
 

 

Verenigingen en 
verzekeringen 



• Verenigingen die nationaal of gewestelijk zijn 

gestructureerd / Verenigingen die los staan 

van een koepel   

 

 

• Wettelijk verplichte verzekeringen /  

    Niet wettelijk verplichte verzekeringen 



Wettelijke verplichte 
verzekeringen 

 

• Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) – 

vrijwilligers 

 

• Arbeidsongevallen 

 

• Auto 

 

• Objectieve aansprakelijkheid bij brand 

en ontploffing 

 



BA-vrijwilligers 
 

• Basis: wet 3 juli 2005 / KB 19 december 2006 

 

             

• Verzekeringsplicht sinds 01 januari 2007 voor 

gemeentes, ocmw’s, vzw’s , …   

 

  

• Principe: vereniging is burgerlijk aansprakelijk 

voor de fouten van de vrijwilligers  (analogie 

met werkgevers)       



Arbeidsongevallen 
 

• Basis: wet van 10 april 1971 

 

    Enkel lichamelijke schade; dus: 

 

-terugbetaling medische kosten 

-vergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid 

-blijvende invaliditeit: rente 

-dood 



Automobielverzekering 
 

• Enkel BA is verplicht (groene kaart) voor 

schade aan derden bij ongeval in fout 

 

    Basis: wet van 21 november 1989 

               KB van 14 december 1992 

 

. Facultatief: - rechtsbijstand 

                     - omnium (geheel / gedeeltelijk) 

                     - lichamelijke letsels bestuurder 



Objectieve 
aansprakelijkheid brand/ 

ontploffing  

 

 

• Basis: wet van 30 juli 1979  

               KB van 5 augustus 1991  

 

• Wet geldt voor 25 opgesomde inrichtingen 

• Permanente uitbating van een voor het 

publiek toegankelijke ruimte 

 

• Dit is GEEN brandpolis !!! 



Niet wettelijk verplichte 
verzekeringen 

 

• Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) 

• Brand 

• Lichamelijke ongevallen (vrijwilligers, leden,…) 

• Alle risico’s 

• Assistance 

• VZW’s : Bestuurdersaansprakelijkheid  

 

 



Burgerlijke 
aansprakelijkheid (BA) 

  

• “familiale polis” van een vereniging  

• basis: art. 1382 -1386 bis BW 

• na te kijken:  

            - verzekerde kapitalen ? 

            - wie is verzekerd ? 

            - stoffelijke + lichamelijke schade  

            - rechtsbijstand 

• toevertrouwde goederen 



Brand 
 

• Vereniging is eigenaar van het gebouw 

 

 

• Vereniging is huurder of gebruiker van een 

gebouw  

  

   Afstand van verhaal 

 



Lichamelijke ongevallen  
 

• Vaste kapitalen 

    - overlijden (€7.500) 

    - blijvende invaliditeit (€15.000) 

    - tijdelijke ongeschiktheid: dagvergoeding 

    - medische kosten (opleg) 

 

• Soort arbeidsongevallenverzekering 

 



Alle risico’s 
 

• Voor eigen goederen 

 

 

• Voor goederen van anderen (huur/ bruikleen) 

 

 

• Transportrisico (nagel tot nagel) kan ook 

verzekerd worden 



Assistance 
 

Aan te raden indien geregeld in buitenland 

 

• Hulpverlening aan personen 

 

 

• Hulpverlening aan voertuigen 



Bestuurdersaansprakelijkheid – 

VZW’S 
 

• Bestuurder verbindt in principe de vzw en niet 

zichzelf, doch er is persoonlijke 

aansprakelijkheid mogelijk  

 

• Criterium: “goede huisvader” 

 

• Professionele bestuursfout  



Ethias  

CVB vzw 

02/12/2014 



Polis 19.261.856 
 

 

• Omnium dienstopdrachten 

 

• Aanvang: 18/06/2006 

 

• Verzekeringsnemer:  

    Centrum Voor Beeldexpressie vzw 



Doel van de verzekering 
 

• Omnium persoonlijke wagens leden CVB vzw 

 

• Omnium = stoffelijke schade + glasbraak + brand +    

                       diefstal 

• Omnium  
- voor  opgegeven nummerplaten (19) 

- voor dienstopdrachten  voor vzw 

 

• Maximumbedrag bij schade 12.500 EURO (zonder BTW) 

 

• Polis in 2de rang 

 

 

 



 
Verplichtingen van CVB 

VZW ? 
 

