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• De globale context

• De polis afgesloten door de federatie

• Andere mogelijke verzekeringen

• De vrijwilligerswet



• De polis afgesloten door de federatie

Basis : Decreet 10.06.2016

Besluit  16.09.2016

➔ Erkenning + subsidiëring

Vlaamse sportfederaties



• De polis afgesloten door de federatie

Welke waarborgen ?

→ B.A. van de sportfederatie, haar bestuurders,

haar personeel, aangestelden, beoefenaars

(art. 1382 t/m 1386)

→ L.O. Aangesloten leden & niet-leden bij sport-

promotionele activiteiten





• De polis afgesloten door de federatie

Welke zijn de verzekerde activiteiten ?

→ De polissen “A” waarborgen het beheren, organiseren en inrichten van het zwemmen, 
kunstzwemmen, schoonspringen, waterpolo in alle door de federatie reglementair erkende 
varianten en beoefeningsvormen ervan als hoofdsportactiviteit door de federatie en/of de bij 
haar aangesloten clubs voor hun leden en promotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden 
en dit zowel in binnen- als buitenland.

Tevens wordt onderhavige polis automatisch uitgebreid tot de private beoefening buiten 
clubverband van de hoofdsportactiviteiten, alsmede van volgende sportactiviteiten met het oog 
op de instandhouding van de conditie : bosloop, fitness, jogging en wandelen.

De polissen “B” waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele
activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie en/of door de bij haar aangesloten clubs 

en

de anders georganiseerde sporters voor hun deelname aan het anders georganiseerde 
sportaanbod van de federatie/clubs.

→ Weg van en naar de activiteiten inbegrepen (aangesloten leden)



• De polis afgesloten door de federatie

• Burgerlijke Aansprakelijkheid

“Federatie  /  Clubs  /  Sportbeoefenaars”
 “B.A.-Familiale” prioritair !

➢Lichamelijke schade
- absolute limiet : € 5.000.000-

- limiet per slachtoffer : € 2.500.000-

➢Stoffelijke schade
- limiet per schadegeval : € 625.000-



• De polis afgesloten door de federatie

Prioritaire tussenkomst verzekeraar B.A.-Gezin

➢ Artikel 99 – Wet op de verzekeringen

➢ Conventie  530

 

collectief contract individueel onderschreven

contract  minimumwaarborgen

K.B. 12.01.1984



• De polis afgesloten door de federatie

Automatisch verzekerd

• Sport-nevenactiveiten zoals bosloop, fitness, jogging en wandelen.

Niet automatisch verzekerd

• Alle andere sport-nevenactiviteiten : hiervoor dient de maatschappij

geraadpleegd om een bijkomende verzekeringsdekking af te sluiten.

• Niet-sportactiviteiten (bbq, fuif, kwis, enz.)

 vrijwilligerswet !



• De polis afgesloten door de federatie

Wat verstaat men onder het begrip “ONGEVAL” ?

Wordt beschouwd als “lichamelijk ongeval” :

Een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of

een van de oorzaken buiten het organisme van

het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel

tot gevolg heeft.

>> Uitbreiding hartfalen !!



• De polis afgesloten door de federatie

De verzekerde waarborgen

• Lichamelijke Ongevallen

➢OVERLIJDEN  :  € 8.500-

➢BLIJVENDE INVALIDITEIT  :  € 35.000-

- tot 65 >> 75 jaar

- consolidatie nà maximum 2 jaar



• De polis afgesloten door de federatie

De verzekerde waarborgen

• Lichamelijke Ongevallen

DAGVERGOEDING

- Leden tot 65 >> 75 jaar : € 30- per dag (= BLOSO ► LEGE DOOS !!)

- Duurtijd : 104 weken

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loonverlies

en geen uitkering krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeits-

verzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te

overtreffen.

+ Bijkomende waarborg € 5,60 per dag gedurende 52 weken! 



• De polis afgesloten door de federatie

De verzekerde waarborgen

• Lichamelijke Ongevallen

BEHANDELINGSKOSTEN / BEGRAFENISKOSTEN

- Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-

tarief : 150% van dit tarief zonder beperking

- Tandprothesen : € 300- per tand / maximum € 1.000- per ongeval

- Duurtijd : 104 weken

- Vrijstelling : NIHIL



Behandelingskosten  “Barema R.I.Z.I.V.”

• € 40-

• Code R.I.Z.I.V.  /  Tarief € 25-

• Tussenkomst mutualiteit (60 à 65%) = € 15-

• Tussenkomst = € 10-

 bijkomende optie : 150% van het barema

=  +  € 12,50- tot   € 37,50-

(zonder beperking per ongeval)



Andere mogelijke verzekeringen

• B.A. Bestuurders

• Reisbijstand

• Objectieve aansprakelijkheid Brand & 

Ontploffing    (verplichte verzekering)

• Brandverzekering

• Rechtsbijstand vzw’s



FEITELIJKE VERENIGING

OF

V.Z.W. ?



• Feitelijke vereniging
 verhaal mogelijk tegen alle leden

(bestuurders én aangesloten leden !)

