Verzekeringsnota voor vrijwilligers
en Velt-groepen
Opgemaakt door Jan Vannoppen, op 09/05/2019

1. Inleiding

Velt neemt vanaf 2019 deel aan een samenaankoop voor verzekeringen van Scwitch, een coöperatieve
dienstverlener aan socioculturele organisaties.
Deze samenaankoop, waaraan in 2019 reeds 50 organisaties meedoen, is handig:
• We beschikken over de beste, geactualiseerde waarborgen.
• We genieten van de prijsvoordelen van een groepsaankoop.
• We zijn in orde met de wetgeving (vrijwilligerswerk, overheidsopdrachten).
• We beperken administratieve rompslomp.
De verzekeraar is AXA.
Scwitch vroeg de verzekeraar bij intekening op de opdracht om informatie over zijn beleid inzake maatschappelijk
verantwoordelijk ondernemen (‘Corporate Social Responsibility’, CSR). Je vindt die hier.
In deze nota focussen we op de verzekering ‘Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (B.A.) Uitbating en Collectieve
Gemeen Recht.’
In mensentaal: deze verzekering dekt
• de lichamelijke en materiële schade veroorzaakt door al wie namens Velt vzw handelt;
• rechtsbijstand voor wie namens Velt vzw handelt en schade veroorzaakt.
We gaan hieronder dieper in op wie en wat verzekerd is, en wat te doen in geval van schade.

2. Wat te doen indien zich een schadegeval voordoet?

Bij een schadegeval willen we vooral weten: wat is er gebeurd en welke schade is er, naast natuurlijk de plaats,
datum en de Velt-activiteit waar de schade zich voordeed. Focus op het vaststellen van de feiten, geef geen geld en
stap zelf niet naar een advocaat.
Je kunt deze informatie invullen in dit formulier, of het in een e-mail bezorgen aan jan.vannoppen@velt.nu, liefst
binnen de 24 u. Hij brengt jou dan in contact met de verzekering en geeft je feedback. Als het om een ongeval met
zwaargewonden gaat, bel je hem het best op: 0476 41 76 50.

3. Wie is verzekerd?

De polis biedt een ruime verzekeringsdekking
Vrijwilligers:
• de vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor Velt vzw
• de vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van Velt vzw op lossere of ad hoc basis inzetten,
zoals familieleden van de vaste vrijwilligers
• verenigingswerkers (‘Bijkluswet’, België 18/07/2018)
Bestuur: leden van het bestuur van Velt vzw
Personeel: de werknemers van Velt vzw, de uitzendkrachten en alle andere personen, al dan niet bezoldigd,
die werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de organisatie
Deze dekking geldt wereldwijd, echter niet in gebieden waar er oorlog of oproer is.
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4. Wat is verzekerd? Wat niet?

Deze polis dekt alle activiteiten van Velt vzw.
Dit houdt in dat ze gekend zijn als:
• een publieke activiteit van een door Velt vzw erkende Velt-groep, door aankondiging in de online
Velt-activiteitenkalender.
Of
• een reguliere activiteit van een door Velt vzw erkende Velt-groep, bijvoorbeeld het samenwerken in hun
samentuin, samenkookgroep, voedselbos, etc.
Worden met de eigenlijke activiteiten gelijkgesteld:
• vergaderingen met het oog op het organiseren of het bevorderen van deze activiteiten;
• de wedstrijden, competities, festivals, retraites en andere activiteiten die hiermee verband houden,
evenals de gemeenschappelijke reizen om er zich naar toe te begeven;
• sportactiviteiten dewelke regelmatig worden beoefend als amateur, behalve motor-, vlieg-, vechtsporten en
canyoning.
De activiteiten kunnen plaatsvinden op het adres van de verzekeringsnemer of elders.
De verplaatsingen die onder begeleiding gebeuren worden beschouwd als een deel van de activiteit van de vzw.
De kleine werken voor onderhoud, schoonmaak of verfraaiing van de lokalen die worden gebruikt voor de
vergaderingen, of een eventueel feest door de personen in hun hoedanigheid van verzekerde, maken deel uit van de
“activiteiten van de organisatie”.
Let op: voor grote werken, bijvoorbeeld de bouw/afbraak van een tuinhuis of serre neem je het best eerst even
contact op.
Ook wat het soort schade betreft, is de dekking ruim:
• letselschade en zaakschade;
• schade door vuur, ontploffing, rook, water;
• onstoffelijke gevolgschade bijvoorbeeld door milieuaantasting of burenhinder;
• schade na levering;
• schade aan toevertrouwde voorwerpen (max. 35 dagen);
• schade aan gebouwen die men huurt voor een verzekerde activiteit.
Niet verzekerd:
• De huur van een gebouw voor langere tijd, daarvoor is een brandpolis nodig.
• Schade die opzettelijk veroorzaakt wordt.
• Schade door een grove fout, of door herhaaldelijke kleine fouten (op een bepaald moment kan de organisatie
stellen daarvoor niet meer te willen opdraaien).
• Schade door bedrog of misdaad.
• Contractuele aansprakelijkheid: als een Velt-groep een contract afsluit (bijvoorbeeld voor de huur van materiaal), dan is de ondertekenaar verantwoordelijk. Indien uit dat contract schulden voortvloeien, dan zegt de wet
dat die schuld verdeeld wordt over de leden van de feitelijke vereniging (meestal het bestuur van de Velt-groep).
Dit is nog nooit gebeurd en om te vermijden dat het ooit zo ver komt, moet elke Velt-groep jaarlijks een afrekening opsturen naar het secretariaat. Het is voor Velt-groepen raadzaam een voorzichtig financieel beleid te
voeren. Voor grote contracten (bijvoorbeeld de huur van onroerend goed) dient de Velt-groep het bestuur in te
schakelen.
De uitgebreide polis vind je op Velt Beweegt, downloads, document: ‘verzekeringspolis Scwitch’.
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