziekte- of invaliditeitsverzekering of 
het andere organisme is gedekt. Ethias keert echter nooit meer uit dan 
het terugbetalingstarief dat in de wetgeving (met name de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen) is voorzien. 

4. bij overlijden: 

een niet-geïndexeerde lijfrente van 30% van het basisloon aan de 
overlevende echtgenote of aan de wettelijk samenwonende partner1; 

een niet-geïndexeerde tijdelijke rente van 15% per kind, zonder dat 
deze tijdelijke rente voor alle kinderen samen de 45% mag 
overschrijden. De tijdelijke rente voor kinderen wordt uitgekeerd 
zolang de kinderen gerechtigd zijn op kinderbijslag en in ieder 
geval tot 18 jaar (voor kinderen van wie beide ouders overleden 
zijn wordt de rente opgetrokken tot 20%, zonder dat deze tijdelijke 
rente voor alle kinderen samen de 60% mag overschrijden); 

de begrafeniskosten : deze schadevergoeding bedraagt maximaal 30 
maal het gemiddeld daginkomen. 

Het basisloon voor de berekening van de schadevergoedingen wordt 
vastgesteld als volgt: 

a) voor de gerechtigden op een schadevergoeding die loon- of 
weddetrekkende zijn: het totale bedrag van de lonen en/of wedden van 
het jaar2 dat de dag van het ongeval voorafgaat; 

b) voor de gerechtigden op een schadevergoeding die zelfstandige zijn: 
het bedrag van de beroepsinkomsten dat dient voor de belastingaangifte 
met betrekking tot het fiscaal jaar dat de dag van het ongeval 
voorafgaat, met uitsluiting van de niet professionele inkomsten; 

zoals bedoeld in artikel 147, 61 van het Burgerlijk wetboek. 
met "jaar" wordt in dit verband bedoeld : het direct voorafgaande jaar "van dag op dag", 

en niet het kalenderjaar. 



C) voor de gerechtigden op een schadevergoeding met een 
vervangingsinkomen: het bedrag van het vervangingsinkomen van het jaar 
dat de dag van het ongeval voorafgaat; 

d) voor de gerechtigden op een schadevergoeding zonder inkomen: een 
forfaitair bedrag van 3.966,30 euro per jaar (14.085,91 euro aan de 
huidige index) 

Voor de gerechtigden vermeld onder de punten a tot c is er voor de 
berekening van de schadevergoedingen een minimum basisloon voorzien van 
3.966,30 euro (14.085,91 euro aan de huidige index) en een maximum van 
7.436,80 euro (26.411,05 euro aan de huidige index). Dit minimum 
basisloon kan bijvoorbeeld van belang zijn wanneer men het voorafgaande 
jaar niet volledig heeft gewerkt. 

Het daginkomen is gelijk aan 1/365ste van het basisloon. 

3. Aangifte van het schadegeval 

De aangifte van het schadegeval aan Ethias dient zo spoedig mogelijk te 
gebeuren en ten laatste 8 dagen na de datum vanaf het ogenblik dat de 
verzekeringsnemer ( =  het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) er kennis 
van nam. 

De aangifte moet ondertekend zijn door het afdelingshoofd/de directeur- 
generaal van de Algemene Administratieve Diens ten van het departement 
waaronder de huisbewaarder die werd bijgestaan ressorteert. 

Deze aangifte moet vermelden: 

- plaats, datum en uur van het ongeval; 
- de oorzaak, de omstandigheden en aard van het ongeval; 
- de voornaamste getuigen van het ongeval; 
- desgevallend de naam voornaam en woonplaats van de 

verantwoordelijke van het ongeval; 
- desgevallend de kenmerken van het PV van de verbaliserende 

overheid; 
- een geneeskundig getuigschrift. 

Roger Van den Troost 
directeur-generaal 
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Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voor- 
waarden, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing. 

B I J Z O N D E R E  V O O R W A A R D E N  

VERZEKERINGSNEMER MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
ADMINISTR AMBTENARENZAKEN 
BOUDEWIJNLAAN, 30 
1000 BRUSSEL 

VERZEKERD RISICO Lichamelijke ongevallen - Personen die de huis- 
bewaarders bijstaan bij de uitvoering van hun 
taken. 

PREMIE voor de periode van 01/01/2005 tot 31/12/2005 
3.707,66 EUR 

PREMIE zie hoofdstuk "PREMIEu 
OP VERVALDAG 

VERVALDAG 01 januari 

AANVANGSDATUM 01 januari 2005 

Opgemaakt in tweevoud te Hasselt op 20 december 2004. 

