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Mededeling
Deze polis bindt de verzekeraar niet tenzij de bijzondere voorwaarden ondertekend zijn door een daartoe
bevoegde persoon van de verzekeraar.
Gelieve deze polis zorgvuldig te lezen en de dekking ervan met uw makelaar te bespreken.

®
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A L G E M E N E

V O O R W A A R D E N

Op basis van de aan de verzekeraar verstrekte informatie en tegen betaling van de premie, komen de
verzekeraar en de verzekeringsnemer het volgende overeen:

1 .

V E R Z E K E R D E

G E B E U R T E N I S S E N

De verzekeraar verzekert tot het verzekerde bedrag de schade en kosten die uitgaan boven het eigen
risico, veroorzaakt door of als gevolg van één van de volgende verzekerde gebeurtenissen, indien
deze voor het eerst ontdekt worden gedurende de verzekeringsperiode en die tijdens diezelfde periode
uiterlijk acht (8) dagen nadat men er kennis van kreeg bij de verzekeraar worden aangegeven.
De dekkingen van dit contract zijn van toepassing voor zover de verzekerde op de aanvangsdatum
van het contract geen kennis had van verzekerde gebeurtenissen of van feiten die tot een verzekerde
gebeurtenis kunnen leiden.
A.
TOEVALLIGE
CONTAMINATIE

Elk gebrek in de zaak dan wel elke toevallige en onopzettelijke gebeurtenis die
de verzekerde producten werkelijk en vaststaand aantast, ongeacht of ze al dan
niet geleverd zijn, die zich voordoet tijdens de fabricage, de verpakking, de
opslag, het transport en/of de distributie, of die voortvloeit uit elke fout bij de
etikettering, als ook de negatieve publiciteit die daarvan het gevolg is.
Cumulatief aan voorgaande voorwaarden moet de consumptie of het gebruik
van de verzekerde producten:
- afbreuk hebben gedaan of hebben kunnen doen aan de fysieke
integriteit van een derde binnen de 360 dagen na de consumptie of het
gebruik ervan; of
- een verslechtering, een kwaliteitsvermindering of een vernieling hebben
veroorzaakt of hebben kunnen veroorzaken van een product dat
toebehoort aan een derde.
Onder nadelige publiciteit wordt de publicatie verstaan van een artikel dat
gewag maakt van een toevallige of kwaadwillige contaminatie tijdens de
garantietijd in een lokaal, regionaal, landelijk, internationaal medium (met
inbegrip van de audiovisuele media en het internet), of in een
regeringspublicatie, op voorwaarde dat het merk van het product of de naam
van de verzekerde uitdrukkelijk wordt vermeld.

B.
KWAADWILLIGE
CONTAMINATIE

Elke daad die al dan niet door een werknemer van de verzekerde wordt gesteld
met de bedoeling te schaden, ongeacht of deze daad wordt onthuld, vermoed of
gevreesd, waardoor de verzekerde producten ongeschikt worden voor
consumptie of voor het beoogde gebruik of waardoor bij het publiek een
dergelijke indruk wordt gewekt.
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C. AFPERSING MET
KWAAD OPZET

D. ADMINISTRATIEF
BEVEL TOT
TERUGROEPING
VAN DE
PRODUCTEN

Elke eis tot het betalen van een losgeld die gepaard gaat met een dreiging of
een reeks dreigingen met de contaminatie van een verzekerd product.

Ofwel een officieel bevel ofwel een nakend bevel tot terugroeping van de
verzekerde producten dat uitgaat van een bevoegde autoriteit in het kader van
de reglementering betreffende de voedselveiligheid.
Onder een nakend bevel tot terugroeping verstaat men het geval waarin de
verzekerde producten afbreuk kunnen doen aan de fysieke integriteit van een
consument of ongeschikt blijken te zijn voor menselijke consumptie en daarom
zouden voldoen aan de reglementaire criteria voor het starten van een
terugroepingsprocedure.

2 .
2.1 BIJSTAND DOOR
CONSULENTEN

D E K K I N G E N

Gedekt zijn de kosten en erelonen van de consulenten die erkend zijn door de
verzekeraar en die door de verzekerde als een goede huisvader worden
gemaakt, met inbegrip van de kosten van analyse of alle maatregelen die door
de verzekerde worden genomen en die toestaan de oorzaak of de potentiële
gevolgen van een contaminatie te bepalen, zoals in dit contract bepaald.
De consulenten zullen als opdracht hebben de verzekerde bij te staan met de
public relations, met het toepassen van een terugroepingsplan of met het
nemen van veiligheidsmaatregelen wanneer zich een verzekerde gebeurtenis
voordoet.
Conform de bepalingen in deze clausule en als uitbreiding op de dekking,
zullen de kosten van de consulenten die de verzekerde rechtstreeks zullen
bijstaan naar aanleiding van een gebeurtenis zoals voorzien in art. 4.1 en 4.2
gedekt zijn ten belopen van een maximale limiet van 50.000 € per schadegeval
en per verzekeringsjaar.
Op deze kosten en erelonen is geen eigen risico van toepassing.

