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–– (Bijna) alles weten over de VERZEKERING 
20.01.2015 

 
• Sinds 01/09/2014 zijn we verzekerd bij Ethias, polisnummer = 45.318.606 
• De contactpersoon bij de makelaar is : Dominique Termote, 02/2105959, 

dominique.termote@elitis.be 
• Contactpersoon binnen de vereniging, enkel en alleen indien er onduidelijkheden of 

problemen zouden zijn met de makelaar of de polis: Harold Declercq, 
harold.declercq1@telenet.be  

 
1. Verzekering: om wie te dekken? 
 
Voor de dekkingen BURGERIJKE AANSPRAKELIJKHEID en JURIDISCHE BESCHERMING: 

- De VZW (Europascouts- en Gidsen – België) 
- De personeelsleden van de VZW, betaald of niet, bij het uitoefenen van hun functies 
- De vrijwilligers die de VZW bijstaan 
- De personen die in de bijzondere voorwaarden aangeduid worden: met name de toegetreden 

leden van de VZW 
- De ouders en/of voogden van de minderjarige verzekerden, in de mate waarin zij voor hen 

burgerlijk aansprakelijk zijn 
 

Voor de dekking LICHAMELIJKE ONGEVALLEN: 
- De personen die in de bijzondere voorwaarden aangeduid worden: met name de toegetreden 

leden van de VZW 
 
NB:  toegetreden lid = lid vermeld op de ledenlijst. Vandaar het belang dat de nominatieve 

ledenlijst bijgewerkt is en de leden hun lidgeld betaald hebben. 
 
2. Verzekering: om wat te dekken? 
 
De verzekerde activiteiten zijn de scouting activiteiten die door de VZW ESG-B of in haar naam 
ingericht worden zowel in België als in het buitenland. 
 
Worden met name als scouting activiteiten beschouwd: 
 

- Spelen, uitstappen, hikes, kampen, eenheidsfeesten en andere gelijkaardige activiteiten, 
- Excursies en reizen, 
- Het beoefenen van sporten (trainingen, wedstrijden of vriendschappelijke ontmoetingen) met 

uitsluiting van luchtsporten in het algemeen (parachutespringen, zweefvliegen, paragliding, 
parasailing, enz.), diepzeeduiken, kitesurfen, motorsporten in het algemeen (quad, karting, 
enz.), gevechtssporten (behalve judo), schieten met vuurwapens. 

- Speleologie, rotsklimmen, death-ride, abseilen, bergwandelen, canyoning en andere 
watersporten, voor zover zij beoefend worden in overeenstemming met de 
veiligheidsvoorschriften en omkaderd zijn door bevoegde begeleiders. Er wordt aangegeven 
dat deze activiteiten slechts af en toe ingericht worden en zich slechts tot een klein gedeelte 
van de oudere leden richten, in principe 17 jaar en ouder. 

 
(a) De dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) 

 
Basisbeginsel van de BA: 
Indien iemand, door zijn fout, bij iemand anders een lichamelijk letsel of materiële schade 
veroorzaakt, dan is hij daar aansprakelijk voor en moet hij het slachtoffer schadeloosstellen. Indien 
de veroorzaker minderjarig is, dan moeten zijn ouders in zijn plaats vergoeden. 
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Opdat er aansprakelijkheid zou bestaan van X tov. Y, moet X een fout gemaakt hebben, Y schade 
geleden hebben, en er een verband bestaan tussen deze fout en deze schade. 
Indien X (of zijn ouders) het slachtoffer niet vergoedt, of onvoldoende, dan kan Y (of zijn ouders) 
hem gerechtelijk vervolgen en hem via de rechter dwingen tot het betalen van  een 
schadevergoeding. 
 
Wie is bevoordeligde “derde” van de BA? 
De andere natuurlijke of rechtspersonen dan de VZW. De verzekerden, met uitsluiting van de 
VZW, worden onderling en tov. elkaar beschouwd als derden. 
Voorbeeld: Tijdens een spel verwondt een scout een andere scout: deze laatste wordt als derde beschouwd en vergoed. 
 
Verzekeringsmechanisme van de BA: 
Indien X, die aan Y schade berokkent, gedekt is door een BA verzekering, dan zal de 
verzekeringsmaatschappij het slachtoffer Y direct schadeloosstellen. 

Voorbeeld: Tijdens een spel werpt een scout een bal op een weg en veroorzaakt zo een verkeersongeval. De scout is 
aansprakelijk, zijn fout is de oorzaak van de schade aan een voertuig. De verzekering stelt de eigenaar van het 
voertuig schadeloos. Een scout beschadigt een auto met zijn fiets tijdens een rondrit. Zelfde oplossing, enz. 

 
Tussenkomstbegrenzingen en vrijstelling 
- Lichamelijke letsels en immateriële gevolgschade zijn gedekt tot 5 miljoen EUR 
- Materiële schade en immateriële gevolgschade zijn gedekt tot 625.000 EUR 
- Zuivere immateriële schade is gedekt tot 125.000 EUR 
- Vrijstelling: er is geen vrijstelling. 

 
(b) De dekking juridische bescherming 
 

Strafrechtelijke verdediging 
De verzekering vergoedt de bij elke Belgische of buitenlandse rechtbank opgelopen erelonen en 
(gerechtelijke en buitengerechtelijke) onderzoeks-, expertise-, advocaten- en procedurekosten 
indien een lid van de VZW gerechtelijk vervolgd wordt voor een overtreding. 
 