Voor Ethias, 
\ cteur-generaal, 

- - 

fl* VA14 DEfi 'TZ33ST 
Direc;!v! ri-:;2i.:E.,, it! 
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Onderlinge verzekeringsverenigingen toegelaten onder de inis 016~.0660, 0661. 0662 
RPR 402.370.054 - 402.370.153 - 402.369.955 - 402.370.252 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL rue des Croisiers 24 8-4000 Luik www.ethias.be ~nfo.verzekeriing@ethias.be 
s a 
r. 
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S P E C I A L E  V O O R W A A R D E N  

i Deze speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en 1 
1 schaffen ze af in de mate waarin zij hiermee tegenstrijdig zijn. I 
1 Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwaarden ten opzichte 

van de speciale en algemene voorwaarden. 
l 

I I 

DOEL VAN DE VERZEKERING 

Dit verzekeringscontract waarborgt enkel de lichamelijke ongevallen welke 
zouden kunnen overkomen aan de personen die de huisbewaarders bijstaan 
bij de uitvoering van hun taken. 

BASISBEZOLDIGING 

De jaarbezoldiging, welke bij een gewaarborgd ongeval als basis genomen 
wordt voor de berekening van de vergoedingen is vastgesteld als volgt : 

1) voor de loon- of weddetrekkende 

het bedrag van de lonen en/of wedden van het jaar dat de dag van 
het ongeval voorafgaat ; 

2) voor de verzekerden die een vrij of zelfstandig beroep uitoefenen 

het bedrag van de beroepsinkomsten dienend voor de belastingaangifte 
(de niet-professionele inkomsten worden niet in aanmerking genomen) ; 

3) voor de verzekerden met een vervangingsinkomen 
(werklozen, vrijgestelden van stempelcontrole, ... 1 

het bedrag van het vervangingsinkomen van het jaar dat de dag van 
het ongeval voorafgaat. 

In de hiervoor vermelde gevallen zal de bezoldiging welke als basis dient 
voor de berekening van de vergoedingen bij ongeval, nooit minder dan 
3.966,30 EUR en nooit meer dan 7.436,81 EUR mogen bedragen. 

Onderlinge verzel<eringsverenigingen toegelaten onder de nrs 0165. 0660. 0661, 0662 
RPR 402.370.05!, - 402.370.153 - 402.369.955 - 402.370.252 

MAAT~CHAPPELIIKE z r r t i  rue des Croisiers 24 B-4000 Luik www.ethias.hr info.v~rzekeriiig@etiiias.be 
;; 
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4) voor de verzekerden die geen inkomen hebben 

de hypothetische bezoldiging van 3.966,30 EüR per jaar en per 
persoon voor wat de vaststelling der vergoedingen betreft 
bij overlijden en bestendige invaliditeit. 

Het (de) hiervoor vermelde bedrag (en) word (t) (en) jaarli j ks geïndexeerd 
met verwijzing naar artikel 23 der algemene voorwaarden. 

PREMIE 

Deze verzekering wordt afgesloten tegen betaling van een jaarlijkse vaste 
premie van 1.044,00 EüR, aan basisindex 101,93 van het verzekeringsjaar 
1972. d.w.z een jaarlijkse premie van 3.707,65 EUR aan de huidige index. 

Overeenkomstig artikel 23 van de algemene voorwaarden zal de premie 
automatisch aangepast worden bij elke jaarlijkse vervaldag in functie van 
de laatste index die in het voorbije jaar tot een verhoging van de 
wettelijke maximumbezoldiging aanleiding gaf. 

Bij het vaststellen van deze premie werd er rekening gehouden met de 
verklaring van de verzekeringsnemer, namelijk dat : 

er +/- 60 huisbewaarders zijn die door personen worden bijgestaan bij de 
ui tvoeriag van hun taken. 

De premie en de evolutie van het risico maken deel uit van deze 
verklaring. Mocht er zich een wijziging voordoen in bedoelde toestand, 
verbindt de verzekeringsnemer zich ertoe Ethias in kennis te stellen en de 
er eventueel uit voortspruitende premieverhoging te betalen. 

Voornoemde premie(s) dien(t)en nog verhoogd te worden met de wettelijke 
taksen zo de verzekeringsnemer hieraan onderworpen is. 