2.2 KOSTEN VAN
TERUGROEPING /
TERUGHALING

Gedekt zijn de redelijke en noodzakelijke kosten van terugroeping / terughaling
van producten die door de verzekerde of voor rekening van de verzekerde of
door derden, groothandelaars, kleinhandelaars of anderen worden gemaakt,
met inbegrip van de kosten van inspectie, van vernietiging van de
teruggehaalde producten en die voortvloeien uit een toevallige of kwaadwillige
contaminatie, en/of uit een administratief bevel tot terugroeping van producten,
ongeacht of deze producten al dan niet door een klant van de verzekerde als
component of ingrediënt worden geïntegreerd in of deel gaan uitmaken van
een afgewerkt product, of worden verkocht, en ongeacht of deze kosten
werden gemaakt op initiatief van de verzekerde, voor rekening van de
verzekerde of door de bevoegde administratieve autoriteiten dan wel door een
gerechtelijke of administratieve rechtbank werden bevolen en dit binnen de
dekkingsgrenzen die in de bijzondere voorwaarden zijn bepaald.
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De dekking geldt enkel voor de kosten die hierna beperkend worden
gedefinieerd:
1. De kosten van communicatie met, voorlichting en waarschuwing van
het publiek en van de houders van de gecontamineerde producten;
2. De kosten van opsporing en lokalisering van de gecontamineerde
producten;
3. De eigenlijke kosten van terughaling, dat wil zeggen die welke
overeenstemmen met de materiële verrichtingen van het isoleren, het
afscheiden en het transport die noodzakelijk zijn om de
gecontamineerde producten buiten het bereik van de gebruikers en
van het publiek te houden;
4. De andere arbeidskosten dan die welke voortvloeien uit de
tewerkstelling van de werknemers van de verzekerde met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die bij de hierboven
beschreven verrichtingen worden ingezet;
5. De tenlasteneming door de verzekeraar van de overuren die worden
gepresteerd door de werknemers van de verzekerde met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die uitsluitend worden
ingezet voor de terughaling van het of de gecontamineerde producten;
6. De tenlasteneming door de verzekeraar van de overuren die worden
gepresteerd door de werknemers van de verzekerde met een
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd die uitsluitend zullen
worden ingezet voor de terughaling van het of de gecontamineerde
producten;
7. De kosten die nodig zijn voor het huren van (een) extra
opslagplaats(en) voor de opslag van het(de) van de markt gehaalde
product(en);
8. De kosten van annulering van een geplande reclamecampagne en/of
promotieactie betreffende een gecontamineerd product van de
verzekerde die hij ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis niet
meer kan uitvoeren en waarvoor de verzekerde een vergoeding moet
betalen.
9. Wanneer het verzekerde product dat het voorwerp is van een
terughaling een ingrediënt of een component is van een product dat
wordt gefabriceerd, verdeeld of gebruikt door een klant van de
verzekerde geldt de dekking van de kosten van terughaling eveneens
voor deze producten, voor zover de verzekerde verplicht is zijn klant
schadeloos te stellen (THIRD PARTY RECALL). De schadevergoeding
die de verzekeraar aan zijn verzekerde verschuldigd is voor de kosten
die door de klant zijn gemaakt, mag niet groter zijn dan dat van de
kosten die de verzekerde zelf zou hebben gemaakt om de producten
van deze klant terug te halen.
Gedekt zijn de kosten die door de verzekerde of voor rekening van de
2.3
VERNIETIGINGSKOSTE verzekerde worden gemaakt voor de lossing en de vernietiging van de
gecontamineerde producten die het voorwerp zijn geweest van een terughaling
N VAN PRODUCTEN
of die aangezien ze niet op de markt werden gebracht nog bij de verzekerde
zijn opgeslagen.
Gedekt zijn de kosten van vervanging van de gecontamineerde producten die
2.4
VERVANGINGSKOSTE het voorwerp zijn geweest van een terughaling of die aangezien ze niet op de
markt werden gebracht, nog bij de verzekerde zijn opgeslagen, dat wil zeggen
N VAN PRODUCTEN
de kosten die hierna beperkend worden gedefinieerd:
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1. De kosten die overeenstemmen met de prijs van de gebruikte
materialen en producten, geraamd volgens de aankoopprijs ervan die
wordt geschat tegen de laatste koers vóór de terughaling van de
gecontamineerde producten of de onthulling van de contaminatie,
inclusief de transport- en behandelingskosten;
2. De al gemaakte fabricagekosten en een evenredig gedeelte van de
algemene onkosten die nodig zijn voor de fabricage.
2.5 KOSTEN VAN HET Gedekt zijn de kosten van het opnieuw verdelen van het (de) teruggehaalde
product(en) indien het (zij) na de contaminatie opnieuw op de markt mag
OPNIEUW VERDELEN
(mogen) worden gebruikt.
Gedekt zijn de door de verzekerde gemaakte redelijke en noodzakelijke kosten
2.6
REHABILITATIEKOSTE van rehabilitatie van het imago en die uitsluitend bestemd zijn om het imago te
herstellen dat de verzekerde vóór het schadegeval bij zijn clientèle had binnen
N VAN HET IMAGO
de grenzen die in de bijzondere voorwaarden zijn bepaald.
2.7 HET
BEDRIJFSVERLIES

