
Vrijwilligers en verzekeringen 
 

1. Vrijwilligers 

 
1.1 Wetgeving  

Het wetsvoorstel 2496/001 van 18 mei 2006, tot wijziging van de wet van 3 juli 2005, werd op 8 juni 2006 
goedgekeurd in het parlement en op 11 augustus 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
De wet is van toepassing sinds 01/08/06. Artikel 5 en 6 en 8 bis (aansprakelijkheid & verzekering) zijn in 
werking  sinds 1 januari 2007.  
 
1.2 Definitie van het vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of 
meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de 
samenleving als geheel;  
die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de 
activiteit verricht;  
en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 
 
activiteit: vrijwilligerswerk is iets ‘doen’ in de ruimste betekenis van het woord: bvb een gehandicapte 
vergezellen naar een concert in het kader van een integratieproject, achter de toog staan in de cafetaria 
van een club, een vakantiekamp begeleiden of bestuurstaken opnemen, dat kan allemaal (maar sporten in 
clubverband, naar een lezing of concert gaan in uw vrije tijd, dat is geen vrijwilligerswerk)  
 
onbezoldigd:  vrijwilligerswerk wordt niet betaald, vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding 
ontvangen, volgens strikte regels 
 
onverplicht: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen; een stage, een PWA-opdracht 
of een alternatieve sanctie horen er dus niet bij  
 
ten behoeve van andere personen, een groep of organisatie of van de samenleving: deelnemen aan een 
zelfhulpgroep, hulp aan familie of vrienden, vallen niet onder deze definitie  
 
ingericht door een organisatie buiten het familie- of privé-verband: uw buur een lift geven naar de kliniek 
is geen vrijwilligerswerk, tenzij u die rit uitvoert in opdracht van een mindermobielencentrale of binnen het 
kader van het PAB (persoonlijk assistentie budget)  
 
buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling: men 
mag dezelfde activiteiten niet uitoefenen als werknemer én als vrijwilliger, voor dezelfde opdrachtgever.  
 
1.3 Informatieplicht 

Vóór de activiteiten van een vrijwilliger aanvangen, moet hij minstens volgende informatie ontvangen:  
  de sociale doelstelling van de organisatie  
  het juridisch statuut van de organisatie, en voor de feitelijke vereniging de identiteit van de 

verantwoordelijke(n) van de vereniging (minstens één naam)  
  dat er een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) is gesloten van de organisatie 

inzake de risico's bij het  vrijwilligerswerk  
  of andere vrijwilligersverzekeringen zijn afgesloten en welke, bvb rechtsbijstand, lichamelijke 

ongevallen, e.a.  
  of een (kosten)vergoeding betaald wordt en zo ja, wat en wanneer, forfaitair of bewezen door 

documenten  
 dat de geheimhoudingsplicht geldt - volgens artikel 458 van het Strafwetboek - en de vrijwilliger die 

moet naleven - specifieke organisatie gebonden afspraken moeten ook opgesomd worden  



 De vorm waarin die informatie wordt aangeboden, kan men vrij kiezen.  
 Men mag aan de vrijwilliger ook vragen om de informatienota te ondertekenen voor ontvangst, 

maar dat is niet verplicht.  
 Als het erop aan komt is het aan de organisatie om te bewijzen dat ze de informatieplicht naar 

behoren heeft nageleefd.  
 
1.4 Aansprakelijkheid (artikel 5) 

De organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers veroorzaken t.o.v. derden, 
zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit.  
Vrijwilligers die tijdens hun vrijwilligerswerk een fout maken die schade veroorzaakt aan derden of aan de 
organisatie, zullen die schade niet moeten vergoeden, behalve als er sprake is van een grove fout, een 
herhaaldelijke lichte fout of indien hij bedrog pleegde.  
- Mariette werkt als vrijwilliger mee om een fotoarchief samen te stellen. Voor de begeleidende teksten 
leent ze boeken uit de bib. maar ze laat die op de tram liggen. De bibliotheek eist een schadevergoeding. 
De organisatie zal de schade moeten vergoeden. 
- Aan Piet, de barman, wordt herhaaldelijk gevraagd niet te veel wisselgeld in de kassa te laten maar hij 
heeft daar geen oren naar. Als de kassa op een dag 'gelicht wordt', kan hij door de organisatie aansprakelijk 
gesteld worden voor het verlies, omwille van zijn nalatigheid.  
 