VERKLARINGEN 

Er wordt verklaard en overeengekomen dat deze verzekeringsovereenkomst 
aanvang neemt op 1 januari 2005 en afgesloten wordt voor een duurtijd van 
vier j aar. 

Onderlinge verzekeriiigsverenigingen toegelaten onder de nrs 0165, 0660. 0661, 0662 
RPR 402.370.054 - 402.370.153 - 402.369.955 - 402 370.252 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL rue des Croisiers 24 B-1,000 Luil< www.ethias.be info.verzekering@ethias.be 



et h.. ias 



DEFINITIES GEMEEN AAN HET GEHEEL VAN DE WAARBORGEN 

Hoofdstuk i - Doel en omvang van de verzekering 

Artikel i : Doel van de verzekering 
Artikel 2 : Nadere bepalingen omtrent de gewaarborgde risico's 
Artikel 3 : Uitsluitingen 
Artikel 4 : Vervoermiddelen 
Artikel 5 : Verzekeringsgebied 

Hoofdstuk II - Waarborgen van de verzekering 

Artikel 6 t.e.m. 9 : Vergoedingen 

Artikel io : Behandelings- en prothesekosten 

Hoofdstuk I11 - Schadegevallen 

Artikel i1 : Aangifte 
Artikel 12 : Plichten bij schadegeval 
Artikel 13 : Sancties 
Artikel 14 : Medische expertise 
Artikel 15 : Betaling van de kosten en van de vergoedingen 

Hoofdstuk IV - Verplichtingen van de verzekeringsnemer en lo f  de verzekerde 

Artikel i6 : Subrogatie 

Artikel 17 : Omschrijving en wijziging van het risico 

Artikel i8 : Pluraliteit van verzekering 

Hoofdstuk V - Aanvang en duur van de verzekering 

Artikel 19 : Aanvang van de verzekering 
Artikel 20 : Duur 
Artikel 21 : Opzegging 

Hoofdstuk VI - Premies, taksen, belastingen en kosten 

Artikel 22 t.e.m. 26 : Premies 
Artikel 27 t.e.m. 2 8  : Taksen, belastingen en kosten 

Hoofdstuk VII - Algemene bepalingen 

Artiltel 29 : Rechtsmacht 
Artikel 30 t.e.m. 34 : Woonplaats 



COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 

VERWIJZING NAAR OE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN 

Voor de interpretatie van de algemene, bijzondere en speciale voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst, 
verstaat men onder: 

i. verzekeringsnemer: de werkgever, de rechts- of natuurlijk persoon die de verzekeringsovereenkomst 
onderschrijft; 

2. Ethias: Ethias Gemeen Recht, onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende 
verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, schade aan voertuigen te land, boten, vervoerde goederen, 
andere schade aan goederen; burgerlijke en algemene aansprakelijkheid, alsmede uit hoofde van 
motorrijtuigen en boten; borgtocht, allerlei geldelijke verliezen, rechtsbijstand (KB van 4 en 13 juli 1979, 
BS van 14 juli 1979), met maatschappelijke zetel te 8-4000 Luik, rue des Croisiers 24; 

3. verzekerde: de persoon die volgens de termen van de bijzondere voorwaarden, geniet van de waarborgen van 
de huidige overeenkomst; 

4. schadegeval: elk feit waardoor schade veroorzaakt wordt, elke aanleiding kan geven tot de toepassing van de 
waarborgen van de huidige overeenkomst; 

5 begunstigde: iedereen die recht heeft op een schadevergoeding, voorzien in de verzekeringsovereenkomst; 

6. basisloon: de jaarlijkse bezoldiging die als basis dient voor de berekening van de vergoedingen in geval van 
ongeval en bepaald in de speciale voorwaarden; 

7. gemiddeld daginkomen: het basisloon gedeeld door 365; 

8. de wetgeving: met verwijzing naar de arbeidsongevallenwetgeving van toepassing in de privé-sector. 



COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLI 
VERWIIZING NAAR DE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN 
-p- 

Hoofdstuk I - Doel en omvang van de verzekering 

Deze verzekeringsovereenkomst heefî tot doel de waarborgen, vastgesteld in  artikels 6 tot 10 van deze algemene 
voorwaarden, te verlenen bi j  lichamelijke ongevallen waarvan de verzekerden het slachtoffer zouden worden: 

a) tijdens en door de uitoefening van hun beroeps- of vrijwillige activiteiten; 

b) op de weg naar en van deze activiteiten. Het begrip "ongeval overkomen op de weg naar en van de activiteit" i 
vastgesteld overeenkomstig de wetgeving. 