Tussenkomstbegrenzing: 25.000 EUR 
 
Burgerlijke verdediging 
De verzekering komt tussen voor rekening van de verzekerde en neemt het voor hem op van 
zodra hij in beschuldiging wordt gesteld voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Burgerlijke procedure 
De verzekering vergoedt de bij elke Belgische of buitenlandse rechtbank opgelopen erelonen en 
(gerechtelijke en buitengerechtelijke) onderzoeks-, expertise-, advocaten- en procedurekosten 
indien een lid van de VZW, als slachtoffer, een procedure tot schadeloosstelling moet voeren 
tegenover een aansprakelijke derde. 
 
Tussenkomstbegrenzing: 12.500 EUR 
 

(c) De dekking bij lichamelijke ongevallen 
 
Verzekeringsprincipe 
Hier is sprake van een lichamelijk ongeval zonder inschakeling van enige aansprakelijkheid. 
Voorbeeld: Een scout verbrandt zich aan een kookpan. Er is geen aansprakelijkheid maar een onvoorzichtigheid van het 
slachtoffer. Een scout loopt op een holle weg een verstuiking op. Een scout wordt tijdens een dutje door een wesp 
gestoken. Enz. 
Indien een lid ten gevolge van een ongeval tijdens een activiteit een medische tussenkomst of 
ziekenhuisopname nodig heeft, dan worden de verzorgingskosten die niet door de mutualiteit 
gedekt zijn door de verzekeringsmaatschappij gedragen. De verzekering komt tussen als 
aanvulling op de wettelijke uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
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Er is geen schadeloosstelling om tijdelijke of blijvende invaliditeit te dekken, geheel of 
gedeeltelijk, noch overlijden, hoger dan een forfait van 2.500 EUR. 

 
Worden gedekt (artikel 13): 
Lichamelijke ongevallen, letsels veroorzaakt door ziekte, besmetting en infectie direct ten gevolge 
van een ongeval, 
Bevriezing, zonnesteken, verdrinking, onderkoeling en andere gevolgen van onvrijwillige 
onderdompeling, vergiftiging of verstikking, 
Letsels ten gevolge van zelfverdediging of het redden van een persoon, dier of eigendom in 
gevaar, 
Letsels ten gevolge van een aanranding of aanslag, 
Hondsdolheid, tetanus en miltvuur, 
Dieren- of insectenbeten en hun gevolgen, 
Voor zover zij zich onmiddellijk en plots uiten, de gevolgen van een lichamelijke inspanning: 
hernia, spierscheuren of -breuken, vervormingen, verrekkingen, verstuikingen en ontwrichtingen, 
Letsels door de verzekerde zelf veroorzaakt bij het knippen van likdoorns en nagels. 

 
Verzekeringstussenkomstbegrenzingen 
- Er is geen vrijstelling 
- De verzekering vergoedt op basis van de RIZIV-schaal 
- Tandprothese: maximaal 500 EUR per schadegeval, 250 EUR per tand 
- Brilschade is geen lichamelijk letsel 

 
3. Uitsluitingen van de verzekering: 

 
De verzekering dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid niet en komt niet tussen voor Juridische 
Bescherming wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid voortkomt uit moedwillig veroorzaakte 
schade of grove nalatigheid. 
Worden als grove nalatigheid beschouwd: 

- Het niet naleven van wetten, regels, veiligheidsnormen, reglementen of gebruiken eigen aan 
de verzekerde activiteiten, waarvoor elke persoon die met de materie vertrouwd is moet weten 
dat dit bijna onvermijdelijk schade veroorzaakt. 

- Het aanvaarden en uitvoeren van werken wanneer de verzekerde zich ervan bewust moest zijn 
dat hij niet over de nodige bekwaamheid, technische kennis, menselijke en materiële middelen 
beschikte om de aangegane verbintenissen uit te kunnen voeren. 

- Handelingen gepleegd in staat van dronkenschap of onder invloed van verdovende middelen. 
 

De verzekering dekt geen lichamelijk ongeval in geval van vrijwillige verminking en de letsels die 
niet voldoen aan de definitie van lichamelijk ongeval (opgesomd in artikel 13) 

 
Bijzonder geval: Autoverzekering: 
Dit is een eigenaardigheid van autoverzekeringen: elk voertuig moet verplicht gedekt zijn door 
een BA autoverzekering. Deze BA autoverzekering dekt de aansprakelijkheid van de bestuurder 
tov. de andere weggebruikers en de passagiers in zijn voertuig. 
 
Indien er een ongeval gebeurt tussen 2 voertuigen, dan is het de BA autoverzekering van de 
bestuurder in fout die de materiële schade aan het andere voertuig evenals de door de andere 
bestuurder en de passagiers van beide voertuigen geleden lichamelijke letsels dekt. Enkel de 
lichamelijke letsels van de bestuurder in fout en de materiële schade aan zijn eigen voertuig zijn 
niet gedekt. 
 
Indien een leider alleen de schade aan zijn voertuig veroorzaakt, dwz. zonder dat een ander 
voertuig betrokken is, dan zal de BA autoverzekering van dit voertuig de lichamelijke letsels van 
de passagiers dekken, maar niet die van de bestuurder in fout, noch de materiële schade aan het 
beschadigde voertuig. 
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De BA autoverzekering komt vóór alle andere verzekeringen tussen. 
 
Bijgevolg, wanneer een leider een auto bestuurt in een scouting kader, dan zal het de BA 
autoverzekering van zijn voertuig zijn die eerst tussenkomt om de lichamelijke letsels van de 
passagiers te dekken. De verzekering van de VZW komt pas later tussen, bijvoorbeeld om de 
lichamelijke letsels van de leider die de auto bestuurde te dekken. De verzekering van de VZW 
zal het beschadigde voertuig niet dekken. 


