In uw dagdagelijkse activiteiten als veiligheids- en gezondheidscoördinator bestaat altijd de kans dat u een fout maakt en
aldus een derde schade berokkent. U bent persoonlijk gehouden om de schade toegebracht door uzelf (of door een persoon
waar u verantwoordelijk voor bent) te vergoeden. Dit kan tot aanzienlijke schadevergoedingen leiden die u aan een derde
dient te betalen.
De VC-CS stelt reeds gedurende jaren alles in het werk om het imago van het beroep van veiligheids- en gezondheidscoördinator te beschermen, alsmede de persoonlijke en financiële belangen van haar leden, door een verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid voor te stellen die aan hun eisen voldoet.

ZIJN VERZEKERD

VERZEKERDE ACTIVITEITEN



De VC-CS, haar collectieve organen en hun
verantwoordelijken in de uitoefening van hun mandaat;



Iedere natuurlijke persoon, lid van de VC-CS, die het beroep
van veiligheids- en gezondheidscoördinator uitoefent, die
huidige polis onderschrijft en in orde is met de premiebetaling.

De activiteiten van de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren op
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zoals bepaald door de
hiernavolgende bepalingen evenals door alle wetten, besluiten en
reglementen van een latere datum (behoudens uitdrukkelijke
weigering van de verzekeraar) en die betrekking hebben op de
uitoefening van dit beroep :

De waarborgen van huidige polis worden uitgebreid tot:




De werkgever van het lid van de VC-CS gedekt door huidige
polis en die zijn activiteiten uitoefent als werknemer
onderworpen aan de RSZ. De dekking is enkel verworven voor
daden gesteld door de leden van de VC-CS in het kader van
de verzekerde activiteiten;
De vennootschappen of verenigingen waarvan het
maatschappelijke doel ondermeer bestaat uit de activiteit van
veiligheids- en gezondheidscoördinator en waarvan de
mandatarissen, belast met het dagelijks beheer veiligheids- en
VC-CS - Polis BA gezondheidscoördinatoren, die lid zijn van
de VC-CS die huidige polis hebben onderschreven en in orde
zijn met de premiebetaling. De dekking is enkel verworven
voor de daden uitgevoerd door deze of het lid/de leden van de
VC-CS in het kader van de verzekerde activiteiten.









de Europese richtlijn 92/57/EEG van 24 juni 1992 betreffende
de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op
de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;
het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 gewijzigd door het
Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen;
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar
uitvoeringsbesluiten.
uitbreiding aan de activiteiten van EPC-certificateur, EPBverantwoordelijke/EPB adviseur/EPB verslaggever of EAPadviseur (met ingrip van luchtdichtheidsmetingen).

Volgende activiteiten worden eveneens gedekt:


Rioleringskeurder (Certificatie dat de riolering wordt opgesplitst
in een vuilwater- en hemelwaterriolering voor nieuwbouw,
grondige verbouwing of renovatie, aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel of indien de rioolbeheerder dit vraagt);



Ventilatie verslaggeving ( ventilatie studie en rapportering voor
residentiële gebouwen);



Preventie adviezen wat betreft veiligheid en gezondheid op het
werk.



VOORWERP VAN DE
VERZEKERING

Rechtsbijstand :

Strafrechtelijke verdediging

Extracontractuele burgerlijke verhaal

1. BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
De verzekeraar waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid,
zowel contractueel als extracontractueel, van de verzekerden,
voor de lichamelijke, materiële of immateriële schade
toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun klanten, in
de uitoefening van hun verzekerde activiteiten en/of voor
opdrachten die de verzekerden uitoefenen in de uitvoering van
de coördinatieopdrachten als veiligheids- en gezondheidscoördinator, hetzij door hun persoonlijke fout, hetzij door een
fout van hun medewerkers, vaste of tijdelijke, al dan niet in de
hoedanigheid van vennoot, van hun stagiairs, van hun
personeelsleden of in het algemeen van alle personen
waarvoor zij burgerlijk aansprakelijk zijn en voortspruitende uit
met name:

VERZEKERDE BEDRAGEN
(PER SCHADEGEVAL)
Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid (per schadegeval)
Alle schade vermengd

2.500.000 €

Nota: in geval van meerdere schadevorderingen voortvloeiend uit éénzelfde
aansprakelijkheid verwekkend feit, wordt dit plafond voor de lichamelijk
letsels verhoogd tot 6.250.000 € voor het geheel van de schadevorderingen,
en dit ongeacht hun aantal.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating (per schadegeval)



fouten;



Lichamelijk letsel

5.000.000 €



verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, om welke
oorzaak ook, van plannen, processen-verbaal, veiligheidsen gezondheidsplannen, stukken en welke documenten
ook, hun al dan niet toevertrouwd, toebehorend aan derden,
en waarvan de verzekerden houders zijn maar met
uitsluiting van alle waarden, niet geprotesteerde wissels of
roerende waarden;



Materiële en immateriële gevolgschade

1.250.000 €





diefstal, malversatie, verduistering, oplichting of misbruik
van vertrouwen, ten nadele van derden of van de klanten
van de verzekerden, bedreven door iedere persoon
waarvoor de verzekerden aansprakelijk zullen verklaard
worden, met inbegrip van de stagiairs of de medewerkers,
maar met uitsluiting van de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren–vennoten;
de verdediging van de verzekerde in alle gerechtelijke of
arbitraire procedures die tegen hem zijn ingesteld op basis
van de verantwoordelijkheden die hij oploopt.

Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid
(per schadegeval per jaar)

Alle schade vermengd

Rechtsbijstand (per schadegeval)






Kosten voor de wedersamenstelling van dossiers :
250.000€ per schadegeval
Brand, vuur, ontploffing, rook : 1.250.000€ per schadegeval
Milieuaantastingen : 1.250.000€ per schadegeval
Burenhinder : 1.250.000€ per schadegeval
Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid (indien nodig)
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Strafrechtelijke verdediging

25.000 €



Extracontractuele burgerlijke verhaal

25.000 €

(PER SCHADEGEVAL)
Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid

372 €

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

185 €

Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid

10% (min.250 €,
max. 1.250 €)

JAARPREMIES
(ALLE TAKSEN INBEGREPEN)
Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid

460 €

Uitbreiding aan de activiteiten van1:

3. BIJZONDERE WAARBORGEN




VRIJSTELLINGEN

2. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
UITBATING
De verzekeraar waarborgt de extracontractuele
aansprakelijkheid die kan worden ten laste gelegd van de
verzekerden in hoofde van een lichamelijk letsel, materiële of
immateriële gevolgschade veroorzaakt aan derden of aan
klanten, hetzij door hun eigen daad, hetzij door de daad van
personen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, hetzij door toedoen
van hun goederen in de loop van of ter gelegenheid van de
uitoefening van de verzekerde activiteiten.

125.000 €



EPB- verantwoordelijke / EPB- adviseur /

150 €2

EPB- verslaggever of EAP-adviseur

1

2

EPC-certificateur

82 €2

Om deze uitbreidingen te onderschrijven moet u lid zijn van de VC-CS en
verzekerd zijn door de collectieve verzekeringspolis van Veiligheids- en
Gezondheidscoördinatoren
Premies zijn cumulatief

2

Wenst u deze polis te onderschrijven of uw activiteiten als EPCcertificateur, EPB-verantwoordelijke / EPB-adviseur/ EPBverslaggever of EAP-adviseur te verzekeren, nodigen wij u uit om
het aansluitingsformulier over te maken aan de VC-CS of aan
Marsh.

UW CONTACTPERSOON
Voor bijkomende inlichtingen betreffende het verzekeringsprogramma, aarzel niet contact op te nemen met de makelaar
MARSH:
THIERRY ACKAERT
Senior Client Executive
T +32 2 674 99 63
Mobile +32 477 29 33 15
thierry.ackaert@marsh.com

WETTELIJKE BEPALINGEN
(1)

Dit document is louter informatief. Enkel de algemene en bijzondere
voorwaarden zijn van bindende recht voor de verzekeringsmaatschappij.
Voor meer inlichtingen: MARSH NV, Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Brussel
BE 0403.276.906 - F.S.M.A. 014192 A - Editie 2015 - © Copyright – Marsh
N.V. (2015) - Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet openbaar
gemaakt, verder verspreid of gekopieerd worden zonder de toestemming van
Marsh, tenzij voor intern confidentieel gebruik. Dit document bevat uitsluitend
algemene verzekeringsinformatie.
Dit document is geen verzekeringsadvies met betrekking tot uw specifieke
situatie en is geen toelichting of advies bij een polis die u zou afsluiten. Dit
niet contractuele document is louter informatief opgesteld. Enkel de
algemene en bijzondere voorwaarden verbinden de verzekeringsmaatschappij.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
verrichten, worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen
zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.
Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, die verboden of
onafdwingbaar is in een bepaald land, is niet effectief voor dat land. Dit heeft
geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van deze bepaling in
elk ander rechtsgebied of in elk ander land.
KLACHTEN
Indien u een klacht wenst te registreren, kunt u contact opnemen met uw
vaste contactpersoon bij Marsh of kunt u schrijven naar of contact opnemen
met Marsh nv: Herrmann-Debrouxlaan 2, te 1160 Brussel - België. Voor
verdere contactgegevens verwijzen wij graag naar onzewebsite:
www.marsh.be.
Een klacht kan ook worden geregistreerd bij de Ombudsman van de
Verzekeringen waarvan u de gegevens vindt op het volgende webadres:
http://www.ombudsman.as/ http://www.ombudsman.as/fr/home/index.asp
Copyright © 2017 Marsh S.A./N.V. Alle rechten voorbehouden.
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