Het verlies van de brutomarge en de noodzakelijke kosten of extra kosten die
door de verzekerde worden gemaakt en die voortvloeien uit een gebeurtenis
die door dit contract wordt verzekerd.
A. Onder het verlies van de brutomarge wordt het verschil verstaan tussen:
a) de omzet exclusief belastingen die had moeten worden gehaald indien
het schadegeval zich niet had voorgedaan en
b) de veranderlijke bedrijfskosten die hadden moeten worden gemaakt
maar die werden bespaard wegens de tijdelijke stopzetting van de
activiteit ten gevolge van het schadegeval.
Voor een periode:
a) van 12 maanden na de ontdekking van de verzekerde gebeurtenis; of
b) gedurende welke de door de verzekerde verwezenlijkte omzet niet het
niveau haalde dat hij had moeten halen indien het schadegeval zich
niet had voorgedaan, zonder echter 12 maanden te mogen
overschrijden.
Waarbij dit verschil uitsluitend en rechtstreeks moet voortvloeien uit een
verzekerde gebeurtenis.
De berekening van het verlies van de brutomarge zal gebeuren in
overeenstemming met de gebruiken van de algemene boekhouding.
B. De extra kosten
De door de verzekerde gemaakte extra kosten die bij de kosten komen die
in het kader van zijn activiteit normaal worden gemaakt en dit tijdens de
periode die nodig is voor de reparatie van de installaties waarvan hij
eigenaar is of die hij in het kader van zijn activiteit gebruikt, enkel met de
bedoeling de kosten van het schadegeval te verminderen, zonder dat die
periode echter 12 maanden mag overschrijden.

Deze kosten omvatten met name:
1. de uitgaven die nodig zijn voor het schoonmaken van het materieel dat
bij de contaminatie betrokken is of dat wordt gebruikt bij de fabricage
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van de gecontamineerde producten om opnieuw een gezonde
omgeving te krijgen waarin de producten opnieuw zullen kunnen
worden gefabriceerd of behandeld.
2. De extra kosten betreffende de uitbesteding van de productieactiviteit
van de verzekerde of van een gedeelte ervan tijdens de periode van
reparatie van de installaties van de verzekerde die nodig is voor de
hervatting van de productie- en/of behandelingsactiviteit van de
verzekerde, die nodig is voor de hervatting van de productie- en of
behandelingsactiviteit betreffende niet gecontamineerde producten.
2.8 KOSTEN TEN
GEVOLGE VAN EEN
AFPERSING MET
KWAADWILLIGHEID

Is krachtens dit contract gedekt het bedrag van het losgeld dat wordt betaald in
het kader van een afpersing met kwaadwilligheid die gepaard gaat met een
bedreiging (het) verzekerde product(en) te contamineren.
Krachtens dit contract zijn gedekt de redelijke en noodzakelijke door de
verzekerde gemaakte kosten en uitgaven die hierna beperkend worden
gedefinieerd:
1. De beloning die door de verzekerde aan een informant wordt betaald voor
elke inlichting betreffende een verzekerde gebeurtenis.
2. De intrest op de lening die door de verzekerde bij een bank of een
financiële instelling wordt aangegaan om het geëiste losgeld te betalen.
3. De reis- en logieskosten die door de verzekerde worden gemaakt met het
oog op de onderhandelingen over de betaling van het losgeld.
4. De extra beveiligings- en bewakingskosten die rechtstreeks voortvloeien
uit een afpersing met kwaadwilligheid en uitsluitend op specifieke
aanbeveling van de door de verzekeraar erkende consulenten. Deze
kosten omvatten de bewakingskosten en/of de overuren van het
beveiligingspersoneel voor een maximumperiode van 90 dagen.

3 .

D E F I N I T I E S

3.1 “DERDE ”

Elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerde of een
medewerker of bestuurder van de verzekerde, met inbegrip van de klanten
van de verzekerde.

3.2 “INFORMANT”

Elke andere persoon dan een verzekerde of een medewerker of bestuurder
van een verzekerde die exclusieve informatie verstrekt in ruil voor een door
de verzekerde aangeboden beloning.

3.3 “SCHADEGEVALLEN”

Het zich voordoen van elke verzekerde gebeurtenis die kan leiden tot
toepassing van de dekking(en).
Vormt een en hetzelfde schadegeval alle verzekerde gebeurtenissen die
voortvloeien uit hetzelfde schadeverwekkend feit.

3.4 “VERZEKERDE”

De verzekeringsnemer en/of elke medeverzekerde die in de bijzondere
voorwaarden uitdrukkelijk met die naam is aangewezen.

3.5 “VERZEKERD
PRODUCT”

