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BIJLAGE BIJ DE POLIS “BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID”  
(B.A. aanverwante risico’s) 

 
B.A. Jacht 

(Verplichte verzekering: KB van 15.7.1963 – SB van 3.8.1963) 
 
DEFINITIE: De betreffende definitie wordt opgeheven en vervangen door: 
 
Derde: iedereen behalve: 

a) de Verzekeringnemer en/of de Verzekerde aansprakelijk voor het ongeval; 
b) de leden van hun gezin: 

 
echtgeno(o)t(e) 
ascendenten, descendenten, verwanten in rechte 
lijn 

als ze bij hen inwonen en door hen worden 
onderhouden 

 
 

c) de leden van hun personeel in uitoefening van de functie waarvoor ze zijn tewerkgesteld. 
Deze personeelsleden, met uitzondering van de personen bedoeld in b), worden wel beschouwd als derde: 
- voor de materiële schade die ze lijden, met uitzondering van schade aan kleding; 
- als ze niet vallen onder de wet betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen. 

 
VOORWERP VAN DE VERZEKERING: 

A. Jager en/of schutter: de polis dekt: 

a) in het kader van het Koninklijk Besluit van 15 juli 1963, de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
verzekerde: 

1°. in zijn hoedanigheid van jager en/of schutter die voortvloeit uit het dragen en 
het gebruik van wapens tijdens de jacht, inclusief een klopjacht; 

2°. die voortvloeit uit het transport van deze wapens van of naar de plaats van de 
jacht of de klopjacht; 

b) en daarbovenop, de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde als gevolg van: 

1°. het bezit van jachtwapens, niet verboden projectielen, vallen, gif voor wild en 
het daarvan toegelaten gebruik; 

2°. voorbereidende proeven en schiet- of jachtwedstrijden; 

3°. de honden die hen vergezellen tijdens de jacht, de trainingen en de wedstrijden 
zowel als op de heen- en terugweg. 

 

B. Jager en/of schutter die zich bovendien wenst in te dekken als eigenaar en/of huurder van het 
jachtterrein: 

De polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de Verzekerde: 

- zoals hierboven bedoeld onder A, 

- en bovendien ten gevolge van alle installaties die het jagen vereenvoudigen. 

 

C. Jachtopziener: 

De polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid: 

- van de verzekerde in zijn hoedanigheid van opdrachtgever van een jachtopziener voor de 
functies waarvoor die laatste is tewerkgesteld; 

- van de opziener in de uitoefening van zijn functies in dienst van de Verzekeringnemer in de 
hoedanigheid van jager en/of schutter (zoals onder A.) en/of ambtenaar van de gerechtelijke 
politie. 
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D. Jager en/of schutter die bovendien optreedt als eigenaar of huurder van een jachtterrein en 
als leider en/of organisator van klopjachten. 

De polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid: 
- van de Verzekerde, in zijn hoedanigheid van: 

a) leider en/of organisator van de klopjacht; 
Tijdens de jacht mag hij gebruikmaken van een aangekoppeld rijtuig, een fiets of honden, die worden 
toevertrouwd aan het jachtpersoneel. 

b) opdrachtgever van het jachtpersoneel: drijvers, weitasdragers enz.; 

c) jager en/of schutter, eigenaar of huurder van het jachtterrein. 

- van een gast die occasioneel een wapen draagt dat hem tijdelijk werd toevertrouwd door een 
deelnemer. 

 
UITBREIDING VAN DE DEKKING: 

De waarborg wordt uitgebreid tot maximaal € 2.478,94 per schadegeval voor brandschade aan hout en 
hoogstammige bomen.  

 
UITSLUITING: 

Burgerlijke aansprakelijkheid wegens stroperij is uitgesloten. 
 

NIETIGHEID - VERVAL - OPZEGGING: 

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 16 van de wet 11 juni 1874, mag de Maatschappij geen uit het 
contract voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval inroepen tegen de benadeelde (of zijn rechthebbenden) 
om diens rechten te beperken. 

 
VRIJSTELLING 

Als het contract een vrijstelling voorziet, dan blijft de Maatschappij evengoed gehouden tot vergoeding van de 
benadeelde (of zijn rechthebbenden) die, op grond van deze bepaling, ten laste blijft van de Verzekerde. 

 
VERZETTERMIJN: 

De nietigverklaring, opzegging of schorsing van de waarborg kunnen ten vroegste tegen de benadeelde (of zijn 
rechthebbenden) ingeroepen worden vijftien dagen na de kennisgeving ervan door middel van een ter post 
aangetekend schrijven, door de Maatschappij gericht aan de instantie die de vergunning of akte heeft 
afgeleverd. De termijn begint te lopen op de dag na de afgifte van het aangetekend schrijven bij de post. 

Die kennisgeving kan ten vroegste gebeuren op: 

a) de dag waarop de waarop de dekking voor de Verzekerde stopt, in het geval van een schorsing; 

b) de dag waarop een van de partijen aan de andere partij heeft aangekondigd het contract op te zeggen of nietig te 
verklaren. 

 
 

WIJZIGING VAN DE POLIS: 

De contractanten verbinden zich ertoe de bepalingen van dit contract niet te wijzigen op een manier die een 
inbreuk zou betekenen op de rechten van de benadeelden (of hun rechthebbenden). 
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