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1. DIENSTEN 

 
1.1 PROTECT ASSIST & SUPPORT (HIERNA PAS) 

 
PAS is een upgrade van de standaardservice die steeds door de verzekerde onderschreven wordt  in het 

kader van de Protect BA-polis. 

 

PAS geeft de verzekerde toegang tot een uitgebreidere juridische ondersteuning en preventieadviezen 

op maat via de inhouse studiedienst van Protect, alsook toegang tot de PAS Academy. 

 

De volgende diensten zijn inbegrepen: 

 

A. ondersteuning bij opmaak en nazicht van contracten  

PAS verleent juridische ondersteuning bij de opmaak en het nazicht van contracten met als voorwerp 

het leveren van de verzekerde beroepsactiviteit(en). Dit kan zowel betrekking hebben op 

standaardcontracten als op contracten op maat.  

Van deze dienst kan ook gebruik gemaakt worden voor ondersteuning bij het nazicht en de 

verbetering van contracten die door de potentiële contractpartij worden voorgelegd, evenals bij een 

overleg of contractonderhandeling.  

De ondersteuning heeft geen betrekking op de uitgesloten materies (zie II). 

 

B. ondersteuning bij opmaak en nazicht samenwerkingscontracten  

PAS levert juridische ondersteuning bij de opmaak en het nazicht van contracten  die een 

samenwerking tot doel hebben gerelateerd aan de uitvoering van de verzekerde beroepsactiviteit(en).  

Onder samenwerking vallen zowel de verticale (onderaanneming) als de horizontale (maatschap, 

samenwerkingsprotocol) variant. 

De ondersteuning heeft geen betrekking op de uitgesloten materies (zie II). 

 

C. advies bij ereloonmodaliteiten 

PAS levert juridische ondersteuning en advies aangaande de interpretatie van ereloonmodaliteiten, de 

mogelijkheid tot invordering van ereloon, de slaagkansen en de risico’s bij invordering.  

Het advies en ondersteuning die wordt verschaft beperkt zich tot de minnelijke fase, vooraleer door 

één van de partijen een gerechtelijke-, arbitrage- of bemiddelingsprocedure zou worden opgestart. 

De ondersteuning en het advies hebben niet de daadwerkelijke invordering tot voorwerp, waarvoor 

een rechtsbijstandspolis bestaat. Deze dienst komt dus uitdrukkelijk niet in de plaats van hetgeen 

onder de rechtsbijstandspolis is verzekerd.  
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D. advies bij toepassing van contractuele bepalingen 

PAS levert juridische ondersteuning en advies bij de interpretatie en toepassing van contractuele 

bepalingen in overeenkomsten met als voorwerp het leveren van de verzekerde beroepsactiviteit(en). 

Het gaat om een adviesverstrekking aan de verzekerde. 

Deze dienst komt dus uitdrukkelijk niet in de plaats van hetgeen onder de rechtsbijstandspolis is 

verzekerd. 

De ondersteuning heeft geen betrekking op de uitgesloten materies (zie 2). 

 

E. advies m.b.t. overheidsopdrachten 

PAS levert juridische ondersteuning en advies aan haar verzekerden met betrekking tot de 

overheidsopdrachtenregelgeving en de toepassing ervan, met betrekking tot materies waarmee de 

verzekerde in het kader van de uitoefening van de verzekerde beroepsactiviteit te maken kan krijgen.  

PAS treedt niet op als juridisch adviseur van opdrachtgevende besturen maar biedt haar verzekerden 

wel ondersteuning in hun adviesverlening ten overstaan van hun contractpartij, ten einde tegemoet te 

komen aan de verplichtingen die zij zijn aangegaan maar toch ook maximaal de aansprakelijkheid te 

beperken. 

De ondersteuning heeft geen betrekking op de uitgesloten materies (zie 2). 

 

F. advies bij juridische opmaak documenten ontwerper 

PAS biedt juridische ondersteuning en advies bij de opmaak en het nazicht van documenten 

gerelateerd aan de uitoefening van een opdracht van de verzekerde, gericht op preventie. 

De ondersteuning heeft geen betrekking op de uitgesloten materies (zie 2). 

 

G. advies m.b.t. aansprakelijkheid in de buurlanden 

PAS biedt advies over het van toepassing zijnde aansprakelijkheidsregime en de eventuele manieren 

om aansprakelijkheden te beperken en te verzekeren in Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Groot-

Hertogdom-Luxemburg. 

Op verzoek van de verzekerde kan door PAS een algemeen advies worden verschaft inzake andere 

aansprakelijkheid in andere dan de hierboven vermelde landen, indien PAS daartoe de mogelijkheid 

ziet. 
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H. nazicht aannemingscontracten in het kader van de  opdracht ontwerper 

PAS gaat over tot het nazicht van aannemingscontracten tussen opdrachtgever en aannemer, in 

functie van de behartiging van de belangen van de verzekerde, meer bepaald in functie van de 

beperking of uitsluiting van de risico’s en de aansprakelijkheid van de verzekerde.  

De ondersteuning heeft geen betrekking op de uitgesloten materies (zie 2). 

 

1.2 PAS  Academy  

Binnen PAS wordt de mogelijkheid geboden om gratis deel te nemen aan de opleidingen die zullen 

georganiseerd worden door Protect binnen de PAS Academy. 

De onderwerpen en inhoud van die opleidingen zijn gelieerd aan de uitoefening van het beroep en de 

kennis door Protect verworven in haar jarenlange expertise als BA-verzekeraar..  

 

1.3 Eerstelijnsadvies 

De adviezen verstrekt door PAS zijn eerstelijnsadviezen. Zij worden geleverd zonder uitbesteding aan 

een externe- deskundige.  

Protect kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de interpretatie en het gebruik van de 

antwoorden gegeven in de context van de eerstelijnsbijstand. 

Indien PAS de aanstelling van een extern deskundige onvermijdelijk en/of aangewezen acht, wordt de 

verzekerde doorverwezen. De verzekerde is alsdan steeds vrij in de keuze van deskundige en kan vrij 

kiezen om, op zijn kosten, via deze deskundige af te handelen. 

 

2. UITGESLOTEN MATERIES  

Intellectuele eigendomsrechten 

Arbeidsrecht  

Vennootschapsrecht  

Fiscaal recht 

Deontologie 

Strafrecht 

Milieurecht  

Ruimtelijke Ordening  
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3. DUUR  

De duur van het contract PAS loopt gelijk met die van de onderschreven BA-polis.  

Naar analogie met de BA-polis wordt zij stilzwijgend verlengd en kan zij conform dezelfde 

modaliteiten als de BA-polis worden opgezegd.  

P
A

S 2
0

2
1

 