 
• Dekking enkel voor: verplaatsingen in opdracht van de vzw + 

voor de gekende nummerplaten 

 

• Register met opdrachten verplaatsingen/ voorleggen bij 
schadegeval 
 

• Opgave van :  

 - nummerplaten  

 - Aantal afgelegde km in opdracht van de vzw 

  - 2013: 22.972 km 
  - 2012:  26.571 km 
  - 2011: 26.200 km 

  - 2010: 28.400 km 

 



Wat te doen bij ongeval ? 
 

• Vaststelling ongeval: politie 

 

• Onafhankelijke getuigenverklaring bij geen  

     vaststelling  van de politie 

 

• CVB vzw inlichten / direct 

 

• CVB vzw licht Ethias in / direct 

 

• Bewijs van “ dienstopdracht” (zie register) 

 

• Aangifte eigen verzekeraar / polis dienstopdrachten is in  
2de rang 



Vrijstelling? 
 

• “Stoffelijke schade” 

 - 10% van de schade 

  - minimum:  123,95 EURO 

  - maximum: 247,89 EURO 

 

• Vrijstelling valt weg bij:  

 - gedeeltelijke schade ( personenwagens/     

                wagens dubbel gebruik) bij herstelling door Ethias –   

                erkende garages 

 

 - louter glasbreuk 

 

 - schade tgv. natuurkrachten 

                         onverwachte aanrijding met wild 

 

 

 

 



Polis 45.187.929 
 

 

Alle risico tentoongestelde werken 

 

Aanvang: 01/04/2008 

 

Verzekeringsnemer: Centrum Voor Beeldexpressie   

                                    VZW  



Doel van de verzekering 
 

• Alle risico-dekking voor fotoreeksen 

 

• Rondreizende tentoonstellingen op diverse locaties in België 

 

• Fotoreeksen: 

                   - minimum  3 werken 

                   - maximum 6 werken 

 

• Verblijf + vervoer 

 

• Maximum: 100 euro per werk 

                        5.000 euro totaal 

 

Vrijstelling: nihil 

 

 

 

 



Wat is gedekt ? 
 

Principe: elke schade gedekt, behalve hetgeen is   
                uitgesloten 

 

Diefstal: enkel bij braak, geweld of bedreiging 

 

Uitsluitingen:  
verlies of schade ten gevolge van : 

  

- slijtage, eigen gebrek, ouderdom 

 

- reinigings-, restauratie-, herstellingen-, inkaderingsprocédés 

 
- verlies van winst, verlies van marktprijs 

 

- ontoereikendheid van de verpakking 
 

 



Uitsluitingen:  

 

• uitwerking van klimaatomstandigheden 

 

• veranderingen in vochtigheidsgraad, temperatuur, verlichting 

 

• werking van verwarmings- en/of luchtregelingssysteem 

 

• zware fout van CVB vzw/ eigenaars of bruikleengevers van de 
voorwerpen (dronkenschap, verdovende middelen) 

 

• bij vervoer: 

     - inwerking roest/vochtigheid  

     - abnormaal gedrag vervoerder 

     - voorwerpen achterlaten in wagen zonder bewaking 



Aandachtspunten 
 

• Voorafgaandelijke + schriftelijke melding van: 

     - elke rondreizende tentoonstelling 

     - gedetailleerde lijst der werken 

 

• Bij diefstal: binnen de 24 uren klacht bij de politie 



Polis 45.176.961 
 

• Verzekering: 

 

    - burgerlijke aansprakelijkheid (BA) 

 

     - lichamelijke ongevallen  (LO) 

 

• Aanvang : 01/01/2008 

 

• Verzekeringsnemer: Centrum Voor Beeldexpressie   

                                     

• Jaarpremie in functie van aantal leden + aantal 
organisaties 

 



Doel van de verzekering ? 
 

