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alleen Ba is verplicht, andere 
verzekeringen zijn wenselijk voor de 
vrijwilliger maar niet wettelijk verplicht 
voor de vereniging of de koepel. 
Je kan maar van burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid spreken als er drie 
elementen samen voorkomen: er is 

een fout (ook een nalatigheid of onvoorzichtigheid), er is 
schade en er is een verband tussen fout en schade. als 
diegene die de schade lijdt een vergoeding wil krijgen, zal 
hij iemand anders aansprakelijk proberen te stellen.

In principe is iedere vzw zelf aansprakelijk voor 
de schade veroorzaakt door zijn vrijwilligers tijdens de 
uitvoering van vrijwilligerswerk, ook als de vzw een 
afdeling is van een koepel. een vzw onder een koepel 
kan wel de verzekering van de koepel hanteren om 
te voldoen aan zijn eigen verplichting. Dus het VIVfn 
kan al zijn onderliggende vzw’s mee verzekeren maar 
dat moet niet. omdat  er regelmatig activiteiten worden 
georganiseerd waarbij verschillende clubs samenwerken, 
vzw’s en feitelijke verenigingen, hebben we er voor 
gekozen om alle activiteiten van alle clubs op te nemen 
in de verzekering, ongeacht of het vzw’s zijn of feitelijke 
verenigingen.  

alleen vrijwilligers zijn verzekerd. een vrijwilliger is 
iemand die activiteiten verricht, onbezoldigd, vrijwillig, 
voor anderen of voor de samenleving, buiten de 
normale werkcontext en binnen een organisatie zonder 
winstoogmerk. Dus: bezoekers zijn geen vrijwilligers, zij 
consumeren alleen vrije tijd. toevallige helpers zijn wél 
vrijwilligers, ook als ze geen lid zijn.

een bijkomende verzekering rechtsbijstand is niet 
verplicht, wel aanbevolen en niet duur dus die hebben 
we er ook bijgenomen. een bijkomende verzekering 
ongevallen is ook niet verplicht, wel aanbevolen, maar 
ook zeer duur. als de ene vrijwilliger schade veroorzaakt 

aan een andere, dan kan de Ba-polis tussenkomen. 
Vrijwilligers zijn immers ten opzichte van elkaar derden. 
Maar als het gaat om een ongeval waar geen ‘schuldige’ 
voor kan worden aangewezen, dan zal de Ba polis 
niet tussenkomen. In de praktijk blijkt dat veel van de 
ingediende schadeclaims ongevallen betreft. 

Uit de rondvraag die we hebben gedaan bleek dat 
veel clubs liever voor zichzelf bepalen hoe vergaand ze 
verzekeren en waar ze die verzekering nemen. Daarom 
heeft het VIVfn er voor gekozen om haar verzekering 
te beperken tot de wettelijke verplichting (Ba). Het blijft 
dus voor de clubs interessant om een extra verzekering 
te nemen voor ongevallen. Het is trouwens nog steeds 
mogelijk om deze extra verzekeringen volledig gratis te 
bekomen bij de overheid, aan te vragen bij het Vlaams 
gewest (niet meer bij de provincie). 

Bijna alle verzekerde clubs hebben alleen een 
verzekering voor de jaarlijkse show. transporten allerlei, 
promotiestands, vergaderingen, onderhoudswerken 
aan de hokken en dergelijke zijn dikwijls niet verzekerd. 
Sommige verzekeringen vragen ook vooraanmelding van 
het aantal vrijwilligers en soms zelfs namenlijsten zodat 
de kans dat vrijwilligers ongewild niet verzekerd zijn reëel 
is. met de vrijwilligersverzekering van het VIVfn is veel 
van dit mogelijk onverzekerd risico toch gedekt, tenminste 
voor Ba en rB. De polis is namelijk niet afhankelijk van 
vooraanmelding of namenlijsten en hij loopt het hele jaar. 
De te betalen jaarpremie is gebaseerd op het totaal aantal 
leden van alle aangesloten verenigingen en wordt volledig 
gedragen door het VIVfn vzw.

Uw contactpersoon voor het VIVFN is Paul Cuypers.
Voor extra vragen kan u bellen of mailen. 
Telefoon 0498/88.30.71 
E-mail  paul.cuypers@pauldemeutter.be 
Ook voor eventuele hulp bij de aangifte van een 
schadegeval kan u bij hem terecht. 

oVer De VrIJwIllIgerSVerzekerIng Van het VIVFN

Het VIVFN is een koepelorganisatie zoals bedoeld in de wet vrijwilligerswerk. Daarom heeft het VIVFN een 
verzekering afgesloten bij KBC voor de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid en voor 
rechtsbijstand van de organisatie voor de risico’s van het vrijwilligerswerk. Die verzekering geldt voor alle 
aangesloten clubs van Vlaanderen.
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