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AAN

:

De Clubsecretaris/-verantwoordelijke van
- K.A.C.B.
- D.A.C.
- A.C.K.
- K.A.C.
- ALB.
- K.F.C.
- K.A.Z.M.
- L.U.A.C.

- L.V.
- V.Z.P.
- K.V.D.W.
- V.Z.A.

VANWEGE :

Secretariaat

BETREFT

“Wetgeving Vrijwilligers – Aansprakelijkheidsverzekering”

:

Voorafgaande opmerking: zie ook Circ. 2006/14e dd. 2006-06-27.
De wet van 03-05-2005 betreffende “de rechten van de vrijwilliger”, is in werking getreden op 01-06-2006.
De art. 5 en 6 die handelen over de aansprakelijkheidsverzekering zouden pas op 01-01-2007 in werking
treden, de invulling van de te verzekeren waarborgen was immers nog niet rond.
Zoals reeds vroeger werd meegedeeld, zouden wij trachten om de huidige collectieve polis ‘grondrisico’
te laten uitbreiden om alzo te voldoen aan de hoger vermelde nieuwe wetgeving.
Vandaag werd overleg gepleegd met onze verzekeraar Ethias die ons de volgende informatie heeft
gegeven:
-

Op 22-12-2006 werden uiteindelijk de definitieve teksten gepubliceerd in het staatsblad!

-

Qua waarborgen heeft de wetgever zich gebaseerd op deze van de familiale aansprakelijkheidverzekering, en deze waarborgen liggen een heel stuk hoger dan deze van de verplichte
collectieve sportverzekering... (verschil regelgeving federaal/Vlaams niveau)

-

Ofschoon technisch gezien onmogelijk, moet elke vereniging vanaf 01-01-2007 in regel zijn met de
wetgeving ...
Hiertoe heeft men een clausule voorzien waarbij:
door de verzekeringsmaatschappij de dekking moet verleend worden vanaf 01-01-2007
maar de polis pas in orde moet zijn voor 30-06 a.s. of tegen de e.v. vervaldag....

-

Vermits in de huidige collectieve polis reeds de mogelijkheid was voorzien om ‘welwillende
medewerkers’ te verzekeren, vereenvoudigd de aanpassing.

-

De regeling met de opgave van de naam, adres, geboortedatum van de vrijwilligers, zoals voorzien
in de huidige polis kan met de nieuwe wetgeving niet worden aangehouden.
Elke vrijwilliger die bij gelijk welke activiteit inspringt moet automatisch verzekerd zijn.
Vandaar dat een ‘forfaitaire’-regeling waarschijnlijk de enige uitweg is, en waarbij de premie wordt
gespreid over alle leden.

./.
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-

Gezien het hoofdrisico (het organiseren van activiteiten) reeds in de huidige polis is voorzien,
verwacht men dat de aanpassing van de premie beperkt zal blijven.

-

Ethias zal onze situatie zo snel als mogelijk verder onderzoeken en ons een uitbreiding van de
collectieve polis voorstellen.

-

In afwachting verleent Ethias per 01-01-2007 de noodzakelijke dekking voor de vrijwilligers
die actief zijn binnen de clubs die bij de LVZC zijn aangesloten.

-

De in de pers aangekondigde initiatieven van de ministers Verwilghen en Tuybens richten zich
respectievelijk naar activiteiten buiten het georganiseerde verenigingsleven en naar activiteiten
georganiseerd op provinciaal niveau. Ook hierover bestaat nog heel veel onduidelijkheid.

Bijkomende informatie volgt van zodra beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Patrick PAUWELS
Dagelijks Bestuurder
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Beste wensen voor 2007!
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