Begrip "ongeval" 
Onder ongeval wordt verstaan de plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het 
organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt. 

Ethias staat slechts in voor de rechtstreekse gevolgen van het ongeval. 

Zijn van de verzekering uitgesloten alsmede hun gevolgen: 

I. ziekten, beroerte, zenuwaanvallen, duizeligheid, epilepsie, niet traumatische hernia's, rugklachten die geen 
spierscheuringen veroorzaakten, verkoudheden en, i n  het algemeen, de gevolgen van klimatologische 
invloeden, behalve wanneer ze het gevolg zijn van een erkend ongeval overkomen in de omstandigheden zoal: 
vermeld in artikel 2; 

2. ongevallen veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde enlof de begunstigde; zelfmoord of 
poging tot zelfmoord; vrijwillige verminkingen; 

3. ongevallen overkomen ten gevolge van een gevecht, behalve wanneer de verzekerde zich i n  staatvan wettige 
zelfverdediging bevindt; 

4. ongevallen overkomen ten gevolge van een aardbeving; 

5. ongevallen overkomen ten gevolge van sportbeoefening in competitieverband; 

6. ongevallen overkomen ten gevolge van gemotoriseerde sporten; 

7. ongevallen die aan de verzekerden overkomen wanneer zij aan bergbeklimmen doen langs niet-gebaande 
wegen o f  gletsjers; 

8. ongevallen overkomen aan een verzekerde die zich in een toestand bevindt van dronkenschap, 
alcoholintoxicatie, zinsverbijstering of die onder invloed is van verdovende middelen, tenzij het slachtoffer of 
zijn rechthebbenden het bewijs leveren dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en deze 
toestand; 

g. verergeringen van de gevolgen van het ongeval ingevolge verstrekte zorgen door een persoon die niet beschikt 
over de vereiste bekwaamheden voor het uitoefenen van de geneeskunde; 

10. de schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit nucleaire energie welke onder toepassing val 
van de Conventie van Parijs (wet van 18 juli 1966) of alle andere wettelijke bepalingen welke deze wetgeving 
zouden vervangen, wijzigen of aanvullen; 

11. ongevallen tijdens oproer of stakingen, behalve indien bewezen werd dat het slachtoffer er niet actief aan 
deelgenomen heeft. 



COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLE 
VERWIJZING NAAR DE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN 

De verzekerde mag gebruik maken van alle vervoermiddelen. 

De verzekerde kan echter enkel als passagier gebruik maken van luchtvaartuigen. 

De verzekeringsovereenkomst is geldig over de hele wereld. 

Ethias behoudt zich nochtans het recht voor de lichamelijke ongevallen voortspruitend uit gebeurtenissen die 
verband houden met al of niet verklaarde oorlog niet of tegen betaling van een bijpremie te dekken zo een 
verzekerde zich naar een streek begeeft waar deze situaties heersen. 



COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVA 
VERWIJZING NAAR DE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN 

Hoofdstuk V - Aanvang en duur van de verzekering 

De verzekering neemt aanvang op de dag vermeld in de overeenkomst, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
eerste premie betaald is. 

De verzekeringsnemer heeft, behalve voor verzekeringsdekkingen met een duur van minder dan 30 dagen, de 
mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binr 
een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het begin van de dekking. 

De verzekeringsovereenkomst komt tot stand vanaf de ontvangst door Ethias van het voor haar bestemde 
exemplaar, behoorlijk ondertekend door de verzekeringsnemer. 

De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor een eerste periode welke afloopt op de jaarlijkse 
premievervaldag. 

Zij wordt vervolgens stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, zonder enige formaliteit, 
onder dezelfde bepalingen en voorwaarden behalve indien één van de partijen zich ertegen verzet door een 
aangetekend schrijven dat minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst ter post is 
afgegeven. 

Een verzekeringsovereenkomst van bepaalde duur wordt niet stilzwijgend vernieuwd. 

De verzekeringsovereenkomst kan worden opgezegd bij een aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of doc 
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

De opzegging heeft, behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitwerking na het verstrijken van de in de opzegging 
bepaalde termijn. Deze termijn mag niet korter zijn dan één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de 
betekening o f  de datum van het ontvangstbewijs of, in  geval van aangetekende brief, te rekenen vanaf de datum 
volgt op zijn afgifte ter post. 

