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Beschikbare Limieten 

Capaciteit beschikbaar van eersterangs verzekeraar Zurich 
Insurance plc, Belgium branch tot de volgende limieten:  
• maximale capaciteit gecombineerd: EUR 10.000.000  
• Corporate Legal Liability = 50% van de Directors & 

Officers Liability-limiet met een maximum van EUR 
5.000.000 

• beschikbaar als afzonderlijke of gecombineerde limieten 

D&O 

CLL CLL 

Gecombineerde 
Limieten 

Afzonderlijke 
Limieten 

D&O 
10M 

5M 

Recente wetgevende initiatieven hebben ertoe geleid dat 
bestuurders van non-profitorganisaties meer dan ooit 
blootgesteld kunnen worden aan aansprakelijkheidsclaims. 
Alle verenigingen en stichtingen zijn nu ook 
ondernemingen. Het nieuwe Boek XX van het Wetboek 
Economische Recht is van toepassing op alle 
ondernemingen, dus kan een vzw nu ook failliet worden 
verklaard. Bovendien zal de nieuwe vennootschapswet nu 
ook van toepassing zijn op verenigingen, waardoor dezelfde 
aansprakelijkheidsregels van toepassing zullen zijn, o.a. de 
hoofdelijke aansprakelijkheid, .... Als gevolg hiervan, en in 
aanvulling op de maatregelen tot professionalisering van de 
bestuursmandaten, is de Bestuursaansprakelijkheids-
verzekering een must geworden. 

Beluga's Management Liability Insurance Associations & 
Foundations is specifiek ontworpen voor deze entiteiten, 
met inbegrip van de dekking voor de onderneming zelf 
onder de sectie Corporate Legal Liability. 

 

Doelpubliek 

De polis is specifiek gericht op: 
• Verenigingen & Stichtingen met een geconsolideerde 

jaaromzet van minder dan 300 miljoen EUR  
• entiteiten met zetel in België of Luxemburg (zonder fysieke 

aanwezigheid in de VS) 

Poliskenmerken 

Territorium 

Wereldwijde dekking 

Tijdsaspecten 

• jaarlijkse polis met automatische hernieuwing 
• ‘claims made’ tijdens de verzekerde periode 
• automatische uitloopperiode van of 5 jaar (D&O) of 3 jaar (CLL) 
• Vooraf Overeengekomen Uitloopperiode tot 6 jaar in geval van Controlewijziging (fusie,…) 
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Poliskenmerken (vervolg) 

Groepsstructuur 

• nieuwe dochterondernemingen die tijdens de verzekerde periode zijn opgericht of verworven, worden 
automatisch opgenomen (criteria van toepassing) 

• een controlewijziging doet de lopende polis vervallen 
• wijziging van Rechtspersoonlijkheid leidt tot automatische uitgifte van een nieuwe polis 

Verzekerde Bedragen 

• afzonderlijke of gecombineerde limieten 
• de vrijstelling is enkel van toepassing op Corporate Legal Liability en wordt niet toegepast  

bij vrijspraak of definitieve regeling omtrent aansprakelijkheid en bij gebruik  
van het BELUGA PANEL OF EXPERTS. 

• PDA 100% voor verzekerde/niet-verzekerde 

Verzekerden 

DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY 
• bestuurders en directieleden 
• rechtspersonen (inclusief managementvennootschappen) in hoedanigheid van bestuurder of directielid 
• oprichtersaansprakelijkheid 
• brede opneming van werknemers 
• eega’s en erfgenamen 
in verzekeringsnemer, aangegeven zusterondernemingen en al hun dochterondernemingen 
• externe mandatarissen 

CORPORATE LEGAL LIABILITY  
verzekeringsnemer, aangegeven zusterverenigingen en al hun dochterondernemingen 

Administratieve Functies  
Deze werden toegevoegd om de oplossing te bieden die het best aan uw noden beantwoordt. 

• BELUGA ONLINE – Mogelijkheid om online te werken via een ‘state of the art’ makelaarsportaal 
• Uitsluitend PDF-polissen 

• Premie-betalingstermijnen (halfjaarlijkse, kwartaal-, maandelijkse)  
• Directe Domiciliëring van premies bij de Verzekeringsnemer (verplicht bij betalingstermijnen) 

Risk Management Tools 
Om u te helpen bij het proactief identificeren en beheren van problemen voordat ze zich voordoen. 

BELUGA PANEL OF EXPERTS 

• Vertrouwelijke hulplijn voor initieel gratis juridisch advies omtrent verzekerde aangelegenheden 
• Panel van deskundigen vooraf goedgekeurd als raadsman inzake verdediging  

Knowledge Centre 

•                                Website-sectie met relevant materiaal dat betrekking heeft op kwesties die van belang 
zijn voor onze klanten 

Omzet Vrijstelling 
< EUR 1M EUR 1.000 
< EUR 9M EUR 2.500 
< EUR 50M EUR 5.000 
> EUR 50M EUR 10.000 
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Dekking
Uitsluitend 

Verdedigings 
kosten

Vrijstelling 
van 

toepassing

NIET 
Beschikbaar 

voor alle 
activiteiten

Sub-limiet

Mededingingsrecht •  EUR 25.000
Tewerkstellingsaangelegenheden 
Discriminatie & Pesterijen Tegenover Derden 
Pensioenspaar- en Werknemersvoordeelplannen 
Aansprakelijkheid wegens Diefstal  50% - max. EUR 250.000
Doodslag & Veiligheid op het Werk • 
Milieuverontreiniging •  50% - max. EUR 250.000
Boetes en Sancties •  50% - max. EUR 250.000
Contractuele Aansprakelijkheid •  EUR 25.000
Onderzoekskosten  50% - max. EUR 250.000
Kosten Aanwezigheid in de Rechtbank - EUR 10.000
Reputatieschade & Sociale-mediacrisis - EUR 25.000
Identiteitsfraude 
Inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten •   EUR 25.000
Dataprivacy   50% - max. EUR 250.000
Verlies van Data   50% - max. EUR 250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE RISICO-PRINCIPE – BASIS DEKKINGEN 
• Dekking Bestuurdersaansprakelijkheid 
• Dekking Vergoeding Vereniging 

