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Clausule 815:  
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
van de vrijwilligers

De algemene voorwaarden van het hoofdcontract Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn van toepassing op de hierna omschreven 
waarborgen in de mate dat de hiernavolgende bepalingen er niet van afwijken.

Deze waarborg kan ook verleend worden aan de rechtspersonen die, volgens de hierna vermelde wet, niet verplicht zijn 
een verzekering af te sluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van de vrijwilligers waarmee ze werken. De definities van 
“vrijwilligers”, “vrijwilligerswerk” en “organisatie” uit de wet van 3 juli 2005 blijven van toepassing.

Art. 1: Het verzekerde risico
Deze waarborg wordt verleend in overeenstemming met de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en heeft 
als doel de risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk te verzekeren.

Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de algemene en bijzondere voorwaarden voor de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de organisatie en de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers en, als ze minderjarig zijn, ook de aansprakelijkheid van 
hun ouders of voogden op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover zij die aansprakelijkheid oplopen tijdens 
de uitvoering van de activiteiten als vrijwilliger voor die organisatie en op weg naar en van de activiteiten, met uitzondering van 
de contractuele aansprakelijkheid.

Art. 2: De verzekerde aansprakelijkheid
Wij verzekeren uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische of buitenlandse 
rechtsbepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van het ongeval.

Art. 3: Definities
“U, Verzekerden”

 – de vrijwilligersorganisatie handelend in het kader van de onderneming van de verzekeringsnemer vermeld in de bijzondere 
voorwaarden;

 – de bestuurders en werknemers van bovenvermelde organisatie;

 – de vrijwilligers voor zover zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de activiteiten of op de 
weg naar en van de activiteiten; als de vrijwilligers minderjarig zijn, is ook de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden 
op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek verzekerd.
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“Derden” 

Worden als derden beschouwd:

 – elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden;

 – de vrijwilligers blijven echter steeds derden voor al hun schade;

 – de bestuurders en de werknemers van de organisatie worden als derden beschouwd voor hun schade veroorzaakt door de 
vrijwilligers;

en dit onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het vrijwilligerswerk uitgevoerd wordt.

Art. 4: De verzekerde bedragen 
Wij verlenen onze waarborg per schadegeval tot het beloop van de hierna volgende vermelde bedragen, tenzij anders bepaald 
in de bijzondere voorwaarden:

 – Lichamelijke schade: 12.394.676,24 EUR.

Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij het basisindexcijfer van december 1983 
gehanteerd wordt, namelijk 119,64 (basis 1981=100). Op 31/1/12, bedraagt dit geïndexeerde bedrag 23.699.482,92 EUR.

 – Materiële schade: 619.733,81 EUR gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij het basisindexcijfer van 
december 1983 gehanteerd wordt, namelijk 119,64 (basis 1981=100)-, zonder dat deze beperking lager mag zijn dan 
1.500.000 EUR (niet geïndexeerd). Op 31/1/12, bedraagt het geïndexeerde bedrag 1.184.974,14 EUR.

Het bij een schadegeval toepasselijke indexcijfer, in geval van indexatie, is dat van de maand die voorafgaat aan de maand 
waarin het schadegeval zich voordeed.

Die bedragen zijn van toepassing per verzekeringsjaar en niet per schadegeval voor de schade voortvloeiend uit de beschadiging 
en de vernietiging van informatiedragers van elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de 
onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, indien deze beschadiging of vernietiging rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt 
wordt of het gevolg is van het elektronisch verkeer van gegevens van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet 
of andere gelijkaardige systemen, de verspreiding van een virus of de inbraak in deze systemen.

Art. 5: Vrijstelling
Een vrijstelling van 173,53 EUR per schadegeval blijft ten laste van de verzekeringsnemer, tenzij anders bepaald in de 
bijzondere voorwaarden.

Art. 6: Schade aan roerende goederen
De waarborg wordt uitgebreid tot de contractuele aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de vrijwilliger aan roerende 
goederen die aan de verzekeringsnemer werden geleend, of door haar werden gehuurd, in het kader van het vrijwilligerswerk.

Blijven van deze waarborg uitgesloten:

 – schade veroorzaakt aan audiovisuele en lichtapparatuur en haar toebehoren;

 – schade veroorzaakt aan voertuigen van om het even welke aard;

 – wanneer de goederen toebehoren aan de vrijwilligersorganisatie of een vrijwilliger.

Blijven van de waarborg uitgesloten tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden:

 – schade aan goederen die u in bewaring houdt, onder andere de bij de vestiaire in bewaring gegeven voorwerpen (vb. kleding, 
bagage, juwelen);

 – goederen die het voorwerp van het werk of van de dienstverlening uitmaken;

 – voor de aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies.

De waarborg is beperkt tot 12.500 EUR, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Per schadegeval is er een vrijstelling van 173,53 EUR ten laste van de verzekeringsnemer.
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Art. 7: Uitsluitingen
Onverminderd de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekeringsovereenkomst, zijn alleen de 
volgende gevallen van de dekking uitgesloten:

1. de schade veroorzaakt aan de organisatie;

2. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van de radioactiviteit of 
van de voortbrenging van ioniserende stralingen;

3. schade veroorzaakt door personen- of goederenliften;

4. de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand 
die ontstaat of meegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar of huurder is, met uitzondering 
evenwel van schade veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens een 
tijdelijk of toevallig verblijf;

5. de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassingswerken eraan;

6. de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen;

7. de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die aan de verzekerde 
toebehoren of door hem gehuurd worden;

8. de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem in huur 
genomen worden;

9. de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade;

10. alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke eigenschappen, alsmede uit 
elk ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm;

11. de schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van informatiedragers van elektronisch apparatuur, 
met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeien;

12. de schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de atmosfeer. Deze uitsluiting is 
niet van toepassing indien deze schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeval;

13. de gerechtelijke minnelijke, administratieve of economische boeten, dwangsommen en de schadevergoedingen als 
strafmaatregel of afschrikkingmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de gerechtskosten inzake 
strafvervolgingen;

14. de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen betreffende fouten begaan in hun 
hoedanigheid van bestuurder;

15. de schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde 
die de jaren van onderscheid heeft bereikt en die opzettelijk een schadegeval of een schadegeval voortvloeiend uit 
gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn 
bepaald veroorzaakt heeft;

16. de schade voortvloeiend uit een burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan de wettelijk verplichte motorrijtuigenverzekering.

Art. 8: Rechten van de benadeelden en het recht van verhaal van de maatschappij
Indien het schadegeval een wettelijk verplichte verzekering betreft, dan kunnen de excepties, de nietigheid en het verval van 
recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst niet door ons aan de slachtoffers worden tegengeworpen maar behouden 
wij ons een recht van verhaal voor, voor zover wij volgens de wet op de verzekeringsovereenkomst de prestaties hadden kunnen 
weigeren of verminderen.

Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en intresten die wij dienen te betalen.


	Art. 1: Het verzekerde risico
	Art. 2: De verzekerde aansprakelijkheid
	Art. 3: Definities
	Art. 4: De verzekerde bedragen 
	Art. 5: Vrijstelling
	Art. 6: Schade aan roerende goederen
	Art. 7: Uitsluitingen
	Art. 8: Rechten van de benadeelden en het recht van verhaal van de maatschappij