1.5 Verzekering 

De wet betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 01/01/2007 een verzekering 
BA af te sluiten voor de organisatie (voor schade aan de organisatie, de begunstigde, collega's of derden, 
zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit).  
  



2. Verzekering clubs WBV 

 
  de organisatie van een wedstrijd 
  sportpromotionele activiteiten 
  niet-sportieve activiteiten 

 
2.1  Verzekering van de voertuigen en personen  

In de organisatievergunning, te betalen aan WBV, is een gedeelte opgenomen als verzekeringspremie 
voor de wedstrijd inclusief een verzekering “omnium” of “eigen schade” voor de officiële wedstrijdwagens. 
Hiermede wordt bedoeld de openingswagen (rode vlag), groene vlag, wagen dokter/medisch materiaal, 
bezemwagen en wagen koersdirecteur. 
Hiervoor dient vóór aanvang van de wedstrijd bijkomende formulieren te worden ingevuld, dit om de 
voertuigen te identificeren en nazicht omtrent vooraf bestaande schade. Deze formulieren zijn in het bezit 
van de sportafgevaardigden en zullen voor aanvang van de wedstrijd ter invulling overhandigd worden. 
In geval van een incident tijdens de wedstrijd dienen deze formulieren te worden ingevuld na de wedstrijd 
door aanwezige verbalisten of koerscommissaris. De dekking gaat in na ontvangst van het volgbewijs 
en eindigt op het moment dat dit volgbewijs aan de controledienst van KBWB/WBV wordt ingeleverd. 
 
2.2  Organisatoren en medewerkers wielerwedstrijden  

 
1) Wie is verzekerd ter gelegenheid van wielerwedstrijden ?    
De inrichters en hun aangestelden m.a.w. de seingevers, helpers en vrijwilligers, gemeentebesturen en hun 
ondergeschikten dus iedereen die in opdracht van de inrichters zijn medewerking verleent aan de inrichting 
van een wedstrijd. Daarnaast is er uiteraard ook dekking voor de federatie en haar comités,  
alsook de renners zelf, in bezit van een jaar- of dagvergunning. 
 
2)  Wie is niet verzekerd ?  
De genodigden, personeel in bezit van een arbeidscontract, toeschouwers. 
 
3) Waarvoor zijn de inrichters en helpers vrijwilligers of seingevers verzekerd ?  
Voor alle schade berokkend aan derden en waarbij de aansprakelijkheid  van de inrichters en aangestelden 
in het gedrang komt. Wat de inrichters zelf betreft is dit bv. niet voldoende afsluitingen aan de eindmeet, 
niet opstellen van een seingever aan een risicokruispunt enz. m.a.w. indien er onvoldoende 
veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Seingevers meer bepaald indien zij nalatig zijn en hierdoor een 
ongeval veroorzaken en helpers die bij gebruik van materiaal schade toebrengen aan derden. 
Helpers/vrijwilligers zijn dus gedekt voor het opstellen van allerlei materiaal zoals afsluitingen, voorlopige 
installaties waaronder tribunes, verhogen, kiosken en platformen, masten, publiciteitsspandoeken m.a.w. 
alle opdrachten in kader van een wielerwedstrijd. De dekking vangt aan hoogstens 48 uren voor de dag van 
de wedstijd en de afbraakwerken moeten beëindigd zijn binnen de 48 uur na dezelfde dag. 
Mits aanvraag kan deze periode van dekking gratis uitgebreid worden. Naast een dekking burgerlijke 
aansprakelijkheid en rechtsbijstand genieten de seingevers en helpers/vrijwilligers ook van een persoonlijke 
ongevallenverzekering voor de kwetsuren. Deze geldt tevens op de weg van/naar de woonst naar de plaats 
van samenkomst/omloop. 
 
4) Welke kapitalen voorziet de waarborg “individuele” seingevers, helpers “individuele” seingevers, 
helpers en vrijwilligers ? (dekking eigen kwetsuren)  
- overlijden : 7.436,81 € 
- blijv. invaliditeit : 14.873,61 € (bij 100% BWO)     
- tijdelijke werkonbekwaamheid : 4,96 €/dag vanaf 1ste tot 200ste dag na ongeval. (tussenkomst beperkt 
tot verschil in bedrag voorzien door sociale zekerheid en verzekerde dagvergoeding). medische kosten : 
991,57 € per schadegeval en na tussenkomst van de mutualiteit of gelijkaardig organisme of enige andere 
verzekeraar die ook dit risico dekt. Beperkte uitbreiding voorzien voor kosten niet opgenomen in de 
tarieven RIZIV zoals apotheek- en gipskosten. 