Ethias kan, bi j  aangetekende brief, de verzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen: 

a) gedurende de periode van de schorsing van de waarborg te wijten aan het niet-betalen van de premie. 
De opzegging heeft pas uitwerking vijftien dagen na de datum van het versturen van de aangetekende brief; 

b) na elke aangifte van een schadegevai en ten laatste één maand na de uitbetaling o f  de weigering tot 
uitbetaling van de schadevergoeding. Nochtans wordt de opzegging van kracht bij de betekening ervan, 
wanneer de verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met c 
bedoeling Ethias te misleiden; 

c) in geval van faillissement van de verzekeringsnemer, ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring. 

De verzekeringsnemer kan de verzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen op één van de hierbovc 
vermelde wijzen: 

a) na elk aangegeven schadegeval en ten laatste binnen de maand na uitbetaling of de weigering tot uitbetalin 
van de schadevergoeding; 

b) indien Ethias de waarborg met betrekking tot één of meer prestaties opzegt; 

c) in geval van faillissement. De curator kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen de drie maanden I 
volgen op de faillietverklaring. 



COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLE 

VERWIJZING NAAR DE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN 

Tijdelijke ongeschiktheid 
In geval van tijdelijke ongeschiktheid betaalt Ethias het werkelijk geleden beroepsinkomensverlies tot beloop van 
90 % van het gemiddeld daginkomen. 

Na tegemoetkoming van ziekte- en invaliditeitsverzekering of een gelijkaardig organisme, worden de medische, 
farmaceutische, heelkundige, radiografische, prothese-, orthopedische, hospitalisatie- en vervoerskosten 
terugbetaald tot beloop van het tarief, vastgesteld door de wetgeving. 

Met uitzondering van de prothesekosten worden de behandelingskosten terugbetaald tot aan de datum van 
genezing of uiterlijk tot bij het verstrijken van de herzieningstermijn. 



COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVAL 
VERWIJZING NAAR DE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN 

Hoofdstuk I 1 1  - Schadegevallen 

Bij een schadegeval moet de verzekeringsnemer hiervan zo snel mogelijk aangifte doen en in ieder geval binnen ( 
acht dagen vanaf het ogenblik waarop hij er kennis van had. 

Ethias zal echter geen rekening houden met deze termijn indien de opgelopen vertraging van de aangifte redelijk 
aanvaardbaar is en dus niet eerder had kunnen gebeuren. 

De aangifte moet gedateerd en ondertekend zijn en vermelden: plaats. datum en uur van het ongeval; oorzaken E 
aard; de omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan; naam. voornamen en woonplaats van de eventuele 
verantwoordelijke, de voornaamste getuigen evenals, in  voorkomend geval, de kenmerken van het proces-verbaa 
van de verbaliserende overheid. 

Een geneeskundig getuigschrift dat de aard van de kwetsuren en de waarschijnlijke gevolgen ervan vaststelt, zal l 
de aangifte gevoegd moeten worden. 

De verzekeringsnemer enlof de verzekerde verbindt zich ertoe Ethias in  het bezit te stellen van elke inlichting wel 
het onderzoek met betrekking tot het schadegeval zou kunnen vergemakkelijken. 

De verzekeringsnemer enlof de verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het ongev 
te voorkomen of te beperken. 

Indien de verzekeringsnemer enlof de verzekerde de verplichtingen, voorzien in  de twee vorige artikels, niet 
nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor Ethias, kan deze aanspraak maken op een vermindering van haai 
prestatie tot beloop van het door haar geleden nadeel. 

Ethias kan haar dekking weigeren indien de verzekeringsnemer enlof  de verzekerde de verplichtingen vermeld in 
twee voorgaande artikels met bedrieglijk opzet niet is nagekomen. 

De oorzaken van overlijden o f  ongeschiktheid, de graad van blijvende ongeschiktheid, de duur en de graad van 
tijdelijke ongeschiktheid evenals in voorkomend geval, het aandeel van de schade dat integraal wordt 
toegeschreven aan het ongeval worden vastgesteld door de raadgevend geneesheer van Ethias en meegedeeld aa 
het slachtoffer. 

In geval van aanvaarding van het schadegeval worden de behandelingskosten en de vergoeding voor tijdelijke 
ongeschiktheid terugbetaald na voorlegging van de stavingsstukken. 

De vergoedingen worden uitbetaald na aftrek van de wettelijk voorziene belastingen. 

