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Snel wegwijs in deze brochure? 
 

Waarvoor ben ik standaard verzekerd? 
 

 Lichamelijke burgerlijke   rechts-  schade aan  
 Ongevallen  aansprakelijkheid  bijstand  lokaal 

 (ledenpolis) (ledenpolis)  (ledenpolis) (lokalenpolis) 
 Hfdst 2 – 3  Hfdst 2 – 3   Hfdst 2 – 3  Hfdst 2 – 4 

 
 

 
Welke extra verzekeringen bestaan er? 

 
  voor kamp-   voor éénmalige  voor een groot  

  activiteiten   activiteiten   evenement 
  Hfdst 5.1   Hfdst 5.2   Hfdst 5.3 

 
 

  voor lokalen-   voor tenten-  voor werken aan   

  verhuur   verhuur   het lokaal 
  Hfdst 5.4   Hfdst 5.5   Hfdst 5.6 

 
     

 
Welke activiteiten zijn toegelaten? 

 
  scouts-en gidsen- gespecialiseerde  verboden 

  activiteit   activiteit   activiteit 
  Hfdst 3.2   Hfdst 3.3   Hfdst 3.4 

 
     

 
Wat in geval van een ongeval? 

 

  lichamelijk    burgerlijke    schade aan 
  ongeval   aansprakelijkheid  het lokaal 

  Hfdst 3.4   Hfdst 3.4   Hfdst 4.4 
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Voorwoord 
 

 

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en voor je het beseft, is het al gebeurd. 

Leiding zijn betekent niet dat je superman of supervrouw moet zijn, maar het is wel 
goed te weten wie in welke omstandigheden verzekerd is. Een kwestie van op het 

juiste moment de juiste dekking te zoeken... 
 

“Niets voor mij, denk je, want in mijn groep is er een secretaris die dergelijke zaakjes 
opknapt.” Toch is het nuttig om te weten hoe een verzekeringsgeval behandeld 

wordt. Zo kan je de ouders snel inlichten over hoe het verder gaat als zoonlief met 
zijn fiets de brievenbus van een buur heeft omvergereden na de vergadering. 

 
Daarom vind je in deze brochure in grote lijnen wat zoal verzekerd is en wat er na 

een ongeval allemaal te gebeuren staat.  
 

Er zijn drie soorten ongevallen: 
- persoonlijke ongevallen - voorbeeld: kapoen breekt een been tijdens een spel 

- burgerlijke aansprakelijkheid – voorbeeld: een welp trapt een bal door het 

 raam van de buur 
- brand- of stormschade aan het permanent en/of aan het tijdelijk gehuurd 

 lokaal en aan groepsmateriaal 
 

Deze zaken zijn standaard verzekerd wanneer je het jaarlijks lidgeld betaald. 

 
Verder bieden we een aantal bijkomende (tijdelijke) verzekeringen aan. Wat deze 

zijn en wanneer je ze best afsluit, vind je terug in deze brochure. 
 

 



7 
 

1 Enkele begrippen op een rijtje 

  

 Afstand van verhaal 

Van toepassing in huurcontracten (indien expliciet vermeld): bij afstand van verhaal 
zal de verzekeringsmaatschappij aan de verhuurder de geleden schade vergoeden en 

de vergoeding nadien niet terugvorderen van de echte verantwoordelijke van de 
schade. 

 

 Burgerlijke Aansprakelijkheid 

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) vergoedt de schade die je zelf 
berokkent aan iemand anders of als (mede) door jouw toedoen aan iemand schade 

berokkend wordt. 
Er moet schade zijn, veroorzaakt door de fout van een lid, en er moet een duidelijk 

verband zijn tussen schade en 'dader'. 
Schade veroorzaakt door een ongeval, waar niemand schuld bij treft, valt dus niet 

onder de noemer "burgerlijke aansprakelijkheid". 
Voor meer informatie rond dit thema is er onze brochure “Aansprakelijkheid”. 

 

 Consolidatie 

Deze term is van toepassing in schadedossiers met blijvende invaliditeit. 
Consolidatie betekent dat de toestand gestabiliseerd is en er geen verbetering meer 

mogelijk is. De consolidatie wordt vastgesteld door een arts. Men bepaalt dan de 

graad van invaliditeit dat als basis dient voor verdere uitbetaling van 
schadevergoedingen. 

