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• De globale context

• De polis afgesloten door de federatie

• Andere mogelijke verzekeringen

• De vrijwilligerswet

• De vrijwilliger praktisch bekeken

• Schade aan ingebruikgenomen lokalen



• De polis afgesloten door de federatie

Basis : Decreet  13.07.2001

Besluit  05.12.2008

� 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
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• De polis afgesloten door de federatie

Welke zijn de verzekerde activiteiten ?

� De beoefening van de pleziervaart met zeil- en motorboten,

waterskiën,zeehengelen,rafting,beachvolley,boardriding

(wind-, strand- en golfsurfing, kiteboarding), alsmede alle

watersportactiviteiten en varianten beheerd en ingericht

door de VYF en/of haar aangesloten clubs, waarvoor de

VYF reglementen en voorschriften heeft opgesteld door

de leden toe te passen tijdens het uitoefenen van deze

activiteiten in clubverband en bij private beoefening en dit

zowel in binnen- als buitenland (worldwide)

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



• 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-



• De polis afgesloten door de federatie

De verzekerde waarborgen

• Lichamelijke Ongevallen

�DAGVERGOEDING

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

- Duurtijd : 104 weken

+ bijkomende optie :  € 5,60- per dag  (wachttijd 30 dagen)

- Vanaf 65 jaar : Nihil



• De polis afgesloten door de federatie

De verzekerde waarborgen

• Lichamelijke Ongevallen

�BEHANDELINGSKOSTEN

RIZIV-barema + bijkomende optie € 375- per ongeval

- Vrijstelling  :  nihil

- Duurtijd : 104 weken

- Tandprothesen : € 150- per tand / max. € 600- per ongeval

- Vervoerkosten : basis arbeidsongevallenverzekering onder

toepassing van art. 20 van de wet van

25.06.1992 L.V.O.



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-



• De polis afgesloten door de federatie

De verzekerde waarborgen

• Lichamelijke Ongevallen

� BIJKOMENDE  WAARBORGEN

- Opzoekings- en reddingskosten : € 5.000- per ongeval



• 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 : € 620.000-



• De polis afgesloten door de federatie

Prioritaire tussenkomst verzekeraar B.A.-Gezin

� Artikel 45 – Wet Landsverzekeringsovereenkomst

� Conventie  530

� �

collectief contract individueel onderschreven

contract � minimumwaarborgen

K.B. 12.01.1984

De vrijstelling in stoffelijke schade van de familiale 
verzekering wordt door Arena ten laste genomen!



• De polis afgesloten door de federatie

Bijkomend te verzekeren

• Sport-nevenactiveiten (andere sporten)

� formulier “Tijdelijke risico’s”

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

� formulier “Tijdelijke risico’s”

of

comfortoptie op jaarbasis (vrijwilligerswet !)



Andere mogelijke verzekeringen

• B.A. Bestuurders

• Rechtsbijstand VZW’s   

• Objectieve aansprakelijkheid Brand & 

Ontploffing    (verplichte verzekering)

• Brandverzekering



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-



TARIEF  B.A.-BESTUURDERS VZW

JAARBUDGET NETTOPREMIES (+ 9,25% Taksen)

WAARBORG

Vanaf Tot € 125.000- € 250.000- € 500.000-

0 € 60.000- € 124- € 180- € 252-

€ 60.001- € 125.000- € 149- € 216- € 303-

€ 125.001- € 185.000- € 174- € 253- € 355-

€ 185.001- € 250.000- € 198- € 288- € 403-

€ 250.001- € 370.000- € 235- € 341- € 478-

€ 370.001- € 495.000- € 273- € 395- € 553-

€ 495.001- € 620.000- € 310- € 449- € 629-

€ 620.001- € 745.000- € 347- € 503- € 705-

€ 745.001- € 990.000- € 397- € 575- € 805-

€ 990.001- € 1.250.000- € 446- € 647- € 906-



Andere verzekeringspolissen

Specifieke rechtsbijstandverzekering onderschreven

bij de maatschappij



KMO Classic  ARAG

Van Recht Verzekerd

VERZEKERDE PERSONEN

� De onderschrijver, de Vlaamse Yachting Federatie, in het kader van haar

beroepsactiviteiten en als eigenaar of huurder van het gebouw of het

gedeelte van het gebouw bedoeld voor de uitoefening van haar beroeps-

activiteiten.