In geen geval kan Ethias gedwongen worden voorschotten te betalen. 
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Hoofdstuk IV - Plichten van de verzekeringsnemer en/of de verzekerde 

Door het afsluiten van deze overeenkomst alleen treedt Ethias in de plaats van de verzekeringsnemer enlof 
verzekerde(n) voor al hun rechten en rechtsvorderingen: 

tegen elke rechts- of natuurlijk persoon, aansprakelijk voor het ongeval om welke reden ook; 

tegen elke verzekeraar; 

* tegen elke schuldenaar van schadevergoedingen. 

Op verzoek van Ethias zullen zij deze subrogatie met een bijzondere akte hernieuwen. 

De overeenkomst is opgesteld volgens de inlichtingen verstrekt door de verzekeringsnemer. 

A. Bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

De verzekeringsnemer is verplicht alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij 
redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn bij de beoordeling van het risico 
door Ethias. 

B. In de loop van de overeenkomst 

- Verzwaring van het risico 

De verzekeringsnemer heeft de verplichting de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de 
omstandigheden aan te geven die van aard zijn een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico, 
dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. 

De overeenkomst zal in  gemeenschappelijk akkoord worden aangepast. 

Vermindering van het risico 

Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en b\ijvend verminderd is en wel zc 
dat Ethias, indien de vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere 
voorwaarden zou hebben verzekerd, staat Ethias, op vraag van de verzekeringsnemer, een 
premievermindering toe. 

Indien de verzekeringsnemer, terwijl de overeenkomst nog geldig is, aanvullende waarborgen met betrekking tot 
hetzelfde risico doet dekken door andere verzekeringen, om welke reden of voor welk bedrag ook, moet hij binnen 
acht dagen daarvan aangifte doen bij Ethias per aangetekende brief. Deze aangifte moet de naam van de nieuwe 
verzekeraar, de datum en het nummer van de overeenkomst, alsook de gewaarborgde aanvullende sommen 
vermelden. 

In dit geval heeft Ethias het recht de verzekeringsovereenkomst per aangetekende brief op te zeggen, met 
inachtname van de bepalingen van artikel 22. alinea's I en 2. 

Bij ontbreken van deze kennisgeving binnen de voorgeschreven termijn en van vaststelling ervan door bijvoegsel, 
zijn de verzekeringsnemer, zijn vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden bij een schadegeval van al hun rechten 
vervallen. 
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Hoofdstuk V - Aanvang en duur van de verzekering 

De verzekering neemt aanvang op de dag vermeld in de overeenkomst, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
eerste premie betaald is. 

De verzekeringsnemer heeft, behalve voor verzekeringsdekkingen met een duur van minder dan 30 dagen, de 
mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binr 
een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het begin van de dekking. 

De verzekeringsovereenkomst komt tot stand vanaf de ontvangst door Ethias van het voor haar bestemde 
exemplaar, behoorlijk ondertekend door de verzekeringsnemer. 

De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor een eerste periode welke afloopt op de jaarlijkse 
premievervaldag. 

Zi j  wordt vervolgens stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, zonder enige formaliteit 
onder dezelfde bepalingen en voorwaarden behalve indien één van de partijen zich ertegen verzet door een 
aangetekend schrijven dat minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst ter post is 
afgegeven. 

Een verzekeringsovereenkomst van bepaa(de duur wordt niet stilzwijgend vernieuwd. 

De verzekeringsovereenkomst kan worden opgezegd bij een aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of doi 
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

De opzegging heeft, behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitwerking na het verstrijken van de in de opzegging 
bepaalde termijn. Deze termijn mag niet korter ziin dan één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de 
betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van aangetekende brief, te rekenen vanaf de datum 
volgt op  zijn afgifte ter post. 

Ethias kan, bi j  aangetekende brief, de verzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen: 

a) gedurende de periode van de schorsing van de waarborg te wijten aan het niet-betalen van de premie. 
De opzegging heeft pas uitwerking vijftien dagen na de datum van het versturen van de aangetekende brief 

b) na elke aangifte van een schadegeval en ten laatste één maand na de uitbetaling o f  de weigering tot 
uitbetaling van de schadevergoeding. Nochtans wordt de opzegging van kracht bi j  de betekening ervan, 
wanneer de verzekerde één van ziin verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met 
bedoeling Ethias te misleiden; 

c) in geval van faillissement van de verzekeringsnemer, ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring, 