. 

 Derden 

Een derde is een persoon die geen partij in een (verzekerings)contract is, bv. een 
ouder, buurman, voorbijganger. Bijvoorbeeld: indien een scoutslid schade 

veroorzaakt bij de buur, dan is er sprake van “schade aan derden”, waarbij de buur 
“de derde” is. 

 

 Franchise 

zie “vrijstelling” 

 

 Goede huisvader-principe 
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Het principe van de goede huisvader betekent dat men zich gedraagt als een 
normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon (de zgn. goede huisvader of bonus 

pater familias). ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige 
gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert 

te voorzien. Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te 
voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen. 

 

 Ongeval 

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel 
(schaafwond, verstuiking, beten en/of steken van dieren of insecten …). 

Zonnebrand is bv. geen ongeval omdat dit geen plotse gebeurtenis is. Een 
brandwonde door een genster van het kampvuur is wel een ongeval. 

 

 Organisatieplicht 

Leiding heeft de wettelijke plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te 

sluiten. Dat betekent dat je bij de voorbereiding van een activiteit voldoende 
aandacht moet hebben voor mogelijke gevaren en dan ook heel concrete 

voorzorgen moet nemen. Bij beoordeling van een schadegeval waar burgerlijke 
aansprakelijkheid bij komt kijken, wordt ook de uitvoering van de organisatieplicht 

op het moment van het ongeval beoordeeld. 

 

 Rechtsbijstand 

Soms leidt een verzekeringsgeval tot discussie tussen schadelijder en mogelijke 

verantwoordelijke, bv. de aansprakelijkheid wordt betwist. Het is dan de rechtbank 
die de knoop doorhakt. De juridische kosten (advocaat) zijn in de meeste gevallen 

verzekerd. Dit noemt men dan de dekking "rechtsbijstand".  

 

 Toezichtsplicht 

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in 

gevaar brengen. Bijvoorbeeld: als verkenners met bijlen beginnen te spelen, ben je 
verplicht om in te grijpen. Als kapoenen in een boom willen klimmen, is het 

belangrijk om een oogje in het zeil te houden en ervoor te zorgen dat ze voorzichtig 
zijn. Bij beoordeling van een schadegeval waar burgerlijke aansprakelijkheid bij 

komt kijken, wordt ook de uitvoering van de toezichtsplicht op het moment van het 
ongeval beoordeeld. 

 

 
 

 

 Vandalisme 
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Vandalisme is een ongemotiveerde daad die het beschadigen of vernielen van een 
goed tot gevolg heeft. 

 

 Verzekerde 

De verzekerde is de persoon die door een polis voor een zeker risico wordt verzekerd. 
Bv. in de ledenpolis zijn de leden en de leiding de verzekerde personen voor de risico’s 

lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 

 

 Verzekeraar 

De verzekeraar is de verzekeringsmaatschappij waar de polis werd afgesloten.  

 

 Verzekeringsnemer 

De verzekeringsnemer is de persoon of organisatie die het contract afsluit met een 
verzekeraar. Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw is dus de verzekeringsnemer voor de 

polissen, vermeld in deze brochure, die voor haar leden worden afgesloten. 

 

 Vrijstelling 

Ook wel franchise genoemd. Bij uitbetaling van een schadedossier kan in de 

voorwaarden van de polis bepaald zijn dat de verzekerde een bepaald bedrag zelf 
dient te dragen. Dit bedrag noemt men de vrijstelling. 
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2 Standaard verzekeringen via het 

lidgeld 

 

1. Hoe geniet  ik  van de standaard verzeker ingen?  
 

Leden en leiding worden aangesloten door de VGA (=verantwoordelijke 
groepsadministratie) van de groep. Zij zijn verzekerd van zodra ze een lidnummer 

gekregen hebben in de groepsadministratie (meestal na 1 werkdag) én indien de 
groep tijdig het lidgeld betaalde aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

 
Voor nieuwe leiding (= nieuw in Scouts en Gidsen Vlaanderen) begint het 

verzekeringswerkjaar met het weekend van de Herfstontmoeting. Zij moeten voor 

15 september ingeschreven zijn in de groepsadministratie.  
 