• Inrichting- en uitbatingrisico’s
 de meeste clubs hebben een polis “B.A. Club/

Uitbating” onderschreven

• Quid financieel en administratief beheer
(vb. het niet betalen van BTW)



 Omvormen naar een V.Z.W.

 Bescherming van de aangesloten leden

Quid bestuurders ?

 Het onderschrijven van een polis “B.A. Beheerders

V.Z.W.” voor het waarborgen van hun contractuele
en extra-contractuele aansprakelijkheid.

 Bescherming van het privaat vermogen.



Andere verzekeringen

B.A.-Bestuurders

• Verzekeringsnemer = VZW

• Verzekerde = alle bestuurders (huidige + toekomstige)

• Dekking = bescherming van het privé-vermogen

van de bestuurders

• Interne / externe aansprakelijkheid

• € 125.000  /  € 250.000- /  € 500.000-



Andere verzekeringen

Reisbijstand

• Volledige waarborg binnen Europa : € 2,48 /dag

• Volledige waarborg buiten Europa : € 3,10 /dag

• Repatriëring na gedekt ongeval: € 0,70/dag

•Annulatieverzekering : 3% van de totale reissom



Andere verzekeringen

Objectieve aansprakelijkheid na brand

en ontploffing

• Wet  30.07.1979  →  verplichte verzekering

• Switel - Zaventem - Maalbeek

• Betrokken risico’s

 sportcomplexen

 cafetarias

 stadions, etc.



De vrijwilligerswet

Wet van 03/07/2005

(Belgisch Staatsblad 29/08/2005)

Gewijzigd door :

• (Programma) Wet van 27/12/2005

(B.S. van 30/12/2005, art. 140)   

• Wet van 19/07/2006 

(B.S. van 11/08/2006)



De vrijwilligerswet

Doel van de wet

• Juridische duidelijkheid scheppen

• Vrijwilligers beschermen

• De wet is van kracht sinds 01/08/2006

➢ behalve artikelen 5, 6 en 8 bis

 01/01/2007

Twee verplichtingen

• Verzekeringsplicht

• Informatieplicht



De vrijwilligerswet

Elementen in de wet

• Definitie

• Groepen vrijwilligers

• Aansprakelijkheidsregime – verzekeringsplicht

• Kostenvergoedingen

• Informatieplicht



Historiek van de wet

- Wet 03.07.2005 : immuniteit voor elke vrijwilliger  +

algemene verzekeringsplicht organisatie

en vrijwilligers

- Wet 27.12.2005 : afschaffing immuniteit van de vrijwilliger

+ behoud algemene verzekeringsplicht

organisatie

- Wet 19.07.2006 : herinvoering immuniteit sommige

vrijwilligers + verzekeringsplicht sommige

vrijwilligersorganisaties



De vrijwilligerswet

Afwijking aansprakelijkheidsregime

• Organisatie is B.A.
➢ cfr. aansteller – aangestelde

• Immuniteit vrijwilliger
➢ behalve in geval van

– lichte repetitieve fout

– grove fout

– bedrog

➢ behalve in bepaalde FV

• Niet voor schade aan zichzelf



De vrijwilligerswet

Verzekeringsplicht geldt voor :

• Organisaties met rechtspersoonlijkheid

• Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid

➢ de zgn. “feitelijke verenigingen”

 Afbakening :

- FV met personeel

- FV verbonden aan rechtspersoon

- FV verbonden aan FV met personeel



De vrijwilligerswet

Verzekering

• K.B. van 19/12/2006 :

Minimumgarantievoorwaarden

• Kapitalen + uitsluitingen : idem familiale 

(K.B. van 12/01/1984)



De vrijwilligerswet

Informatieplicht : waarom?

• Vrijwilligers

– beschermen

– informeren

• Maakt positie van de organisatie duidelijk

– als “opdrachtgever”

• Geeft aan dat de vrijwilligerswet engagement  

inhoudt van 2 partijen : rechten & plichten



De vrijwilligerswet

Informatieplicht : minimum

• Verplichte elementen

– sociale doelstelling

– juridisch statuut

– verzekering

• verplichte

• extra

– kostenregelingen

– geheimhoudingsplicht



De vrijwilligerswet

Informatieplicht

• Vormvrij

– individueel - collectief

– mondeling – schriftelijk

• Bewijslast



De vrijwilligerswet

➢Positief

 immuniteit (in sommige gevallen)

 vrijwilligers / bedienden

➢Negatief
 discriminatie tussen feitelijke verenigingen 

met/zonder personeel

 extra-contractueel / contractueel

 definitie “afdeling”



De vrijwilligerswet

Alle info m.b.t. wetgeving :

De Wet – praktische vragen en antwoorden



De verenigingswerker

Wet 18.07.2018 op het onbelast bijverdienen

 Dekking BA verworven

 arbeidsongevallen verplicht!!



MEER INFO ?

ARENA N.V.

Brand Whitlocklaan 165

1200                Brussel

T.: +32 (0)2 512 03 04

F.: +32 (0)2 512 70 94

www.arena-nv.be

FSMA 10.365

Ondernemingsnr.: 0449.789.592


