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OBJECTIEVE BA 

  1. Begripsbepaling : 
 
Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid bij brand of explosie - Wet van 30 juli 1979  en 
koninklijke besluiten van 28 februari en 5 augustus 1991 
De wet vestigt ten gunste van benadeelden een rechtstreekse rechtsvordering ten aanzien van de verzekeraar; 
die kan geen enkele nietigheid, exceptie of verval inroepen die voortvloeit uit de Wet of het 
verzekeringscontract. 

  2. Doelpubliek : 
 
De uitbaters van voor het publiek toegankelijke inrichtingen bepaald bij KB zijn verplicht een verzekering 
"objectieve aansprakelijkheid" te sluiten. Concreet betekent dit dat een slachtoffer van een schadegeval niet 
langer moet bewijzen dat de uitbaters een fout begingen; het volstaat om de schade en het oorzakelijk verband 
aan te tonen. 
Voorbeelden van enkele inrichtingen die aan die Wet zijn onderworpen:   
 
Beschrijving van het risico:   
 

 Jeugdherberg 

 Cultureel centrum, jeugdhuizen 

 Bioscopen, schouwburgen 

 Drankgelegenheden > 50m² met of zonder kleine horeca zonder frituur 

 Gebouwen voor de uitoefening van cultusdiensten > 1000m² 

 Verzorgingsinstellingen 

 Hotel, motel > 4 kamers 

 Kantoorgebouwen > 500m² (toegankelijk voor het publiek) 

 Kleinhandelswinkels > 1000m² (inclusief voorraad en opslagruimte) 

 Restaurants, frituren > 50 m² 

 Sportzalen (sportvelden niet inbegrepen) 

 Tentoonstellingszaal 

 Polyvalente zaal (feesten, optredens, bijeenkomsten, sportmanifestaties) 

 Stadion (sportvelden niet inbegrepen) Tribunes + parkings + kleedkamers en cafetaria 

  3. Verzekerde bedragen : 
 

 De verzekerde bedragen zijn,  per schadegeval : 
 

a. Voor schade als gevolg van lichamelijke letsels: 14 .873.611,49 € 
b. Voor materiële schade: 743.680,57 € 
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 Voornoemde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen; het indexcijfer van de 
maand juli 1991, namelijk  110,34 (basis88) geldt als basis. De aanpassing van deze bedragen gebeurt 
jaarlijks op 30 augustus, en voor het eerst op 30 augustus 1992. 

 

 De bedragen die verzekerd zijn voor materiële schade zijn zowel van toepassing op de beschadiging van 
voorwerpen als op de zogenaamde materiële schade (genotsderving, onderbreking van activiteiten, 
werkloosheid, stilvallen van de productie, winstderving en andere gelijkaardige schade die niet het gevolg 
is van lichamelijke letsels. 

 
 Vrijstelling: er is geen vrijstelling 

 
 De dekking van de objectieve aansprakelijkheid vormt het voorwerp van een afzonderlijk contract; de 

verzekeringnemer ontvangt een verzekeringsattest, volgens dezelfde principes waarmee de groene 
kaarten voor de burgerlijke Aansprakelijkheid "bestuurder" worden uitgereikt, evenals een duplicaat van 
dit certificaat dat hij dient af te leveren aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting bedoeld 
in de Bijzondere Voorwaarden is gevestigd. 
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