A. Alle producten van de verzekerde (alsook de ingrediënten of
componenten ervan) die hij fabriceert, verkoopt of verdeelt of die door
een derde voor de verzekerde worden gefabriceerd, alsook de
producten die verkoopsklaar of beschikbaar zijn op het ogenblik van de
aanvang van de verzekering en die vermeld zijn in de bijzondere
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voorwaarden, alsook de nieuwe producten die onder het assortiment
vallen dat door de verzekeraar is gekend;
B. Elk nieuw product dat niet onder het bestaande assortiment valt, voor
zover:
a. De verzekeraar binnen de negentig (90) dagen schriftelijk ervan op
de hoogte wordt gesteld dat met de verkoop van dit product is
begonnen, en dat
b. Op het ogenblik van de schriftelijke mededeling aan de verzekeraar
de verzekerde niet wist of redelijkerwijze niet kon weten dat zich
met betrekking tot dit nieuwe product een verzekerde gebeurtenis
had voorgedaan, van beide naar keuze en na analyse door de
verzekeraar.
c. Binnen de 30 dagen na de ontvangst van de schriftelijke
mededeling kan de verzekeraar de wijziging voorstellen van ofwel
één of meer voorwaarden van de polis, ofwel van het
premieniveau, dit naar keuze en na analyse door de verzekeraar
met terugwerkende kracht tot de dag waarop het nieuwe product
op de markt werd gebracht.
d. Wanneer het nieuwe product door de verzekeraar niet kan worden
aanvaard omdat de verzekeraar dit verhoogde risico niet kan
dekken, is hij ertoe gerechtigd het contract binnen dezelfde termijn
te beëindigen.
e. Wanneer het voorstel tot wijziging van het verzekeringscontract
door de verzekeringsnemer wordt geweigerd of wanneer bij het
verstrijken van de termijn van een maand na de datum van
ontvangst van het voorstel het voorstel niet wordt aanvaard, is de
verzekeraar ertoe gerechtigd het contract binnen de 15 dagen op te
zeggen. Het nieuwe product zal als onvoorwaardelijk aanvaard
worden beschouwd wanneer de verzekeraar binnen de gestelde
termijnen noch het contract heeft opgezegd, noch een wijziging
ervan heeft voorgesteld.
C. Elk nieuw product van een nieuwe aard of soort in vergelijking met het
productassortiment dat bij de afsluiting van dit contract is aangegeven
en dat in de bijzondere voorwaarden is gedefinieerd, op voorwaarde
dat:
a. daarvan aan de verzekeraar schriftelijk kennis wordt gegeven
binnen de negentig (90) dagen nadat genoemd product op de markt
is gebracht, en
b. de verzekerde bij de afsluiting van dit contract geen kennis had van
een gebeurtenis die door dit contract wordt verzekerd en waardoor
een nieuw product kon worden aangetast, en
c. de verzekeraar schriftelijk ermee heeft ingestemd genoemde
producten te dekken. De verzekeraar verbindt zich ertoe de dekking
van het (de) nieuwe product(en) te aanvaarden of te weigeren
binnen de tien (10) dagen na de ontvangst van de schriftelijke
kennisgeving. De dekking van genoemde producten kan leiden tot
een wijziging van de bepalingen, de voorwaarden en de premie van
dit contract.
De met naam in de bijzondere voorwaarden aangewezen natuurlijke of
rechtspersoon die met de verzekeraar het contract afsluit en ondertekent en
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“VERZEKERINGSNEMER”

die de daaruit voortvloeiende verbintenissen voor zijn rekening neemt.

4 .

U I T S L U I T I N G E N

Deze polis verleent geen enkele dekking voor de schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks
voortvloeien uit, gebaseerd zijn op of te wijten zijn aan:
Elke onvoorziene contaminatie, alle kosten van terughaling die door een publieke
4.1
overheid wordt bevolen ten gevolge van:
1. Een genetische wijziging van het verzekerde product;
2. De boviene spongifirme encefalopathie (B.S.E.) (gekkekoeienziekte).
4.2

Elke onvoorziene contaminatie, alle kosten van een door de publieke overheid
bevolen terughaling en die voortvloeit uit carcinogenen (kankerverwekkende
substanties). Onder “carcinogenen” verstaat men uitsluitend de substanties die
door het IARC (International Agency for Research on Cancer) worden opgesomd
in groep 1 (carcinogenen voor de mens).

4.3

Elke onvoorziene contaminatie, alle kosten van een door de publieke overheid
bevolen terughaling en die voortvloeit uit een wijziging van de wet of van de door
de publieke overheid uitgevaardigde reglementen, of die het gevolg is van een
gevoel van onveiligheid bij het publiek ten opzichte van de verzekerde producten
of van de ingrediënten die bij de samenstelling ervan worden gebruikt, alsook de
schade ten gevolge van de wijziging van de bevolking, van de voorkeur van de
klanten, van de economische situatie, van de seizoensschommelingen van de
omzet of van de weerslag van de concurrentie.

4.4

Elke onvoorziene of opzettelijke contaminatie, alle kosten van een door de
publieke overheid bevolen terughaling betreffende een concurrerend product dat
vergelijkbaar is met een verzekerd product.

4.5

De overschrijding van de houdbaarheidsdatum van een verzekerd product, alsook
het bederf, de rotting of de wijziging van de chemische structuur van het
verzekerde product, behalve indien deze aftakeling, dit bederf of deze wijziging het
gevolg zijn van een verzekerde gebeurtenis.

4.6

De kosten die worden vereist door het ontwerpen, het opnieuw ontwerpen, de
aanpassing of de verkoop van het verzekerde product.

4.7

Het onrechtmatige gedrag van de zaakvoerders, directeurs, commissarissen of
gemachtigden van de verzekerde, alsook de opzettelijke schending door de
verzekerde van wetsvoorschriften inzake de fabricage, de verkoop of de verdeling
van een verzekerd product, of nog het gebruik in het fabricageproces van
substanties of materialen die de publieke overheid heeft verboden of die zij
onveilig heeft verklaard.