De inrichter kan steeds een bijkomende verzekering “individuele” of gemeen recht afsluiten indien hij 
voormelde kapitalen niet toereikend vindt. Contacpersoon Concordia ; mw. Karin Marlier – tel. 
09/264.11.32. 
 
5) Hoe is het materiaal verzekerd ?  
De schade berokkend aan derden bij gebruik van allerlei materiaal is gedekt. 
Schade aan materiaal zelf niet gezien dit om een toevertrouwd voorwerp gaat.  Dit geldt zowel voor 
gehuurd materiaal als materiaal in bruikleen (inclusief gebruik van zaal of installaties). 
Bij gebruik van tenten of zaal toegankelijk voor publiek en met een oppervlakte van ten minste 50m2 
(inclusief opblaasbare structuren) dient de inrichter zich ervan te vergewissen of de eigenaar de wettelijk 
verplichte verzekering BA  Objectieve heeft onderschreven. Bij ontstentenis dient hij deze afzonderlijk te 
onderschrijven (brand en ontploffing) gezien deze waarborg niet in de polis van de federatie is opgenomen. 
Het is niet langer wettelijk verplicht een B.A. Objectieve te onderschrijven indien het een éénmalig 
evenement betreft. 
 
6) Welke wagens zijn verzekerd in de  wedstrijd ? 
Er zijn 2 collectieve polissen omnium auto onderschreven door de federatie: 

enerzijds voor de wagens van de sportafgevaardigden  
en anderzijds voor de 5 officiële wedstrijd- wagens zijnde groene vlag, rode vlag, koersdirecteur, 
bezemwagen en wagen dokter/medisch materiaal. 

De identiteit van de te verzekeren sportafgevaardigden wordt  jaarlijks via de respectievelijke provincies 
doorgegeven. 
Het betreft een 1ste risico dekking tot maximum 9.915,74 € met een vrijstelling van 198,31 € per 
schadegeval.  
Geen enkele volgwagen is via de wielerbond in B.A. verzekerd gezien elke wagen reeds gedekt is onder de 
verplichte BA verzekering voor voertuigen.  
Wagens die ter beschikking worden gesteld van de inrichters kunnen niet tijdelijk in omnium verzekerd 
worden.  
De vrijstelling zelf is onverzekerbaar. 
 
7) Wat indien een wedstrijd wordt afgelast en er is financieel verlies ?  
Hiervoor is geen dekking voorzien in de polis. Het is aan te raden om in dit geval afzonderlijk een 
annulatieverzekering te onderschrijven. Contactpersoon Concordia : mw. Karen Dossche – tel. 
09/264.11.50 
 
8) Welke activiteiten zijn nog gedekt naast de hoofdactiviteit ?  
a) de sportpromotionele activiteiten 
Dekking B.A. inrichter, vrijwilligers, leden en niet-leden bij sportpromotionele activiteiten ingericht door de 
federatie of haar clubs zoals de hoofdactiviteit, initiaties, cursussen, eetmaal dat deel uitmaakt van de 
verzekerde activiteit, opendeurdagen, demonstraties, vergaderingen, beurzen, allerlei spelen met  
uitzondering van parachutesspringen, zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaart, benji, parapente, 
rotsklimmen en speleologie. Waarborgen dekking helpers/vrijwilligers zie punt 3 
b) de niet-sportieve activiteiten 
Daarenboven is de waarborg tevens verworven voor leden en vrijwilligers die actief deelnemen aan een 
organisatie van de federatie en haar clubs van allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek betrokken 
wordt (bals, feestmaal, fancy-fair) vb. uitdelen van spijzen en dranken. 
Ook bij  niet-sportieve randactiviteiten ter gelegenheid van een wedstrijd waarbij vrijwilligers worden ingezet 
(zoals uitdelen spijzen en dranken) wordt dekking verleend. Dit laatste dient wel vooraf gemeld te worden + 
nominatieve lijst van de niet-leden/vrijwilligers.  
Waarborgen dekking helpers/vrijwilligers zie punt 3 
Voorwaarde in beide gevallen is dat de inrichtende club bij W.B.V. is aangesloten                                                                       
en leden vergunninghouders telt. 