De verzekeringsnemer kan de verzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen op één van de hierbob 
vermelde wijzen: 

a) na elk aangegeven schadegeval en ten laatste binnen de maand na uitbetaling of de weigering tot uitbetalir 
van de schadevergoeding; 

b) indien Ethias de waarborg met betrekking tot één of meer prestaties opzegt; 

c) in geval van faillissement. De curator kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen de drie maanden 
volgen op de faillietverklaring. 
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Hoofdstuk VI - Premies, taksen, belastingen en kosten 

Premies 
De premie is de prijs van de verzekering. In geval van opzegging, opheffing of vermindering van de verzekering 
betaalt Ethias, binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf het van kracht worden, de betaalde premies mc 
betrekking tot de vernietigde waarborgen en de niet-gelopen verzekeringstermijn terug. 

De premies zijn haalbaar en vooruit betaalbaar op de vastgelegde vervaldag. 

Indexering 
De bedragen vermeld in  de hoofdstukken "Basisloon" en "Premies" van de speciale voorwaarden stemmen 
overeen met de basisindex io1,g3 van 1 januari 1972 en ondergaan dezelfde schommelingen als de 
maximumbezoldiging inzake arbeidsongevallen. 

Bijgevolg zullen deze bedragen bi j  elke jaar\ijkse vervaldag, automatisch aangepast worden in functie van de ind 
die in het betrokken jaar tot een verhoging van de maximumbezoldiging aanleiding gaf. 

Voorschotten 
Behalve wanneer de premie een forfait is, wordt zij voorlopig berekend volgens de aanwijzingen van de 
verzekeringsovereenkomst. 

Voor de jaarlijkse vervaldag wordt een voorlopige premie aangerekend die gelijk is aan het geschatte bedrag van 
jaarpremie na vervallen termijn. 

Met ingang van de datum die bepaald is in de bijzondere voorwaarden onder de titel "veranderlijke provisionele 
premie" wordt hiervoor een provisionele premie aangerekend die overeenstemt met de premie van het voorlaatst 
jaar. Indien deze premie betrekking heeft op een gedeelte van het verzekeringsjaar, dan wordt zij hypothetisch 
aangevuld tot beloop van een volledige jaarpremie. 

Binnen 15 dagen volgend op ieder verzekeringsjaar is de verzekeringsnemer verplicht aan Ethias een verklaring al 
\eggen, met vermelding van de kwantiteiten die dienen tot grondslag voor de berekening der premie; deze wordt 
alsdan vereffend, hetzij door betaling van een aanvullende premie door de verzekeringsnemer, hetzij door een 
terugbetaling vanwege Ethias. Ethias behoudt zich het recht voor de voorlopige premie te allen tijde te verhogen i 
ze in overeenstemming te brengen met de opgegeven kwantiteiten. 

Wanneer de premie berekend wordt op grond van het loon, behalve in  de gevallen waar zij bepaald is op grond va 
een overeengekomen loon, moet er rekening gehouden worden met het geheel der werkelijke bezoldigingen 
ioegekend aan het personeel van de verzekeringsnemer, hetzij in  geld, hetzij in natura (huisvesting, wagen, 
extra-toelagen, winstaandelen, fooien, enz.). Nochtans mag het loon zowel dienend tot grondslag voor berekening 
van de premie als voor de vergoedingen in geval van ongeval, voor iedere verzekerde beperkt worden tot het 
wettelijk maximum voorzien door de arbeidsongevallenwet. De verzekerden die geen 21 jaar oud zijn en de 
leerjongens moeten aangegeven worden voor een loon dat gelijk is aan het laagste loon van meerderjarige en 
valide verzekerden in hetzelfde beroep. 
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Niet-betaling 
In geval van niet-betaling van de premie wordt de waarborg geschorst of de overeenkomst opgezegd, na 
ingebrekestelling per aangetekende brief, houdende een aanmaning tot betaling binnen een termijn van 
15 dagen. te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van de aangetekende brief. 

De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van 15 dagen vanaf dc 
dag volgend op de afgifte ter post van de aangetekende brief. 