4.8

Elke onvrijwillige contaminatie, alle kosten van een door de publieke overheid
bevolen terughaling die zich voordoet nadat de verzekerde kennis heeft gehad van
een fout, een defect of een onregelmatigheid in het fabricage-, bereidings- of
verwezenlijkingsproces van het verzekerde product, of ook nog elke
omstandigheid die tot een dergelijke fout, een dergelijk defect of een dergelijke
onregelmatigheid leidt of kan leiden, wanneer de verzekerde nalaat de nodige
corrigerende maatregelen te nemen.
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4.9

De schade-eis die door een derde wordt ingesteld ten gevolge van of
voortvloeiend uit het gebruik of de consumptie van een verzekerd product, met
inbegrip van de kosten van beroep betreffend een door deze derde aangespannen
proces. Is eveneens uitgesloten de aansprakelijkheid van de verzekerde voor de
schade aan de bodem (met inbegrip van die waarop gebouwen staan), het water,
de watertoevoer en de irrigatiesystemen, de oogsten en de weiden, of ook nog de
verloren gegane oogsten ten gevolge van de weersomstandigheden, een
epidemie of elke andere oorzaak.

4.10

De kernreacties, de kernstralingen of –contaminaties (met uitsluiting van een
vrijwillige contaminatie van het verzekerde product), los van het feit of genoemde
reactie al dan niet gecontroleerd was, of indien zij het gevolg was van een
behandeling of van een onvoorzien geval, dan wel of deze schade het
rechtstreekse of onrechtstreekse, onvoorziene of onvoorzienbare gevolg is van,
volledig of gedeeltelijk werd uitgelokt, te wijten is aan of verergerd werd door een
verzekerde gebeurtenis of anderszins. Deze uitsluiting is niet van toepassing op
de stralingstechnieken die door de publieke overheid zijn goedgekeurd voor de
consumptieartikelen.
Elk rechtstreeks of onrechtstreeks onmiddellijk gevolg of op termijn van oorlog,
inval, vijandigheden (ongeacht of de oorlog al dan niet verklaard is) burgeroorlog,
opstand, revolutie, oproer, het militair gebruik van geweld en alle gelijkaardige
omstandigheden.

4.11

De gerechtskosten en de kosten van rechtspleging voor de openbare macht ten
gevolge van een verzekerde gebeurtenis of elke andere omstandigheid.

4.12

Elke onvoorziene contaminatie, alle kosten van een door de publieke overheid
bevolen terughaling die voortvloeit uit de tekortkoming van een derde om zich te
richten naar de procedures die door de verzekerde inzake opslag, consumptie of
gebruik van een verzekerd product worden voorgeschreven.

4.13

De negatieve publiciteit door toedoen van de zaakvoerders, directeurs,
commissarissen of gemachtigden van de verzekerde.

4.14

Elke burgerlijke of strafrechtelijke boete, ongeacht de reden ervan, ongeacht of zij
wordt opgelegd door de wet dan wel voortvloeit uit een contractuele verbintenis.

5 .
5.1
VERZEKERINGSGEBIE
D

A L G E M E N E

B E P A L I N G E N

Deze polis heeft voor een verzekerde gebeurtenis uitwerking in de hele wereld,
tenzij beperkt of gelimiteerd als volgt:
- de verzekeraar legt een specifieke en uitdrukkelijke beperking op in de
bijzondere voorwaarden of in een bijvoegsel;
- de verzekerde of de begunstigde van de polis is een burger van een land, een
orgaan van een overheid, of een land op zichzelf waartegen wetgevingen en of
regelgevingen zijn uitgegeven die deze polis, en of de verzekeraar, en of de
moedermaatschappij, en of de hoogste controlerende instantie beheersen, en
waarbij embargo’s of andere economische sancties zijn uitgesproken die de
verzekeraar verbieden verzekeringen af te sluiten, handel te drijven met of enig
ander economisch voordeel te bieden aan de verzekerde of de begunstigde van
deze polis.
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Geen betalingen of voordelen zullen verschaft worden aan of verschuldigd zijn aan
de begunstigde van de polis die onbekwaam verklaard is geworden, door
wetgeving en regelgeving die de polis, de verzekeraar, zijn moedermaatschappij
of de hoogste controlerende instantie beheersen, voor het ontvangen van deze
voordelen.
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5.2
VERPLICHTINGEN
VAN VERZEKERDE

De verzekerde moet zich alle redelijke inspanningen getroosten om de
geheimhouding van dit contract te verzekeren, behalve indien hij door de wet of
krachtens een rechterlijk bevel gedwongen is het bestaan ervan te onthullen.
De verzekerde moet alles doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om te
voorkomen dat zich schadegevallen voordoen die door deze polis worden gedekt;
hij moet eveneens alle redelijke pogingen ondernemen om de gevolgen van een
verzekerde gebeurtenis te verzachten.
De verzekerde moet met de verzekeraar samenwerken in alle aangelegenheden
die betrekking hebben op deze polis. Deze samenwerking impliceert met name de
deelname aan de zittingen en andere wettelijke procedures, de bezorging en de
bewaring van bewijsgegevens, de verklaringen als getuige, de maatregelen die
nodig zijn om de getuigenis van derden te verzekeren, de proactieve deelname
aan het nemen van maatregelen, de procesvoering, het scheidsgerecht of alle
andere procedures.
Behoudens schriftelijke toestemming van de verzekeraar zal deze polis niet
kunnen worden afgestaan of overgedragen aan een derde.
De verzekeraar heeft het recht de sociale documenten van de verzekerde
betreffende het voorwerp van de verzekering te onderzoeken en te controleren en
dit gedurende de drie (3) jaar na het verstrijken of de opzegging van de polis. De
verzekerde verbindt zich ertoe de verzekeraar zodra die daarom verzoekt de
gevraagde documenten te bezorgen.