Er is een minimumleeftijd voor onze verzekeringen. Kapoenen moeten 6 jaar worden 
vóór 1 januari van het lopende werkjaar of in het eerste leerjaar zitten. 

 

2. Waarvoor ben ik verzekerd? 
 

Elk lid is verzekerd voor de volgende risico’s: 
- lichamelijke ongevallen 

- burgerlijke aansprakelijkheid 
 

Bovendien is het lokaal van elke erkende scouts- en gidsengroep automatisch 
verzekerd voor het risico brand, water- en stormschade en diefstal.  
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3 De ledenpolis  

 

1 .  Wat is  verzekerd onder de ledenpol is?  
 

  Lichamelijke letsels 

 

Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens en 
op weg van en naar een scouts– en gidsenactiviteit in binnen- of buitenland zijn 

verzekerd. Hieronder vind je een overzicht van de kosten die terugbetaald worden 

en de voorwaarden.  
 

Medische kosten 1 
  

 De terugbetaling van alle verzorgingskosten (opgenomen in de 

nomenclatuur van het R.I.Z.I.V.) van de dokter, de apotheker, het ziekenhuis 
... na tussenkomst van de mutualiteit.  

Deze kosten worden terugbetaald tot 7.500,00 EUR per slachtoffer. 
 

 De terugbetaling van verzorgingskosten die voorgeschreven werden door 
een arts en niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V.  

Deze kosten worden terugbetaald tot 625,00 EUR per slachtoffer. 
 

 De vervoerskosten van het slachtoffer, voor zover dit vervoer noodzakelijk 
is voor de verzorging (met doktersattest) en het vervoer gebeurt met een 

vervoermiddel dat aangepast is aan de aard en de ernst van de letsels.  

Deze kosten worden terugbetaald tot beloop van het tarief van het Rode 
Kruis. Deze vergoeding geldt ook voor eventuele nazorg. 

 
 Tandprothesekosten 

Er wordt tot 500,00 EUR per beschadigde tand terugbetaald met een 
maximum van 2.000,00 EUR per slachtoffer. 

 
 

 Schade aan brillen en contactlenzen wordt vergoed op voorwaarde dat 
deze gedragen werden op het ogenblik van het ongeval.  

Onder die voorwaarden wordt de schade vergoed tot 250,00 EUR per 
slachtoffer.  

                                    
1 Bedragen worden niet geïndexeerd, tenzij anders vermeld 
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 Schade aan hulpmiddelen (bvb rolstoel, orthopedische schoenen, 

hoorapparaat) worden enkel vergoed indien deze schade ontstaat tgv een 
ongeval met lichamelijke letsels (medisch attest toevoegen). 

Verzekerde bedragen: 
- Indien het gaat om in de RIZIV-barema’s opgenomen verstrekkingen, 

betaalt Ethias de opleg. 
- Indien het gaat om niet in de RIZIV-barema’s opgenomen verstrekkingen, 

betaalt Ethias tot maximum 250,00 EUR terug. 
 

!! Opgelet: uit de praktijk blijkt dat de meeste schade aan hulpmiddelen niet 
via tussenkomst van de mutualiteit wordt vergoed (aangezien het RIZIV hier 

wettelijk niets van tussenkomst voorziet), zodat enkel het maximum forfait 
van 250,00 EUR wordt vergoed in geval van schade! 

 

 Opzoekings-en reddingsacties  
De gezamenlijke kosten worden terugbetaald tot 2.500,00 EUR na 

voorlegging van een geneeskundig getuigschrift. 
 

 Begrafeniskosten 
 Er wordt per slachtoffer 5.000,00 EUR uitgekeerd. 

 

T i jde l i j ke  arbe idsongesch ik the id  
 

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgen werkende leden een dagvergoeding van 

maximum 15,00 EUR per dag, als vergoeding voor het loonverlies dat ze lijden. 
De dagvergoeding wordt uitbetaald zolang men volledig arbeidsongeschikt is, met 

een maximum van 75 weken die beginnen te lopen vanaf de dag na het ongeval. 
Tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid blijft Ethias tussenkomen in 

de opleg van de medische kosten.  