SCHADE-EISEN & SCHADES 
• Uitbreiding Subsidies & Overheidsopdrachten 
• Uitbreiding Tewerkstellingsaangelegenheden  
• Uitbreiding Discriminatie & Pesterijen Tegenover 3en  
• Uitbreiding Doodslag & Veiligheid op het Werk 
• Uitbreiding Schade-eisen voor Milieuverontreiniging 
• Uitbreiding Dataprivacy 
• Uitbreiding Verenigingsbelasting  
• Uitbreiding Administratieve Boetes en Sancties 
• Uitbreiding Borgtochtkosten 

WIE IS GEDEKT 
• Uitbreiding Externe Entiteiten  
• Uitbreiding Zustervereniging 
• Uitbreiding Pensioen- & Werknemers-

voordeelplannen 
• Uitbreiding Bestuurders met Pensioen 

of na Ontslagname   
• Uitbreiding Oprichtersaansprakelijkheid 
• Uitbreiding Aansprakelijkheid Specifieke 

Functies 
milieucoördinator, transportcoördinator, 
data protection officer, preventie-adviseur of 
compliance manager verantwoordelijk voor 
de naleving van de mededingingsregels 

• Uitbreiding Huwelijksvermogen 

BUITEN SCHADE-EISEN 

‘NAMED PERILS’-PRINCIPE 

Verzekeringsdekking B.  Corporate Legal Liability 

Sub-limiet 

• Uitbreiding Onderzoekskosten    
• Uitbreiding Beslag op Goederen 25% - max. EUR 250.000 
• Uitbreiding Vrijheidsbeperking  
• Uitbreiding Kosten Aanwezigheid in de 

Rechtbank  
EUR 10.000 

• Uitbreiding Kosten Verhoor met 
betrekking tot Insolvabiliteit 

 

• Uitbreiding Reputatieschade & Sociale-
mediacrisis 

25% - max. EUR 250.000 

• Uitbreiding Psychologische Ondersteuning EUR 25.000 
 

Dekkingen 

Verzekeringsdekking A. Directors & Officers Liability 

Een combinatie van traditionele en nieuwe dekkingen, afgestemd op de behoeften van onze doelgroep en individueel 
vermeld voor uw gebruiksgemak. 

mailto:info@belugainsurance.com
http://www.belugainsurance.com/


 

 

       

Productsamenvatting 

Beluga Insurance Solutions nv  •  RPR Brussel: BTW BE 0738.680.041 
Maatschappelijke zetel: Pegasuslaan 5, B-1831 Diegem, België  •  Tel +32 2 720 53 03  •  info@belugainsurance.com  
Bankrekening IBAN: BE60 7310 4946 9870 - BIC: KREDBEBB   © Beluga Insurance Solutions  nv – Alle rechten voorbehouden 
U vindt onze Privacy- en Vergoedings-beleidsverklaring op www.belugainsurance.com 
 

 

 

 

 

Disclaimer 

Dit document is een samenvatting van de Management 
Liability Insurance-polis en wordt uitsluitend ter 
informatie verstrekt. De dekking verleend door enige polis 
wordt hiermee niet gewijzigd of uitgebreid. In geval van 
schade is uitsluitend de oorspronkelijke tekst van de polis 
van toepassing en prevaleert boven deze samenvatting. 

Bijzondere Kenmerken voor Verenigingen en Stichtingen 
• Taal aangepast aan Verenigingen en Stichtingen 
• Clausules omtrent wijzigingen in de juridische groepsstructuur aangepast aan Verenigingen en Stichtingen 
• Dochterondernemingen en participaties van Verenigingen en Stichtingen kunnen mee opgenomen worden 
• Onderschrijving gekoppeld aan de wettelijke definities van kleine/grote/zeer grote Verenigingen en Stichtingen 

Uitsluitingen  
Uitsluitingen kunnen van invloed zijn op de dekking in één of beide Verzekeringsdekkingen. Ze zijn geschreven in een 
zo duidelijk mogelijke taal om dubbelzinnigheid te vermijden. Sommige hebben uitzonderingen die de reikwijdte van 
de uitsluiting beperken, een zogenaamde 'carve-back'. 

Uitsluitingen van toepassing op beide Verzekeringsdekkingen 

• Lichamelijk Letsel en Materiële Schade  
carve-back voor Tewerkstellingsaangelegenheden, Doodslag & Veiligheid op het Werk en 
Milieuverontreiniging, Verlies van Documenten en ‘laatste optie’ 

• Opzettelijke Fout   
• Voorafgaande Omstandigheden en Schade-eisen  
• Beroepsaansprakelijkheid – carve-back voor gebrek aan toezicht 

Bijkomende uitsluitingen enkel van toepassing op Corporate Legal Liability 

• Aanbod van Effecten   
• Onvoldoende Financiering Pensioenspaar- & Werknemersvoordeelplannen 
• Productaansprakelijkheid 
• Intellectuele Eigendomsrechten (uitgezonderd verdedigingskosten – sub-limiet) 
• Mededingingsrecht (uitgezonderd verdedigingskosten – sub-limiet) 
• Betrokken Hoofdaandeelhouder 
• Contractuele Aansprakelijkheid (uitgezonderd verdedigingskosten – sub-limiet) 
• Aanpassing van Werkplaats of Machines 
• Werknemersoverleg 
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