5.3

VERZWARING
VAN HET RISICO

De verzekerde verbindt zich ertoe de verzekeraar binnen de negentig (90) dagen
nadat zij zich heeft voorgedaan schriftelijk op de hoogte te stellen van een
risicoverzwaring ten gevolge van:
- De vereniging of de fusie, of
- De verkrijging van de meerderheid van het kapitaal van een andere
rechtspersoon;
- De verkrijging van activa van een andere rechtspersoon, wanneer de inkomsten
van deze verkrijging meer bedragen dan 10% van de omzet van de
verzekerde op de datum van de vereniging, van de fusie of van de verkrijging.
Bij deze risicoverzwaring behoudt de verzekeraar de vrijheid ze te aanvaarden of
te weigeren.
In geval van weigering blijft de verzwaring van het risico gedekt tot op het ogenblik
dat de verzekerde schriftelijk in kennis wordt gesteld van de weigering van de
verzekeraar.
In geval van aanvaarding moet de verzekerde de verzekeraar de gevraagde
meerpremie betalen en dit vanaf de datum van deze vereniging, fusie of
verkrijging tot op de volgende vervaldag, behalve indien uitdrukkelijk om een
andere regeling werd verzocht.
Het verzoek tot regeling van het schadegeval dat voorvloeit uit een verzwaring van
het risico zal maar ontvankelijk zijn voor zover de verzekerde die de verzekeraar
op de hoogte stelt van de verzwaring van het risico genoemde verzwaring niet
kende of redelijkerwijze niet kon kennen.
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5.4

INWERKINGTREDING EN VERSTRIJKING VAN DE VERZEKERING

5.4.1 AANVANG VAN DE

Behoudens andersluidende bepalingen vangt deze verzekeringspolis aan om
00.00 uur op de aanvangsdatum die in de bijzondere voorwaarden is vermeld. De
polis heeft uitwerking tot op de vervaldatum die in de bijzondere voorwaarden is
vermeld. De geldigheidsduur van deze polis is de duur die begrepen is tussen de
aanvangsdatum en de vervaldatum.

VERZEKERING

5.4.2

EINDE VAN DE VERZEKERING

5.4.2.1

Behoudens andersluidende bepalingen eindigt de verzekering om 24.00 uur van
de datum die in de bijzondere voorwaarden is vermeld.

5.4.2.2

OPZEGGING

5.4.2.2.1

Deze verzekeringsovereenkomst kan door de verzekeraar worden opgezegd door
middel van een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of de afgifte van
een opzeggingsbrief tegen bericht van ontvangst, ingeval de verzekerde zijn
contractuele verplichtingen niet is nagekomen of de materiële verzekerbaarheid
van zijn risico in gevaar heeft gebracht.

5.4.2.2.2

Na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de
uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding heeft de
verzekeraar het recht om, per aangetekend schrijven en zonder opgave van reden,
de verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden.

5.5

PREMIE

5.5.1 BETALING VAN DE

De verzekerde moet de aan de verzekeraar verschuldigde premie, inclusief de
desbetreffende kosten en belastingen, betalen vóór of ten tijde van de
premievervaldag.

PREMIE

5.5.2 NIET BETALING
VAN PREMIE BINNEN DE
TERMIJNEN

5.6
5.6.1

Indien de premie op de vervaldatum ervan onbetaald is, zal de verzekeraar de
dekking kunnen schorsen na de verzekeringsnemer door middel van een
deurwaardersexploot of van een aangetekende brief met bericht van ontvangst in
gebreke te hebben gesteld de premie te betalen binnen een termijn van vijftien
dagen die ingaat de dag na de betekening van het exploot of de afgifte van de
aangetekende brief ter post. De schorsing zal ingaan na afloop van deze termijn.
Indien de dekking wordt geschorst, zal de verzekeraar vervolgens de
verzekeringspolis kunnen opzeggen, voor zover hij zich deze mogelijkheid bij de
ingebrekestelling heeft voorbehouden. In dit geval zal de opzegging uitwerking
hebben bij het verstrijken van een termijn van vijftien dagen na de eerste dag van
de schorsing.
Tijdens de periode dat de polis overeenkomstig artikel 5.5.2. geschorst is, zal deze
polis geen enkele dekking verlenen. De verzekerde blijft echter gehouden tot de
betaling van de premie, de kosten en belastingen, de verwijlintrest, alsook tot de
terugbetaling van de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die door de
verzekeraar zijn gemaakt.
SCHADEGEVALLEN
VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE BIJ EEN SCHADEGEVAL
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5.6.1.1
5.6.1.2