 
 De dagvergoeding blijft lopen, maar wordt verminderd als er een gedeeltelijke 

werkhervatting is. 
 De dagvergoeding wordt stopgezet als de toestand geconsolideerd is, zelfs als 

de 75 weken nog niet verstreken zijn. Indien er na de consolidatie nog sprake 
is van blijvende letsels, krijgt men nog een eenmalige uitkering bij definitieve 

invaliditeit (zie verder). 
 

Vermeld op het aangifteformulier of je werkt en mogelijk loonverlies zult lijden. 
 

Def in i t i eve  i nva l id i te i t  
 

Bij definitieve invaliditeit krijgen alle leden (ook de leden zonder inkomen) een 
eenmalige uitkering van max. 37.500,00 EUR, afhankelijk van de invaliditeitsgraad. 

Deze graad van invaliditeit wordt bepaald op basis van officiële tabellen.  
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Voorbeeld:  

een invaliditeitsgraad van: 
 10% geeft recht op een uitkering van 3.750,00 EUR. 

 50% geeft recht op een uitkering van 18.750,00 EUR. 
 100% geeft recht op een uitkering van 37.500,00 EUR. 

 
Voor de vaststelling van de invaliditeitsgraad en de uitbetaling van de eenmalige 

uitkering bestaan er 2 mogelijkheden: 
 consolidatie binnen de 3 jaar na het ongeval: vaststelling en uitbetaling vanaf 

de consolidatie; 

 nog geen consolidatie na 3 jaar (te tellen vanaf de dag van het ongeval): na 
die 3 jaar wordt de toestand als definitief beschouwd en wordt er vastgesteld 

en uitbetaald. 
 

Van zodra de definitieve invaliditeitsuitkering vastgesteld is, worden alle andere 
uitbetalingen stopgezet, bijvoorbeeld de opleg van de medische kosten. De 

definitieve invaliditeit dekt immers ook de opleg in de toekomstige medische kosten. 
Uw ziekenfonds blijft wel verder tussenkomsten verlenen. 

 
De uitbetaling gebeurt onmiddellijk nadat de invaliditeitsgraad berekend wordt: 

 meerderjarigen krijgen het geld onmiddellijk ter beschikking; 
 voor minderjarigen wordt de eenmalige uitkering gestort als een 'gereserveerde 

belegging'. Dat wil zeggen dat de uitkering wordt gestort op een rekening op 
naam van de minderjarige. De rekeninghouder kan het geld pas opnemen vanaf 

het moment dat hij meerderjarig wordt. Uiteraard brengt die rekening 

ondertussen intresten op. Met toestemming van Ethias kan de minderjarige 
eventueel toch vroeger over het geld beschikken. 
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  Burgerlijke aansprakelijkheid 

 

Bij burgerlijke aansprakelijkheid moet steeds aangifte gedaan worden bij Ethias.  
 

Schade aan derden kan op verschillende manieren: 
 van Scouts en Gidsen Vlaanderen tegenover derden  

 van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leiding tegenover derden 
 van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leden tegenover derden 

 van leden en leiding tegenover leden en leiding 
 

De schadevergoeding bedraagt: 
 maximum 20.000.000,00  EUR per schadegeval in geval van lichamelijke 

schade 
 maximum 2.500.000,00 EUR  per schadegeval in geval van materiële 

schade 
 

Bij schade, andere dan door brand of ontploffingen, die veroorzaakt wordt aan een 

tijdelijk gehuurd gebouw en de inhoud, wordt het verzekerd bedrag bepaald op  
basis van een schaderaming en/of na expertise of ingevolge een vonnis. Het 

maximum verzekerd bedrag is in dit geval 12.500,00 EUR met een vrijstelling van 
125,00 EUR. 
 

Wanneer  i s  er  sprake  van burger l i jke  aansprake l i j khe id?  
 

Er is sprake van burgerlijke aansprakelijkheid als de volgende 3 voorwaarden samen 

vervuld en bewezen zijn: 
 

1. Er moet schade zijn. Je veroorzaakt schade als je “nadeel, verlies, 
 vermindering van vermogen, van goederen of van personen” veroorzaakt. 