� De wettelijke en statutaire vertegenwoordigers evenals de werknemers

en/of helpers in het kader van hun beroepsactiviteiten voor rekening

van de onderschrijver.

� De 59 clubs die lid zijn van de Vlaamse Yachting Federatie.



KMO Classic  ARAG

Van Recht Verzekerd

Verzekerde materies

Verzekerd 

bedrag (€) * Territorialiteit Wachttijd

Minimum 

geschil **

Burgerlijk verhaal 50.000 € Europa en landen Middellandse Zee  -  -

Strafrechtelijke verdediging 50.000 € Europa en landen Middellandse Zee  -  -

Burgerlijke verdediging 50.000 € Europa en landen Middellandse Zee  - 500

Disciplinaire verdediging 50.000 € België  -  -

Rechtsbijstand "nà brand en aanverwante risico's" 50.000 € België  - 500

Onroerende goederen (b.verhaal., s.v., b. verdediging) 50.000 € Europa en landen Middellandse Zee  -  -

Onroerende goederen (administratief recht) 15.000 € België 9 maanden 500

Arbeids - en sociaal recht 15.000 € België 3 maanden 500

Administratief Recht 15.000 € België 9 maanden 500

Insolventie van derden 15.000 € Europa en landen Middellandse Zee  - 500

Strafrechtelijke borgtocht 15.000 € Europa en landen Middellandse Zee  -  -

De geschillen tussen de federatie en/of de clubs onderling zijn niet verzekerd.



ARAG Rechtsbijstand VZW

Van Recht VerzekerdVoorbeelden van tussenkomst

BURGERLIJK VERHAAL

Schade aan uw vermogen, lichamelijke letsels opgelopen door uw personeel op de weg 

van en naar het werk als voetganger, indirecte schade als gevolg van lichamelijke 

schade of vermogensschade.

Vandalen dringen uw bewaarplaats binnen en vernielen een deel van uw materiaal.

BURGERLIJKE VERDEDIGING

De verdediging van uw belangen wanneer deze tegenstrijdig zijn met deze van uw verzekeraar 

burgerlijke aansprakelijkheid. Voorbeeld: Uw verzekeraar BA-beroepsleven dreigt ermee de 

terugbetaling te vorderen van de vergoeding die hij aan een derde heeft moeten betalen 
wegens een zware fout in uwen hoofde.

STRAFRECHTELIJKE BORGTOCHT

In het kader van uw beroepsactiviteiten bent u betrokken bij een ongeval. Er wordt een 

borgtocht geëist opdat u uw vrijheid kan behouden. Wij schieten het bedrag voor.



ARAG Rechtsbijstand VZW

Van Recht VerzekerdVoorbeelden van tussenkomst

STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING

Inbreuk op de wetgeving op de bescherming van de arbeid, arbeidsongevallen met lichamelijke 

schade tot gevolg, professionele fout met strafrechtelijke vervolging.

Uw buur klaagt over het lawaai veroorzaakt door de leden van uw club en u wordt vervolgd voor 

nachtlawaai.

U wordt strafrechtelijk vervolgd omdat u de wet op de bescherming van het privé-leven niet 

respecteert.

INSOLVENTIE VAN DERDEN

U slaagt er niet in, zelfs niet door een gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te bekomen 

die u is toegekend door een beslissing van een rechtbank.



ARAG Rechtsbijstand VZW

Van Recht VerzekerdVoorbeelden van tussenkomst

ONROERENDE GOEDEREN (BURGERLIJK VERHAAL – STRAFRECHTELIJKE 

VERDEDIGING – BURGERLIJKE VERDEDIGING)

Geschillen als eigenaar, huurder of verhuurder met als voorwerp het terrein, het gebouw 

of het gedeelte van het gebouw bedoeld voor de uitoefening van uw beroepsactiviteiten.