• Foto-film-video-multimedia 

 

• Activiteiten georganiseerd door: 

                - CVB vzw 

                - haar erkende provinciale organisaties en   

                   aangesloten clubs 

                - haar leden 

                            - lid via club 

                            - individueel 

                              (niet: commerciële activiteiten) 

 

Ook: buitenland 

 

 



Voorbeelden van 
activiteiten 

 

• Vergaderingen, workshops, cursussen, lezingen 

 

• Tentoonstellingen, wedstrijden 

 

• Reizen, clubuitstappen, feestmalen georganiseerd 

door aangesloten leden bij CVB vzw 

 



Waarborgen en bedragen 
 

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) 

- lichamelijke schade: 12.500.000 euro 

- materiële schade:       1.250.000 euro 

 

Rechtsbijstand “passief” 

- burgerlijke verdediging: zie BA 

- strafrechterlijke verdediging: 25.000 euro 

 

Rechtsbijstand “actief”: 25.000 euro 



Waarborgen en bedragen 
 

Lichamelijke ongevallen (LO) 

- Behandelingskosten 

         - RIZIV nomenclatuur                           100 procent 

         - tanden:  

                     - per ongeval maximum          500 euro 

                     - per tand maximum                125 euro 

         - vervoer ziekenhuis                          barema AO 

         - begrafeniskost                                    620 euro 

 - Vaste vergoedingen 

         - overlijden                                          7.500 euro 

         - blijvende invaliditeit                      15.000 euro 



Wie is verzekerd ?  
 

Burgerlijke aansprakelijkheid/ rechtsbijstand 
- CVB vzw 

    haar erkende provinciale organisaties en      

    aangesloten clubs 

              - bij organisatie van verzekerde activiteiten 

              - bij deelname aan verrichtingen mbt  
                de verzekerde activiteiten 

- het personeel (met/zonder bezoldiging) 

- aangesloten leden van CVB vzw 

- ouders van minderjarige verzekerden  

 

Lichamelijke ongevallen 
- personen die lid zijn van CVB vzw 

 

 
 

 



Wanneer verzekerd ? 
 

- Burgerlijke aansprakelijkheid/rechtsbijstand 

                 - tijdens activiteit 

 

 

- Lichamelijke ongevallen 

                  - tijdens activiteit 

                  - weg van/naar de activiteit  

                    (eender welk voertuig) 



Premie 
 

- de premie is een premie gebaseerd op het aantal 

aangesloten leden + aantal organisaties 

 

- Aantal leden 2013 = 5.025 

    Aantal organisaties 2013 = 200 

 

CVB vzw moet ledenlijst bijhouden en ter inzage 

geven op aanvraag. 



Burgerlijke 
aansprakelijkheid 

 

De polis dekt de materiële schade en/ of lichamelijke 
schade veroorzaakt: 

 

        - aan derden = elke andere persoon dan een   

                                    “verzekerde” 

 

        - tijdens de verzekerde activiteit 

 

 

Basis: art. 1382-1386 bis BW 



Burgerlijke 
aansprakelijkheid 

Uitsluitingen (14) (Art.3,a-n) 

 

- schade voortvloeiend uit de BA onderworpen aan 

een verplichte verzekering 

 

- schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook 

en water 

 

- gebruik van springstoffen 

 

 

 

 



Burgerlijke 
aansprakelijkheid 

 

Uitsluitingen 

 

- persoonlijke BA van een verzekerde vanaf 16 jaar 

                 - bij opzet 

                 - bij dronkenschap of analoge toestand 

 

