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Bijlage 5: De verzekering ‘BA-uitbating’

Wat is een verzekering BA-uitbating?

De verzekering BA-uitbating is voor een bedrijf even noodzakelijk als een BA-gezin dat voor gezinnen is. De verze-

kering zorgt er namelijk voor dat schade die door toedoen van de verzekerde ondernemer of een van zijn mede-

werkers aan derden wordt toegebracht, vergoed wordt zonder dat de onderneming daardoor zelf in zwaar financi-

eel weer terechtkomt.

De verzekering BA-uitbating mag je niet verwarren met de BA-na levering. Het verschil zit ’m in het moment waar-

op de schade wordt veroorzaakt. Een loodgieter die tijdens werkzaamheden een woning onder water zet, kan een 

beroep doen op de BA-uitbating. Maar begeeft een kraan het na plaatsing en wanneer de werf is opgeleverd, dan 

treedt de BA-na Levering in werking. Het is goed dit onderscheid voor ogen te houden.

De BA-uitbating dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden voor zover ze het gevolg is van de 

werkzaamheden zelf. De schade doet zich dus voor tijdens het uitoefenen van de bedrijvigheid van de onderne-

ming, ongeacht of dit binnen de onderneming dan wel erbuiten gebeurt.

Welke schade is gedekt?

De materiële schade, de lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële scha-

de (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade).

Het kan bijvoorbeeld gaan om door een schilder veroorzaakte verfvlekken, milieuschade, verwondingen doordat 

een reclamebord van een handelszaak op een voorbijganger of voertuig valt, de stopzetting van de activiteiten 

van een onderneming ten gevolge van het ontstaan van een gaslek tijdens de levering ervan ...

Voor welke activiteiten is de onderneming verzekerd?

De onderneming is verzekerd voor al haar activiteiten. Ze is als volgt gedekt: voor schade die kan veroorzaakt wor-

den aan derden door de goederen die aan de onderneming toebehoren of die ze onder haar hoede heeft (de ge-

bouwen, de machines, de bouwmachines, de motorvoertuigen, de gehuurde of in bewaring gegeven voorwerpen, 

de toevertrouwde voorwerpen...), door de personen voor wie ze instaat (het personeel, de onderaannemers, de 

uitzendkrachten, de stagiair(e)s, de familieleden van de ondernemer die een natuurlijke persoon is in het raam van 

hun activiteiten ten dienste van de onderneming, de bestuurders, de zaakvoerders, de vennoten, de leergasten, de 

vrijwilligers,...) en door de prestaties die ze levert.

Waar is de verzekering BA-uitbating van toepassing?

De verzekering BA-uitbating is van toepassing op de prestaties geleverd vanaf de Belgische uitbatingszetels door 

de verzekerde onderneming (zo is het sturen van schilders naar Zwitserland vanuit Luik voor het uitvoeren van 

werken bijvoorbeeld gedekt).

Hoeveel kost een verzekering BA-uitbating?

De premie voor een verzekering BA-uitbating wordt berekend op basis van het type van activiteit van de onderne-

ming, de verzekerde bedragen en de draagwijdte van de waarborg. De tarifering kan gebeuren op basis van het 

aantal tewerkgestelde personen en/of de omzet van de onderneming.  

Meestal is er een franchise opgenomen in de polis.

Een nauwkeurige beschrijving van de aard van de activiteiten is noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stel-

len die de onderneming een perfecte dekking biedt.
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Aandachtspunten

Op basis van de activiteit van de onderneming moeten voldoende hoge bedragen worden verzekerd, voor zowel 

de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade.

Sommige ondernemingen kunnen meer specifieke behoeften hebben, zoals:

een dekking ‘toevertrouwde voorwerpen’;

het lenen van aangestelden of materieel;

een dekking tegen zuiver immateriële schade.

Overigens bestaat er ook een verzekering rechtsbijstand: ongeacht het type uitgeoefende activiteit kan het zeer 

nuttig zijn zo’n dekking te sluiten.

(bron: www.assuralia.be)


