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1.Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid
Wat?
Met deze verzekering wordt schade verzekerd die wordt toegebracht aan derden tijdens activiteiten
die plaatsvinden binnen het kader van de werking van het Humanistisch Verbond als sociaal-culturele
organisatie. Het betreft hier schade waarbij een eventuele aansprakelijkheid kan worden vastgesteld
van de organisatie, de medewerkers of de leden (of hun kinderen).
Welke activiteiten?
De verzekering dekt alle activiteiten die worden georganiseerd door het Humanistisch Verbond in het
kader van haar werking als sociaal-culturele organisatie, zoals omschreven door het Decreet
betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (4 april 2003). De activiteiten kaderen in de
doelstelling van het aanbieden van volksontwikkeling aan volwassenen en jongeren via de volgende
functies: ontmoeting, sociale actie, educatie en cultuur.
Als concrete voorbeelden van dergelijke activiteiten kunnen worden vermeld (deze lijst is louter
indicatief en niet volledig): de organisatie van het Lentefeest, het Feest Vrijzinnige Jeugd, lezingen,
debatten, uitstappen, filmvoorstellingen, quizzen, recepties, enz., evenals de voorbereidingen op
deze activiteiten.
Wie is verzekerd?
De volgende geledingen en personen worden gedekt door de verzekering:
 Humanistisch Verbond als verzekeringnemer





de organen en gemandateerden van het Humanistisch Verbond in de uitoefening van hun
mandaat
de vertegenwoordigers en leden van het Humanistisch Verbond wanneer zij handelen in die
hoedanigheid
de vrijwilligers die werken binnen het kader van een activiteit georganiseerd door het
Humanistisch Verbond (vrijwilligers zoals gedefinieerd in de Wet van 3 juli 2005)
ouders van minderjarige verzekerde vrijwilligers wanneer deze aansprakelijk zijn op basis van
art. 1384-2 BW



lokale geledingen en afdelingen van het Humanistisch Verbond (die officieel door het
Humanistisch Verbond als zodanig erkend zijn).

Voor welke bedragen is men verzekerd?
Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid (per schadegeval), lichamelijke en stoffelijke schade
vermengd: € 2.500.000.
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie (per schadegeval): -lichamelijke schade: tot €
12.394.676,24 -stoffelijke schade: tot € 619.733,81
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers (per schadegeval): -lichamelijke schade: tot €
12.394.676,24 -stoffelijke schade: tot € 619.733,81
De vermelde bedragen worden geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van december 1983, met name 119,64) (basis 1981 =
100). Het gebruikte indexcijfer is dat van de maand die voorafgaat aan het schadegeval.
Als de schade betrekking heeft op goederen die vrijwilligers in het kader van de activiteiten worden
toevertrouwd, dan bedraagt de vergoeding maximaal € 12.500. Het herstel van die schade wordt
beperkt tot het bedrag boven € 300.
2.Verzekering Lichamelijke en stoffelijke schade van de vrijwilligers
Wat?
Deze waarborg geldt wanneer de vrijwilligers lichamelijk en/of stoffelijke schade lijden bij ongevallen
tijdens de uitvoering van de activiteiten of tijdens de verplaatsingen in het kader van de activiteiten.
De waarborg geldt ook bij ziekte en contaminatie opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk.
Omvang van de waarborg
Per verzekerde en per ongeval, ziekte of contaminatie bedraagt de vergoeding: -€ 12.000 bij
overlijden -€ 18.000 bij blijvende invaliditeit -€ 9 per kalenderdag bij tijdelijke ongeschiktheid, vanaf
de 31ste kalenderdag, in geval van inkomensverlies -€ 3000 voor verplegingskosten -€ 3000 voor
stoffelijke schade.
Wat de stoffelijke schade betreft: -is slechts gedekt voor zover ze samengaat met lichamelijke schade
-er is geen dekking voor de schade aan voertuigen van welke aard ook -het herstel van de schade
wordt beperkt tot het bedrag boven € 300
3.Verzekering deelnemende kinderen Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd
Wat?
Een verzekering lichamelijke ongevallen voor alle kinderen die deelnemen aan een Lentefeest of
Feest Vrijzinnige Jeugd, georganiseerd door een erkende afdeling of feestcomité van het
Humanistisch Verbond.
Welke activiteiten?
De verzekering geldt voor de hoofdactiviteit, met name het Lentefeest of het Feest Vrijzinnige Jeugd.
De verzekering geldt bovendien voor alle nevenactiviteiten die verband houden met de verzekerde
hoofdactiviteit. Worden beschouwd als nevenactiviteiten: -vergaderingen, trainingen, wedstrijden en
repetities georganiseerd door de verzekeringnemer; -het onderhoud, de kleine herstellingen en de
schoonmaak van de gebouwen en installaties gebruikt voor de verzekerde activiteiten; -de montage
en demontage van het materieel; -tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest of een bal ter