5.6.1.3

5.6.1.4
5.6.1.5

5.6.1.6
5.6.1.7

5.6.1.8
5.6.2 DESKUNDIGEN
ONDERZOEK

5.6.3
5.6.3.1 EERSTE RAMING
VAN DE SCHADE

De verzekerde moet zich inspannen om zo gauw als redelijkerwijze mogelijk is:
uit te maken om zich werkelijk een verzekerde gebeurtenis heeft voorgedaan; en
de verzekeraar zo gauw mogelijk en uiterlijk binnen de vijftien dagen nadat hij
daarvan kennis heeft gekregen schriftelijk alle documenten betreffende dit geval te
bezorgen;
indien dit in het belang van de verzekerde lijkt te zijn of door de wet wordt geëist
de feiten ter kennis te brengen van de autoriteiten die belast zijn met de naleving
van de wetten, of van elke andere bevoegde publieke overheid;
alle maatregelen te nemen om het schadegeval te voorkomen of de gevolgen
ervan te verzachten;
de verzekeraar zo gauw mogelijk een schriftelijke en ondertekende verklaring te
bezorgen betreffende de oorzaak, de omstandigheden en de omvang van het
schadegeval;
De verzekeraar zijn volle medewerking verlenen aan de schaderegeling of het
verhaal van de schade; en
zich te onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen
schaden, meer bepaald elke aanvaarding, verklaring of beheer waaruit zou kunnen
worden afgeleid dat zij een erkenning van een schadeloosstellingsverplichting
vormen;
de aanwijzingen van de verzekeraar naar de letter te volgen.
Indien de verzekeraar en de verzekerde het niet eens worden over het
schadebedrag zal elk van de partijen – op schriftelijk verzoek van een van hen dat
binnen de zestig (60) dagen na de weigering van de verzekeraar om het
schadebedrag definitief vast te stellen zoals bepaald in artikel 5.6.3 van deze polis
– binnen de twintig (20) dagen na de bezorging van dit verzoek een onafhankelijke
deskundige kunnen aanstellen en de andere partij per aangetekende brief van
deze aanstelling in kennis kunnen stellen.
De deskundigen van elke partij zullen een derde onpartijdige deskundige
aanstellen.
Indien de deskundigen van elke partij het binnen de vijftien dagen niet eens
worden over de keuze van deze derde deskundige, zal deze deskundige op
verzoek van de verzekeraar of van de verzekerde worden benoemd door de
rechtbank van eerste aanleg van Brussel.
De verzekerde en de verzekeraar moeten binnen de dertig dagen na de
benoeming van deze deskundige hun argumenten aan de drie deskundigen
meedelen. De schriftelijke beslissing, los van de identiteit van de twee
deskundigen die ze nemen, zal het schadebedrag bindend bepalen.
De verzekeraar doet geen afstand van enig recht op een onderhandeling
betreffende de bepaling van de schade.
RAMING EN VASTSTELLING VAN HET SCHADEBEDRAG
De verzekerde moet de verzekeraar zo gauw mogelijk een eerste raming van de
schade voorleggen met de volledige kenmerken van het schadegeval, alsook van
de eerste becijferde gegevens of ramingen van de gegevens van het schadegeval,
alsook een samenvatting.

5.6.3.2 DEFINITIEVE

Los van de al gedane gedeeltelijke betalingen zal de definitieve bepaling van het
schadebedrag betreffende alle schadeposten, met uitsluiting van het verlies van
de brutomarge, ten vroegste gebeuren twaalf (12) maanden en uiterlijk binnen de
vierentwintig (24) maanden nadat de verzekerde gebeurtenis door de verzekerde
aan de verzekeraar wordt voorgelegd.
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5.6.4 INKOMSTEN UIT
BERGING EN
TERUGWINNING

Elke berging of terugwinning, na aftrek van de bergings- of terugwinningskosten,
zal aan de verzekeraar toekomen naar rata van de door haar betaalde vergoeding.
De bergingswaarde van een gecontamineerd product zal worden bepaald na de
terughaling van de betrokken merken of op basis van andere identificatiecriteria
van het gecontamineerde product.
De verzekerde behoudt de eigendom van alle producten die bij het door deze polis
gedekte schadegeval betrokken zijn, alsook de controle over de gecontamineerde
producten.

5.6.5
INDEPLAATSSTELLING

De verzekeraar die in het kader van deze polis een schadegeval heeft geregeld,
treedt in de rechten van de verzekerde naar rata van het bedrag van de
vergoeding om tegenover elke derde alle verhaalrechten uit te oefenen.
De verzekerde moet de verzekeraar alle gegevens en documenten bezorgen die
nodig zijn om deze verhaalrechten te vrijwaren.
De verzekeringsnemer ziet ervan af ook maar iets te ondernemen dat deze
rechten kan schaden.
Alle bedragen die ten gevolge van de uitoefening van het verhaal worden
gerecupereerd, komen eerst toe aan de verzekerde naar rata van het bedrag van
deze sommen dat de dekkingsgrens overschrijdt en vervolgens aan de
verzekeraar.
De kosten die in het kader van dit verhaal worden gemaakt, zullen worden
verdeeld tussen de partijen die een belang hebben bij dit verhaal en in verhouding
tot het gedeelte van de gerecupereerde bedragen dat hem toekomt.