Ingevolge wegeniswerken komt er schade aan uw gebouw.

ADMINISTRATIEF RECHT

Uw buur bekomt een bouwvergunning. Daardoor wordt de toegang tot uw club bemoeilijkt.

U lijdt schade. U wenst die bouwvergunning te laten vernietigen voor de Raad van State.



ARAG Rechtsbijstand VZW

Van Recht VerzekerdOPTIES : voorbeelden van tussenkomst 

ARBEIDS- EN SOCIAAL RECHT

Geschil met een loontrekkende, geschillen met de R.S.Z., geschillen met de mutualiteit, 

de Rijksdienst voor Pensioenen.

U ontslaat een werknemer en deze betwist de opzeggingstermijn.

U wordt gedagvaard door de R.S.Z. voor de betaling van achterstallige sociale bijdragen.

RECHTSBIJSTAND “NA BRAND EN AANVERWANTE RISICO’S”

Na een brand in uw clublokalen bekomt U een vergoeding van uw brandverzekeraar.

Deze vergoeding lijkt U onvoldoende.

U bent het slachtoffer van een zware diefstal. Uw brandverzekeraar weigert tussen te 
komen. Hij beweert dat U een zware fout beging.



Andere verzekeringen

Objectieve aansprakelijkheid na brand
en ontploffing

• Wet  30.07.1979  →  verplichte verzekering

• SWITEL

• Betrokken risico’s

� sportcomplexen

� cafetarias

� stadions, etc.



Burgerlijke Aansprakelijkheid

Schade aan ingebruikgenomen lokalen

In afwijking van de algemene voorwaarden worden de waarborgen uitgebreid 

tot schade veroorzaakt aan de ter beschikking gestelde of gehuurde lokalen 

of sportinfrastructuur met inbegrip van gemeenschappelijke delen en nuts-

voorzieningen (douches, toiletten). Er wordt nader bepaald dat bij vrijwillige 

schade veroorzaakt door een bezoeker de waarborg verworven blijft aan de 

sportclub, maar de maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de 

verantwoordelijke.

� Waarborg : € 12.500- in eerste risico  (zonder toepassing van de evenredigheidsregel)

� Premies (taksen en kosten inbegrepen) :

���� met een vrijstelling van € 125- per schadegeval  =  € 115-

���� met een vrijstelling van € 250- per schadegeval  =  € 85-



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

Actuele info m.b.t. wetgeving op 

www.vrijwilligersweb.be



De vrijwilligerswet

De vrijwilligers in de ARENA-polissen

praktisch bekeken :

COMFORT-opties



De vrijwilligerswet

Burgerlijke Aansprakelijkheid

�Beheer / inrichting van de sportactiviteiten door de

federatie en aangesloten clubs

� Automatische aanpassing van de polis aan de Wet

van 03.07.2005

� Behoud van de bestaande dekking voor de vrijwilligers

van feitelijke verenigingen

���� U hoeft niets te doen



De vrijwilligerswet

Burgerlijke Aansprakelijkheid

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

� Nu bijkomend te verzekeren via het

formulier “Tijdelijke Risico’s”

� Voorstel : COMFORT-optie op jaarbasis

- Alle activiteiten worden verzekerd.

- De aansprakelijkheid van/voor vrijwilligers

is hierin begrepen.

- Jaarpremie per club  =  € 65-

���� U onderschrijft de COMFORT-optie



De vrijwilligerswet

Lichamelijke Ongevallen

�Leden-beoefenaars

� Automatisch verzekerd als vrijwilliger

���� U hoeft niets te doen.

�Niet-leden “vrijwilligers” 

� COMFORT-optie “Niet-leden vrijwilligers” op jaarbasis

� Te onderschrijven per club

� Premie = € 5- per vrijwillige helper

���� U onderschrijft de COMFORT-optie



MEER INFO ?

ARENA N.V.

Jozef II Straat 36-38

1000 Brussel

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

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

www.arena-nv.be