ondersteuning van de verzekerde activiteit; -de bereiding en verdeling van maaltijden, met inbegrip
van het risico van voedselvergiftiging.
De waarborg is beperkt tot vier dagen per verzekerde activiteit.
Omvang van de waarborg
Per verzekerde en per ongeval bedraagt de vergoeding: -€ 7.500 bij overlijden; -€ 15.000 bij blijvende
invaliditeit; -€ 1.250 medische en extra kosten (vrijstellingen: € 25).
Binnen deze waarborg zijn de volgende sublimieten van toepassing: -€ 1.250 voor orthopedische
apparaten en prothesen, inbegrepen hoorapparaten; -€ 400 voor brillen en glazen; -€ 1.250 voor
tandprothesen (met een maximum van € 450 per tand); -€ 1.250 voor verzorging in het buitenland; € 1.250 voor begrafeniskosten; -€ 1.250 voor opzoekings- en repatriëringskosten.
4. Concrete voorwaarden om verzekerd te zijn
Erkende afdeling of erkend feestcomité
Alleen de activiteiten georganiseerd door een erkende afdeling van het Humanistisch Verbond of
door een erkend feestcomité van het Humanistisch Verbond komen in aanmerking voor de
verzekering.
Deelnemerslijsten
Als organisator moet je altijd voorafgaand aan de activiteit een lijst doorsturen naar het
Humanistisch Verbond met de gekende deelnemers (vrijwilligers, deelnemende ouders en kinderen,
deelnemers voor zo ver mogelijk …). Je moet in ieder geval altijd zo’n lijst bij de hand houden, met
het oog op het tijdig en correct verwittigen van de verzekeraar.
Indien er iets gebeurt met iemand wiens naam niet van tevoren werd doorgegeven, moet je zo snel
mogelijk (bij voorkeur binnen de 24 uur) een aangepaste deelnemerslijst bezorgen (mailen) aan het
secretariaat van het Humanistisch Verbond, t.a.v. Ingrid Van Eyken
(ingrid.van.eyken@humanistischverbond.be; 03 205 73 05). Je stuurt meteen ook een kopie mee van
de aangifteformulieren (ingevuld door de spoedarts bv.).
Als organisator word je wel verondersteld om alle mogelijke maatregelen te nemen om
schadegevallen zo veel mogelijk te vermijden – de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen,
geen zaken onbeheerd achterlaten enz. Indien zou blijken dat een schadegeval een rechtstreeks
gevolg is van een grove nalatigheid van de organisator, zal het Humanistisch Verbond de verzekering
van het schadegeval niet kunnen waarborgen.
Betaling rekeningen en facturen
Alle rekeningen en facturen die betrekking hebben op het schadegeval moeten eerst worden betaald
door de betrokkenen.
Briefwisseling en documenten
Alle briefwisseling en documenten die betrekking hebben op het schadegeval, moeten worden
bezorgd aan het Humanistisch Verbond, t.a.v. Ingrid Van Eyken, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen.
Het originele aangifteformulier moet worden bezorgd aan het Humanistisch Verbond. Neem zeker
een kopie voor de afdeling en/of de ouders.
Na betaling van de rekeningen en facturen moeten de volgende documenten worden bezorgd aan
het Humanistisch Verbond (verzekering Lichamelijke ongevallen, voor vrijwilligers en/of kinderen die
deelnemen aan een Lentefeest of Feest Vrijzinnige Jeugd):
 de originele factuur van de ziekenhuiskosten
 een kopie van het groene document voor terugbetaling door het ziekenfonds



het afschrift van de terugbetaling door het ziekenfonds



een medisch getuigschrift van de huisdokter waarin de aard en de ernst van de letsels
worden opgegeven



een getuigschrift van genezing ondertekend door de behandelende geneesheer.

Vrijstelling
Indien de organisator van de betreffende activiteit (afdeling of feestcomité erkend door het
Humanistisch Verbond) volledig in orde is met de hierboven vermelde voorwaarden, neemt het
Humanistisch Verbond de kost van de vrijstelling op zich.
5.Verzekering door het Humanistisch Verbond versus eigen verzekering
Eigen verzekeringen die het betreffende schadegeval kunnen dekken (eigen autoverzekering,
brandverzekering van een zaal, familiale verzekering, enz.), primeren altijd op de verzekering
aangeboden door het Humanistisch Verbond.
Belangrijke opmerking: met uitzondering van de kinderen die deelnemen aan activiteiten die verband
houden met de Lentefeesten en de Feesten Vrijzinnige Jeugd en van de vrijwilligers die de
activiteiten mee organiseren , zijn (andere) deelnemers aan activiteiten niet verzekerd voor
lichamelijke ongevallen (tenzij via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, indien de
aansprakelijkheid van de organisatie kan worden aangetoond). Indien deze deelnemers door eigen
aansprakelijkheid een schadegeval hebben, moeten ze een beroep doen op hun persoonlijke
verzekering.
6.Vragen en contact
Voor alle algemene en specifieke vragen over deze verzekering kun je terecht bij op het nationaal
secretariaat van het Humanistisch Verbond, bij Ingrid Van Eyken. Indien nodig contacteert zij ook de
verzekeringsmakelaar van het Humanistisch Verbond. Aangifteformulieren en de betreffende
polissen kunnen bij haar worden opgevraagd.
Humanistisch Verbond - Ingrid Van Eyken - Pottenbrug 4 2000 Antwerpen
Ingrid.van.eyken@humanistischverbond.be T 03 205 73 05
Verantwoordelijke uitgever: Mario Van Essche, Pottenbrug 4, 2000 2018 Antwerpen. Niet op de openbare weg
gooien.