5.6.6 BEPALING VAN DE

Bij de bepaling van het bedrag van de brutomarge, van de gewone en extra
kosten en de andere voor vergoeding in aanmerking komende schade zal
rekening worden gehouden met de markttendensen betreffende de activiteit vóór
de verzekerde gebeurtenis en de vermoedelijke markttendens nadat deze
gebeurtenis zich heeft voorgedaan, in de veronderstelling dat de verzekerde
gebeurtenis zich niet zou hebben voorgedaan. Het vermoedelijke niveau van de
omzet, alsook de vermoedelijke markttendens nadat de verzekerde gebeurtenis
zich heeft voorgedaan indien dit zich niet had voorgedaan, moeten door de
verzekerde op een logische manier en met een redelijke zekerheid worden
opgesteld.

WAARDE

5.7 VERZWIJGEN OF
ONJUIST MEDEDELEN
VAN GEGEVENS

5.8
VERTEGENWOORDIGING

Indien zou blijken dat de verzekerde vrijwillig heeft verzuimd gegevens betreffende
het risico aan te geven, of vrijwillig een valse verklaring heeft afgelegd en dat hij
zodoende de verzekeraar bij de beoordeling van het risico op een dwaalspoor
heeft gebracht, is deze polis van rechtswege nietig. In geval van een onopzettelijk
verzwijgen of van een onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens zullen de
bepalingen van artikel 60 van de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen van toepassing zijn.
Door de ondertekening van deze polis erkent de verzekeringsnemer dat hij handelt
voor rekening van alle verzekerden met betrekking tot de betaling van de premie,
de terugbetalingen, de bijvoegsels en elke andere verplichting die voortvloeit uit
deze polis; alle verzekerden erkennen dat de verzekeringnemer voor hun rekening
handelt.

5.9 AANVULLENDE

Het is de verzekerde toegestaan – zonder afwijking van de rechten die
voortvloeien uit deze polis – een of meer verzekeringspolissen af te sluiten die
tegemoetkoming verlenen bovenop het maximumbedrag dat door deze polis wordt
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verzekerd, voor zover de verzekeraar op het ogenblik dat deze aanvullende
verzekering wordt afgesloten schriftelijk in kennis wordt gesteld van de kenmerken
van deze aanvullende verzekering.
Het eventuele bestaan van deze verzekering doet niets af van de verplichtingen
van de verzekeraar krachtens deze polis.
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5.10

MEDEDELINGEN

5.10.1

De mededelingen die door de verzekeringsnemer of een verzekerde aan de
verzekeraar worden gedaan. Zij zullen als rechtsgeldig gedaan worden
beschouwd indien zij schriftelijk gericht worden aan het adres van de verzekeraar
dat in de bijzondere voorwaarden is vermeld.

5.10.2

De mededelingen die door de verzekeraar of in zijn naam aan de
verzekeringsnemer of aan een verzekerde worden gedaan, zullen als rechtsgeldig
gedaan worden beschouwd indien zij schriftelijk gericht worden aan de
vertegenwoordiger van de verzekeringsnemer, op het adres van de
verzekeringsnemer of van de verzekerde dat in de bijzondere voorwaarden is
vermeld.

5.11

ONGELDIGE BEDINGEN, INTERPRETATIE EN NALEVING VAN DE WETGEVING

5.11.1

Indien een bepaling van deze polis of welke reden ook ongeldig of onwettelijk
wordt geacht, of indien in geen enkel opzicht bindend kan zijn, zal deze bepaling
zoals hierna gezegd als ongeschreven worden beschouwd en zal zij geen invloed
kunnen hebben de overige rechtsgeldige, wettelijke en bindende bepalingen van
de polis.

5.11.2

Indien een bepaling van deze polis of welke reden ook ongeldig, onwettelijk of
niet-bindend wordt geacht, moet deze bepaling beperkend worden
geïnterpreteerd, dat wil zeggen dat zij als rechtsgeldig, wettelijk of bindend zal
worden beschouwd voor zover de inhoud ervan verenigbaar is met de
toepasselijke wet.

5.11.3

De bepalingen van de polis die in strijd zouden zijn met de wetten of de
reglementen van het land waar de polis is uitgegeven, zullen krachtens dit beding
derwijze worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met de wetten en
reglementen zijn.

5.12
TOEPASSELIJK RECHT
5.13 GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze polis.

5.13 OMBUDSMAN

Elke klacht met betrekking tot de polis kan schriftelijk gericht worden aan de VZW
Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel,
www.ombudsman.as. onverminderd voor de verzekeringsnemer, de verzekerde of
de derde om een rechtsgeding of arbitrage aan te spannen.

5.14 RECALLPLAN

De verzekerde is ertoe gehouden binnen de drie maanden na binding van de
overeenkomst een recallplan aan de verzekeraar voor te leggen.

Behoudens andersluidende bepaling zullen alle geschillen die voortvloeien uit
deze verzekeringspolis worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van
Brussel.

Dit recallplan zal integraal deel uitmaken van deze verzekeringspolis.
De verzekerde verbindt zich ertoe het recallplan actueel te houden gedurende de
volledige polisperiode.
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Bij afwezigheid van recallplan, heeft de verzekerde de verplichting contact op te
nemen met de consultant NSF die advies zal verlenen voor het opstellen van het
recallplan.
De verzekerde zal gehouden zijn deze kosten te betalen.
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