Opgelet ! Alle activiteiten met uitzondering van de hoofdactiviteit vermeld onder a) & b) dienen vooraf 
gemeld te worden, gezien verzekeraar het recht heeft sommige activiteiten te weigeren of bijpremie te 
vragen. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij N.V. Concordia – Gent, contactpersoon : Anita De 
Clerck – tel. 09/264.11.70 
 
9) Bestuurdersaansprakelijkheid van VZW’s  
Dergelijke waarborg dekt de bestuursleden voor de financiële gevolgen ingevolge wanbeheer, fraude etc.  
Deze waarborg is niet opgenomen in de polissen van de wielerbond en dient indien gewenst zelf door de 
clubs onderschreven te worden. Voor verlenen van tarificatie dient vooraf een vragenlijst te worden 
ingevuld. Contactpersoon Concordia : Heidi Bral – tel. 09/264.11.51. 
 

10) Mobiele seingevers  
- Mobiele seingevers in het bezit van een vergunning “piloot motorijder ook mobiele seingever” 

genoemd, genieten dekking onder de polis renners en genieten aldus van dezelfde voorwaarden. 

- Indien de mobiele seingever niet over een vergunning “motorijder piloot” beschikt zal hij voor de 
burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand vallen onder de collectieve polis renners en voor de 
lichamelijke letsels onder de afzonderlijke polis helpers/seingevers zoals vermeld onder punt 4. 

  



3. Samenvatting polisvoorwaarden wielrenners W.B.V./KBWB 

 
De polis onderschreven door de federatie voorziet ten voordele van alle renners en vergunninghouders die 
onder deze polis vallen volgende waarborgen. 
 
3.1  PERSOONLIJKE VERZEKERING 

- overlijden : 17.500 € vanaf 5 jaar, inclusief plots overlijden tijdens sporten door hartfalen, 
   enkel voor jaarvergunningen (kapitaal = 8500 €). 
- blijvende werkonbekwaamheid : 35.000 € bij 100 %, tot max. 2 jaar na ongeval.         
- tijdelijke werkonbekwaamheid : 30 €  per dag gedurende 2 jaar 
  bij totaal verlies aan beroepsinkomen en geen tussenkomst van ziekte- en invaliditeits-  
  verzekering.                                       
- medische kosten : terugbetaling gedurende max. 2 jaar na datum ongeval. 
  *vrijstelling van 25 €  per schadegeval. 
 a) Indien er tussenkomst is van mutualiteit 
  alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties : 100% verschil tussen R.I.Z.I.V. en tussen- 
 komst mutualiteit. 
 b) Indien geen tussenkomst mutualiteit (niet onderworpen aan R.S.Z.) 
 enkel terugbetaling van officieel remgeld. Het aandeel mutualiteit blijft dus ten laste  
 van de verzekerde. 
 c) indien geen tussenkomst mutualiteit om gesloten omloop/toegangsgeld + bezoldigingen 
 terugbetaling aandeel mutualiteit en resterende opleg blijft ten laste van verzekerde. 
 
De tussenkomst van de verzekeraar blijft evenwel beperkt tot 350 € voor alle prestaties niet voorzien in de 
tarieven van het R.I.Z.I.V.  
 
De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot 600 € per slachtoffer en per ongeval, met een 
maximum van 150 € per tand. 
Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen. 
* Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen. 
 
Anderzijds is verzekeraar gesubrogeerd in rechten/vorderingen van verzekerde tegenover derden met als 
gevolg dat de bedragen, betaald in hoofde van de waarborg "persoonlijke verzekering", in vermindering 
worden gebracht van de vergoedingen bekomen in gemeen recht. 
 
3.2  BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN 

- Lichamelijke schade : onbeperkt 
- stoffelijke schade : 620.000 € per schadegeval en onder aftrok van een 
  geïndexeerde vrijstelling van 123,95 € ingevolge K.B. van 12.1.84 enkel voor niet-decretaal 
  verplichte verzekerden of activiteiten die niet uitgaan van de federatie of haar clubs. 
 
*Ingevolge wijziging ingaande op 1.6.94 op de nieuwe wet op landsverzekeringen dient de prioritaire 
verzekeraar het volledig bedrag van de schade aan tegenpartij te betalen.  
Deze regel is enkel van kracht voor ongevallen op oefening gezien we in geval van wedstrijd 
zelf prioritair zijn. 
Tijdens oefening/privaat leven is de prioritaire verzekeraar hier de familiale zodat men ook altijd aangifte 
aan hen moet doen. 
 
3.3 RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL 

50.000 € per schadegeval, incl. insolvabiliteit tegenpartij tot max. 15.000 €. 
Omvat de betaling van alle kosten voor expertise, advocaat, onderzoek, gerechtskosten e.a. 