Als de waarborg geschorst is: 

a) wordt als gevolg van de betaling door de verzekeringsnemer van de achterstallige premies, in  voorkomend 
geval vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan de schorsing; 

b) kan Ethias, in  geval van niet-betaiing, de verzekeringsovereenkomst opzeggen, als zij zich die mogelijkheid 
heeft voorbehouden in de ingebrekestelling tot betekening van de schorsing; in dat geval wordt de opzeggin 
van kracht na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 

De onbetaalde premie en de premies die vervallen tijdens de schorsing komen aan Ethias toe bij wijze van 
forfaitaire vergoeding. Het recht van Ethias op premies vervallen tijdens de schorsing, is evenwel beperkt tot twel 
opeenvolgende jaren. Geen enkele gebeurtenis voorgevallen tijdens de periode van de schorsing kan bindend zij 
voor Ethias; de betaling van de premie gedurende of na een eventueel schadegeval ontheft de verzekeringsneme 
niet van verval. 

Wijziging van het tarief 
Indien Ethias haar tarief verhoogt zal deze tariefaanpassing van toepassing zijn vanaf de jaarlijkse vervaldag die 
volgt op de datum van betekening aan de verzekeringsnemer. 

De verzekeringsnemer kan nochtans de overeenkomst opzeggen binnen de drie maanden na de betekening. 

Indien de tariefaanpassing minder dan vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag betekend is aan 
de verzekeringsnemer behoud deze het recht de overeenkomst op te zeggen binnen de drie maanden, te rekener 
vanaf de dag van deze betekening. 

Indien Ethias haar tarief vermindert zal de verzekeringsnemer ervan genieten vanaf de volgende jaarlijkse 
vervaldag. 

t TAKSEN, BELASTINGEN E N  KOSTEN 

Vervolgingskosten voor betaling der premies en aanvullende premies, kosten van overeenkomsten en bijvoegsel: 
zegel- en registratierechten, boeten en dergelijke zijn ten laste van de verzekeringsnemer. Zo ook de prijs der 
stukken en documenten die de verzekeringsnemer moet overleggen ter gelegenheid van schadegevallen. 

Alle onder gelijk welke benaming en door ongeacht welke autoriteit ten laste van Ethias uit hoofde van geïnde 
premies of verzekerde kapitalen geheven of te heffen taksen, belastingen en kosten zijn en blijven uitsluitend voc 
de rekening van de verzekeringsnemer en worden tegelijk met de premies gei'nd. 
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Hoofdstuk VII - Algemene bepalingen 

Alle betwistingen tussen de verzekeringsnemer enlof de verzekerde en Ethias waartoe de uitvoering van deze 
overeenkomst aanleiding zou geven, hetzii als aanlegger of als verweerder, zullen voorgelegd worden aan de 
bevoegde rechtbanken. Fiscale boeten en registratierechten die verschuldigd zouden zijn om reden van overleggir 
voor het gerecht van de overeenkomst, bijvoegsels, en gebeurlijk, van het verzekeringsvoorstel zullen ten laste 
vallen van de verliezende partij. 

De voor Ethias bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten, om geldig te zijn, aan haar zetel in  België 
gedaan worden; die welke voor de verzekeringsnemer bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het adres dat dooi 
hem in de overeenkomst is opgegeven of aan het adres dat hij nadien aan Ethias zou hebben bekend gemaakt. 

Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de aangetekende brief waarvan sprake is in 
verschillende artikels van de verzekeringsovereenkomst, in afwijking van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek, 
een voldoende aanmaning vormt en dat de verzending ervan definitief bewezen is door het afgiftebewijs van 
de post en de inhoud ervan door de briefdoorslagen of de dossiers van Ethias. 

De verzekeringsnemer enlof  de verzekerde verplicht zich tot het aanvaarden van alle aangetekende brieven en 
correspondentie of dergelijke die hem zouden toegezonden worden door Ethias of haar gerechtigde 
afgevaardigden; hij zal verantwoordelijk zijn voor elke inbreuk op deze verplichting. In geval van weigering dezer 
brieven en correspondentie, zullen zij worden beschouwd als door hem ontvangen. 

De clausules, voorwaarden en bepalingen van deze verzekeringsovereenkomst en haar bijvoegsels, zijn 
uitdrukkelijk overeengekomen en mogen in geen geval als dreigend beschouwd worden, daar de verzekering 
slechts aangegaan is in  het vertrouwen op de stipte en volledige uitvoering ervan. 

Indien de verzekeringsnemer de hoedanigheid van lid van Ethias bezit, erkent hij een exemplaar van de statuten te 
hebben ontvangen en verklaart daar zonder voorbehoud mee in te stemmen. 

Deze statuten vormen dus, samen met de algemene, bijzondere en speciale voorwaarden van deze polis, 
de grondslag van de overeenkomst. 