2. De fout moet de oorzaak zijn van de schade (oorzakelijk verband tussen fout 
en schade). Een fout is m.a.w. “elke onvoorzichtigheid, onwetendheid, 

onbedachtzaamheid en elk verzuim in het nemen van voorzorgsmaatregelen 

waardoor je schade aan een ander kan voordoen.”  
Het begrip “fout” moet menselijk en redelijk worden opgevat. Je moet dus geen 

uitzonderlijke maatregelen treffen. Je begaat ook geen fout wanneer het 
schadelijk feit voortkomt uit een vreemde oorzaak, door toeval of door 

overmacht… 
3. Je kan alleen aansprakelijk gesteld worden als je door jouw fout schade 

berokkent aan een andere persoon. 
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  Rechtsbijstand 

 

Ethias neemt de honoraria en kosten voor onderzoeken, expertisen, advocaat en 
procedure ten laste om: 

 
 u burgerlijk en eventueel strafrechtelijk te verdedigen bij een verzekerd 

schadegeval aan derden (tot 12.500,00 EUR per schadegeval). 
 vergoeding te krijgen van schade toegebracht door derden (tot 12.500,00 

EUR). Er wordt geen terugvordering uitgevoerd tegen een verzekerde of in 
geval van materiële schade minder dan 125,00 EUR. 
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2. Z i jn we verzekerd t i jdens a l  onze act iv i te i ten?  
 

Je bent verzekerd: 

 tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten; 
 op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst; 

 zowel bij een verblijf in België als in het buitenland. 

 

  Scouts- en gidsenactiviteit 

 

De gewone (spel)activiteiten die je wekelijks onderneemt met je groep, 
beschouwen we als een scouts-en gidsenactiviteit. Ook de groepsraad of andere 

vergaderingen vallen hieronder.  
 

Sommige activiteiten bevinden zich in een grijze zone. Zijn ze nu wel of niet een 

scouts- en gidsenactiviteit? 
 

Voorbeeld: in je lokaal baat je dagelijks een heus scoutscafé uit? Dit is geen scouts- 
en gidsenactiviteit en dus niet verzekerd! 

 
Ben je van plan om met je groep een zeer grote activiteit op poten te zetten, is het 

aangewezen je activiteit even aan onderstaande criteria te toetsen. Blijkt hieruit dat 
je activiteit geen scouts- en gidsenactiviteit is, dan kan je de activiteit wel 

verzekeren via de evenementenpolis (zie punt 5 – extra tijdelijke verzekering 
verder in deze brochure). 

 Verwachten we meer dan 100 niet-scoutsleden op onze activiteit? 
 Bestaat het doelpubliek voor meer dan de helft uit niet-scoutsleden (ouders 

beschouwen we wel als scoutslid voor dit criterium)?  
 Vragen we inkomgeld en is ons doel om dan winst te maken met onze 

activiteit?  
 Zijn er externe medewerkers (niet-scouts) nodig om onze activiteit in goede 

banen te leiden (bv. extra security)?  
 Moeten we noodzakelijk uitwijken naar een andere locatie of dienen we een 

tent op te zetten op ons terrein, omdat ons eigen lokaal te klein is voor de 
activiteit? 

Is het antwoord op minstens drie van deze vragen JA, dan beschouwen we je 
activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit. 

 
Naast de gewone scouts- en gidsenactiviteit, onderscheiden we bij Scouts en Gidsen 

Vlaanderen nog twee andere avontuurlijke activiteiten. Er is de gespecialiseerde 

activiteit en de verboden activiteit.  
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  Gespecialiseerde activiteit 

 

 

Bij een gespecialiseerde activiteit moet je rekening houden met een aantal 
aandachtspunten. Schenk extra aandacht aan deskundige begeleiding en de leeftijd 

van de deelnemers. De activiteiten die in onderstaand lijstje staan, stellen zich niet 

tevreden met het principe van de goede huisvader. Ze dienen begeleid te worden 
door een door Scouts en Gidsen Vlaanderen erkende of professionele organisatie 

(vraag aan de organisatie zelf naar de nodige attesten). Deelnemers aan activiteiten 
met een verhoogd risico dienen minstens veertien jaar te zijn. Het gaat hier om: 

 niet-gemotoriseerde watersporten (windsurfen, zeilen, rafting, roeien, 
canyoning) (voor zeescouts gelden uiteraard andere normen); 

 speleologie; 
 rots- & indoorklimmen, acrobranche, canyoning, abseilen; 

 judo – karate – gevechtsporten; 
 glijden op zand (en alle afgeleiden). 