- schade veroorzaakt ten gevolge van het niet naleven 
van wetten, regels of gebruiken eigen aan de 
verzekerde activiteit 

 

- schade voortvloeiend uit louter contractuele 
aansprakelijkheid  

 

 

 



Burgerlijke 
aansprakelijkheid 

 

Uitsluitingen 

 

- schade veroorzaakt aan materieel, kledingstukken, 
brillen en persoonlijke voorwerpen van de verzekerde 
personen 

 

- schade ten gevolge van graduele pollutie; accidentele 
milieuschade is wel gedekt 

 

- schade ten gevolge van luchtsporten  

     (parachutisme,   parasailing, … ) tenzij toelating Ethias 

 

 

 



Burgerlijke 
aansprakelijkheid 

Uitsluitingen 

 

Schade veroorzaakt aan 

- goederen van CVB vzw 

  goederen toevertrouwd, geleend of verhuurd aan   

  een verzekerde of die hem worden overhandigd om   

  gebruikt, bewaakt, bewerkt, hersteld of vervoerd te   

  worden.  

 

- Toevertrouwde dieren 

 

Wijziging vanaf 2010 ! 



Burgerlijke 
aansprakelijkheid 

Vanaf 2010 

 
Beperkte dekking contractuele schade 

Dekking: 12.500 euro per schadegeval 

Vrijstelling: 125 euro 

 

Schade veroorzaakt aan 
- occasioneel in gebruik genomen lokalen van derden 

- het materiaal en de voorwerpen in deze lokalen voor zover 
deze  

- eigendom van de eigenaar van het  lokaal of de uitbater 
zijn en  

- behoren tot de vaste accommodatie van deze lokalen en 
- ter beschikking staan van CVB vzw,  provinciale organisatie 

of een aangesloten club. 

 

 



Burgerlijke 
aansprakelijkheid 

 

Uitsluitingen 
 

Blijven uitgesloten: 

 

 - schade aan audiovisuele apparaten       
   (fototoestellen, belichting,…) 
 

 - schade aan goederen toevertrouwd om te         
   bewerken of te manipuleren 

 

 - schade tgv brand  of ontploffingen 
 
 - schade aan antiek, kunstwerken en       
   vloerbedekking. 



Lichamelijke ongevallen 
 

Ongeval  

 
  - plotse gebeurtenis  
 - lichamelijk letsel 
 - oorzaak buiten organisme 
 - tijdens activiteit en/of weg van en naar activiteit 

 
 
Gelijkstellingen met ongeval 

 
 - zonnesteek, bevriezing 

 - beten van dieren, steken van insecten 
 - spierscheuringen, verstuikingen voor zover ze   zich direct en plots 
    manifesteren 
 - … 



Lichamelijke ongevallen 
 

Behandelingskosten 

 
 - medische kosten opgenomen in RIZIV -   
   nomenclatuur 

 

 - begrafeniskosten ( maximum 620 euro ) 

  

 - ambulancevervoer (barema AO) 

 

• Principe : opleg mits staving 

 

• Voorafbestaande toestand : enkel verergering 



Lichamelijke ongevallen  

 

Vaste vergoedingen 

 

• Overlijden:    7.500 euro 

 

- overlijden : rechtstreeks gevolg van ongeval en max 3 jaar na 
datum ongeval 

 

-  -   wettige erfgenamen 
 

• Bestendige invaliditeit: 15.000 euro 
 

 - betaling a  rato invaliditeitsgraad 

 - basis :  fysische invaliditeit 

 - enkel verergering 

 - datum ongeval + 3 jaar 
 



Lichamelijke ongevallen 
 

Uitsluitingen ( artikel  12, a-e) 

 

• letsels = begrip ongeval 

 

• vrijwillige verminking 

    zelfmoord (poging) 

    ongevallen tgv dronkenschap of analoog                
,,,,(oorzakelijk verband vereist ) 

 

• Luchtsporten (o.a. parachutisme, parasailing,… ) 

 

 

 


