
 
 
FAQ – BRAND – EN BEDRIJFSSCHADE 
CONTRACTUELE IMPACT VAN DE LOCK-DOWN 
PERIODE 

_____________________________________________ 
 
Opmerking: onderstaande standpunten gelden voor het aandeel van MS Amlin indien collectieve polis. 
 
 

Frequently Asked Questions: 
 

1. De geplande controle van mijn sprinklerinstallatie kan niet plaatsvinden. 
Ben ik nog gedekt? 

2. De geplande periodiek controle van de elektrische installatie kan niet 
plaatsvinden. Ben ik nog gedekt? 

3. Mijn contract bevat contractuele preventiemaatregelen: de deadline is 
niet meer haalbaar. Blijf ik gedekt of zal MS AMLIN verval van dekking 
inroepen door het niet-uitvoeren van de preventie? 

4. Mijn bedrijf maakt tijdelijk handgel voor ziekenhuizen en rusthuizen. Zal 
de verzekeraar verzwaring van risico inroepen ? 

5. Mijn omzet zal sterk dalen. Wat zal gebeuren met de afrekening 
bedrijfsschade? En wat als de minimumpremie niet wordt gehaald, zal 
deze dan toch aangerekend worden? 

6. Door de sterke daling van de omzet, lopen mijn voorraden aan koopwaar 
op.  Hierdoor dreigt de in de polis voorziene maximale limiet voor 
koopwaar te worden overschreden. Kan deze limiet verhoogd worden? 

 
  



 
 

1. De geplande controle van mijn sprinklerinstallatie kan niet plaatsvinden. 
Ben ik nog gedekt? 

 
Uit onze informatie blijkt dat ANPI nog steeds periodieke controles uitvoert in bedrijven waar de 
toegang mogelijk is. Indien de toegang tot het bedrijf absoluut onmogelijk is, dan blijven de 
waarborgen van de polis van kracht, behalve indien deze controle werd opgenomen als 
contractuele A-preventie en de deadline is overschreden (zie punt hieronder). 
 
Indien er geen aanwijzingen zijn dat de sprinklerinstallatie niet goed zou functioneren, aanvaarden 
wij bijgevolg uitstel van de controle indien de toegang tot het bedrijf vandaag onmogelijk is. Wij zijn 
er ons van bewust dat het uitstel maanden kan duren omdat na het opheffen van de lock-down de 
controle-organismen zullen overspoeld worden met nieuwe aanvragen. 
 
MS Amlin zal geen verval of beperkingen van dekkingen inroepen indien de verzekerde kan 
aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om te voldoen aan de voorschriften van de polis 
(aanpak als goede huisvader). 
 
 
Enkele basismaatregelen moeten gerespecteerd blijven: 

- Flue spaces; 

- Maximale stapelhoogte van de goederen (conform sprinkler classificatie); 
- Werking dieselpomp dient gegarandeerd te blijven; 
- Geen lekkages toegestaan; 
- Wekelijkse test dient te blijven uitgevoerd. 
 
De eventuele opmerkingen uit het laatste keuringsrapport dienen sowieso nog steeds verholpen te 
worden. 

 

2. De geplande periodieke controle van de elektrische installatie kan niet 
plaatsvinden. Ben ik nog gedekt? 

 
Uit onze informatie blijkt dat controle-organismen (zoals Vinçotte) nog steeds periodieke controles 
uitvoeren in bedrijven waar de toegang mogelijk is. Indien de toegang tot het bedrijf onmogelijk is, 
dan blijven de waarborgen van de polis van kracht, behalve indien deze controle werd opgenomen 
als contractuele A-preventie en de deadline is overschreden (zie punt hieronder). 
 
Indien er geen aanwijzingen zijn dat er problemen zouden zijn met de installatie, aanvaarden wij 
uitstel van de controle. Wij zijn er ons van bewust dat het uitstel maanden kan duren omdat na het 
opheffen van de lock-down de controle-organismen zullen overspoeld worden met nieuwe 
aanvragen. 
 
MS Amlin zal geen verval of beperkingen van dekkingen inroepen indien de verzekerde kan 
aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om te voldoen aan de voorschriften van de polis 
(aanpak als goede huisvader). 
 
In afwachting van de nieuwe controle, moeten de openstaande punten uit het laatste keuringsattest 
sowieso nog steeds worden verholpen. 
 

3. Mijn contract bevat contractuele preventiemaatregelen: de deadline is niet 
meer haalbaar. Blijf ik gedekt of zal MS AMLIN verval van dekking inroepen 
door het niet-uitvoeren van de preventie? 
 
De uitvoeringstermijnen die door onze preventie-ingenieurs worden opgelegd zijn meestal niet 
onredelijk. Indien het B-preventies betreft, is uitstel van enkele maanden aanvaardbaar. 
 
Indien het A-preventie betreft (breekpunten), dan dient u dit te melden aan de verzekeraar en 
bepalen wij geval per geval wat de gevolgen zullen zijn. Indien de contractuele voorwaarden verval 
van dekking toelaten, kan deze uitsluiting worden ingeroepen. Een opzeg van de polis wegens het 
niet tijdig uitvoeren van A-preventie blijft ook mogelijk. 



 
 
 

4. Mijn bedrijf maakt tijdelijk handgel voor ziekenhuizen en rusthuizen. Zal de 
verzekeraar verzwaring van risico inroepen? 

 
NEEN, wij vragen u wel ons dit te melden. 
Heeft u hulp nodig bij het nemen van bijkomende voorzorgmaatregelen ?  Aarzel niet contact te 
nemen met onze preventie-ingenieurs die u graag bijstaan met advies concreet voor uw situatie: 
riskengineering.be@msamlin.com 

 

5. Mijn omzet zal sterk dalen. Wat zal gebeuren met de afrekening 
bedrijfsschade? En wat als de minimumpremie niet wordt gehaald, zal deze 
dan toch aangerekend worden? 

 
We wachten de afrekening van de omzet af begin volgend jaar om de impact over het volledige 
jaar te evalueren.  Meestal is een decrease tot 30% voorzien in de contracten en met het 
toepassen van de minimumpremie zal MS AMLIN flexibel omspringen. 

 

6. Door de sterke daling van de omzet, lopen mijn voorraden aan koopwaar 
op.  Hierdoor dreigt de in de polis voorziene maximale limiet voor 
koopwaar te worden overschreden. Kan deze limiet verhoogd worden? 

 
Tot maximaal 3 maanden na het einde van de Lock-down periode voorziet MS AMLIN standaard 
een verhoogde dekking tot 15% boven de in de polis voorzien maximale limiet aan koopwaar, met 
een absoluut maximum van 5 mEUR. Het verzekerde kapitaal koopwaar kan dus tijdelijk verhoogd 
worden tot 115% (max. 5 mEUR) van de in de polis voorziene limiet, zonder dat MS AMLIN 
onderverzekering zal inroepen. 
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