 

  Verboden activiteit 

 
 

Verboden activiteiten zijn activiteiten waar Scouts en Gidsen Vlaanderen niet 
achter staat. Ze zijn dan ook niet verzekerd. Een aantal van deze activiteiten (zoals 

competitiesport) worden niet verzekerd omdat ze niet in de pedagogische visie van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen passen. Andere activiteiten vallen 

verzekeringstechnisch onder de noemer “te gevaarlijk”: 
 

 luchtsporten; 
 skiën; 

 benji-springen; 
 gemotoriseerde sporten; 

 outdoor-paintball; 
 officiële competitiewedstrijden; 

 schietsporten. 

Kabelbanen kunnen op voorwaarde dat ze opgezet worden met gekeurd 

materiaal, volgens de veiligheidsrichtlijnen van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen én begeleid worden door deskundige begeleiding (dat kan zijn: 
voldoende ervaring hebben, vorming gevolgd hebben of professioneel actief 

zijn met kabelbanen) 

 
Raadpleeg ook onze publicatie “Speel op veilig”: gratis verkrijgbaar in de Hopper 

winkel, op het Nationaal secretariaat: info@scoutsengidsenvlaanderen.be of te 
downloaden op de website: 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/speel-op-veilig 
 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/speel-op-veilig
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3. Wat is  er n iet  verzekerd?  
 

  Lichamelijke ongevallen 

 
Worden niet beschouwd als een lichamelijk ongeval: 

 ziekte (ziekte is een aandoening die niets met de scouts- en gidsenactiviteit op 
zich heeft te maken): 

 allergische aandoeningen: 
 lichamelijke letsels als gevolg van dronkenschap, verdovende middelen, 

opzettelijk veroorzaakte schade, opzettelijke vechtpartijen; 
 lichamelijke letsels als gevolg van luchtsporten, skiën, benji-springen, 

gemotoriseerde sporten, paintball, officiële competitiewedstrijden; 
 repatriëringkosten (deze zijn meestal gedekt door de mutualiteit); 

 bestaande letsels. 

 

  Burgerlijke aansprakelijkheid 

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor: 

 schade aan persoonlijke voorwerpen; 
 schade aan toevertrouwd materiaal (de eigenaar stelt het materiaal ter 

beschikking van de groep, waardoor de kans van beschadiging aanwezig is) 
 verlies, vandalisme en diefstal; 

 schade aan gehuurd materiaal (= contractuele aansprakelijkheid); 
 schade veroorzaakt door het gebruik van bromfietsen, moto's en auto's. Deze 

verantwoordelijkheid moet gedekt worden door de verplichte 
voertuigenverzekering; 

 schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit nucleaire energie;  
 schade ten gevolge alle verboden activiteiten; 

 schade voortvloeiend uit de organisatie van pop- en rockconcerten; 
 schade ten gevolge van beheerstaken van de vzw (zie verder in deze brochure). 

 

Voor materiaal kan er eventueel wel een extra materiaalverzekering worden 
afgesloten (zie verder). 

 

  Rechtsbijstand 

 
Procedures tussen 2 leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen of tussen leden en 

leiding onderling. Reden hiervoor is dat beide partijen dan door dezelfde 
verzekeraar verzekerd zijn voor dit risico, wat tot belangenvermenging zou leiden. 
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4. Een ongeval!  Wat nu?  
  

Voor alle ongevallen geldt dat je de ouders zo goed mogelijk inlicht. Kinderen 

hebben veel fantasie en zullen er misschien nodeloos een groots verhaal over 
maken. Doe eventueel beroep op mensen binnen je groep die al eens een ongeluk 

hebben meegemaakt om de ouders in te lichten.  
 

  Aangifte 

 

Bij lichamelijke ongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid kan je 
elektronisch via het internet de aangifte rechtstreeks indienen bij Ethias. Hierdoor 

wordt je aangifte sneller verwerkt.  
Je groepsleid(st)er ontving een login en paswoord om de elektronische aangifte te 

kunnen indienen. 
  

Alle info en de link naar de extranet-site vind je op de website 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering, 
waar je ook een uitgebreid handboek terugvindt. 

 
Werk je toch nog liever met een papieren aangifte, dan kan dit uiteraard ook. Je 

gebruikt hiervoor het formulier met bovenaan het polisnummer '45.103.242'. Het 
aangifteformulier dien je dan zo snel mogelijk naar Ethias op te sturen, die dan 

alles verder regelt met de benadeelden. 
 

Het aangifteformulier vind je op de website 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering 

 
Ethias meldt telkens aan het slachtoffer de ontvangst van de ongevalsaangifte en 

stuurt een brief met het dossiernummer waarna de apotheek- en ziekenfondsattesten 
rechtstreeks aan Ethias kunnen bezorgd worden.  

 

Bij aangiftes burgerlijke aansprakelijkheid vermeld je als slachtoffer het lid van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen dat de schade veroorzaakte. Ethias zal immers, in zijn 

naam, de benadeelde contacteren. Het lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen doet ook 
aangifte aan zijn familiale verzekeraar. Soms is het nuttig een proces verbaal te 

hebben (oorzaak van de schade), maar dat is niet altijd nodig.  
 

  Apothekersattest 

 

Aangezien het ziekenfonds rechtstreeks tussenkomt in de kosten voor 
farmaceutische producten, moet men aan de apotheker een attest vragen waaruit 

blijkt hoeveel het slachtoffer zelf heeft moeten betalen. 
 

 
 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering
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  Ziekenfondsattest 

 

Alle rekeningen voor dokter, ziekenhuis, e.d. moeten na betaling door (de ouders 
van) het slachtoffer bij het ziekenfonds ingediend worden. Men vraagt dan aan het 

ziekenfonds: 
 de terugbetaling waarop men recht heeft; 

 een attest waarop melding gemaakt wordt van: 
- de ontvangen medische prestaties en de bedragen die men er zelf voor 

 betaald heeft; 
- de bedragen die het ziekenfonds voor ieder van die prestaties  

 terugbetaald heeft. 
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4 De lokalenpolis  
 

1. Wat is  verzekerd onder de loka lenpol is?  

  Materiële schade aan lokaal en groepsmateriaal 

 
Onder lokalen verstaan we zowel deze in eigendom als de gehuurde lokalen. Ook 

tijdelijk gehuurde lokalen (bijvoorbeeld een kamphuis) en de inboedel van de 
verhuurder die zich in de zaal bevindt zijn verzekerd.  

De werkelijke waarde van groepsmateriaal is verzekerd, ook bij transport en 
verplaatsing.  

 
Volgende risico’s zijn verzekerd in de lokalenpolis: 

 schade door brand als gevolg van bliksem, ontploffingen, elektriciteitsschade, 
arbeidsconflicten en aanslagen, rook- en roetschade, aanrijding door 

voertuigen…; 

 storm- en hagelschade, ook voor de opgestelde tenten; 
 waterschade;  

 glasschade, ook bij vandalisme door derden. (niet voor tijdelijk gehuurde 
lokalen); 

 schade ten gevolgde van diefstal na inbraak; de verzekering komt tussen 
vanaf 2.478, 94 EUR (niet geïndexeerd); 

opgelet! Diefstal en daden van vandalisme gepleegd tijdens diefstal zijn 
enkel verzekerd in de eigen lokalen (permanent eigendom of huur); 

 schade ten gevolge van natuurrampen, bijvoorbeeld door overstroming. 
 

De verzekerde bedragen (op 01/01/2012)  (ABEX-indexcijfer: 694 – CPI: 218,58) 
 voor de eigen lokalen: 

 rechtstreekse materiële schade: 452.731,87 EUR (ABEX-index);  
 onrechtstreekse materiële schade (bijkomende waarborgen):  

452.731,87 EUR (ABEX-index); 

 schade aan derden: 1.132.241,86 EUR (volgt de index van de 
consumptieprijzen (CPI)); 

 voor de tijdelijk gehuurde lokalen: 
 rechtstreekse materiële schade: 1.571.557,97 EUR (ABEX-index); 

 onrechtstreekse materiële schade (waarborguitbreidingen) :  
1.571.557,97 EUR (ABEX-index); 

 schade aan derden: 1.132.241,86 EUR (CPI). 
 

 
 

 
De vrijstellingen bedragen (op 01/01/2012): 

 1.239,47 EUR voor onroerende goederen (niet-geïndexeerd); 
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 247,89 EUR voor roerende goederen en voor opgestelde tenten (niet-
geïndexeerd); 

 2.478,94 EUR voor diefstal na inbraak (voor schade aan roerende en onroerende 
goederen samen) (niet-geïndexeerd); 

 de vergoeding van stormschade aan tenten blijft beperkt tot 1.875,51  EUR per 
tent. Per schadegeval bedraagt de maximale vergoeding 7.545,53 EUR, ongeacht 

het aantal beschadigde tenten (ABEX-index); 
 250,00 EUR voor schade aan tijdelijk gehuurd gebouw (niet-geïndexeerd); 

 schade ten gevolge natuurrampen: 1.114,46 EUR (ICP). 
 

Als het verzekerd bedrag van de eigen lokalen onvoldoende is, kan de groep zich 

bijkomend verzekeren bij Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. 
Contactpersoon: Jos Wuyts, tel. 011 28 22 31, e-mail: joseph.wuyts@ethias.be 

 
 

  Rechtsbijstand 

 

De dekking rechtsbijstand geldt enkel voor schade veroorzaakt door brand of 

wateroverlast. De tussenkomst per schadegeval bedraagt maximum 22.938,42 EUR 
(verzekerd bedrag op 01/01/2012 (volgt de index van de bouwprijzen (ABEX))).  

 

Het gaat dan om: 
 waarborg voor kosten gemaakt om schadevergoeding te bekomen voor schade 

veroorzaakt door derden, niet-leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen; 
 waarborg voor kosten gemaakt voor strafrechtelijke verdediging (advocaat), 

betreffende een gedekt schadedossier (boven de vrijstelling). 
 

 

  Boten zeescouts 

 

Voor de groepen die aan zeescouting doen en eigen boten hebben, werd in overleg 
met ploeg Zeescouting een standaard polis afgesloten om deze voor eigen schade te 

verzekeren.  
De premie voor deze polissen zit uiteraard niet vervat in het lidgeld dat voor al onze 

leden van toepassing is. De premie wordt deels gedragen door het verbond en voor 

een stuk door de groepen zelf. 
 

De boten van de zeescouts, vermeld op de lijst van de zeescoutspolis, zijn tijdens het 
gehele jaar verzekerd voor eigen schade. Eigen schade houdt in: averij, verlies, 

bijstand, redding, opruiming en opzoeking, alsook diefstal van onderdelen en 
toebehoren. De polis geldt voor schade gebeurd op de toegankelijke binnenwateren 

van België en aangrenzende landen die voor pleziervaart toegankelijk zijn tot max. 
30 mijl uit de kust van voornoemde landen. 

 
De vrijstelling bij schade bedraagt:  
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 10% van de schade met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 
250,00 EUR (voor verlies en averij); 

 1% van de verzekerde waarde met een minimum van 123,95 EUR (voor diefstal 
van onderdelen en toebehoren). 

 

2. Z i jn onze loka len steeds verzekerd?  
 

De eigen lokalen zijn slechts verzekerd als ze hoofdzakelijk gebruikt worden voor 
activiteiten van de eigen groep. 

 
Als de lokalen verhuurd worden aan niet-Scouts en Gidsen Vlaanderen-groepen mag 

er geen “afstand van verhaal” zijn ten aanzien van de groep die huurt. Dit wil zeggen 
dat de huurder zelf een brandverzekering dient af te sluiten als gebruiker (zie ook 

bijkomende verzekering pagina 31).  
 

3. Wat is  er n iet  verzekerd?  
 

Volgende schadegevallen zijn niet gedekt onder de lokalenpolis: 

 schade veroorzaakt door leden aan hun eigen lokaal; 
 stormschade aan de lokalen in opbouw die niet voldoende gesloten zijn (met 

definitief geplaatste deuren en vensters); 
 schade veroorzaakt door gemis aan onderhoud; 

 vandalisme, verlies. 
 

4. Schade! Wat Nu?  
 

Bij schade aan lokaal of groepsmateriaal gebruik je een formulier met 

bovenaan het polisnummer '38.126.180' De oorzaak van de schade staat vermeld 
in een proces verbaal. Een gedetailleerde schaderaming heb je nodig als attest.  

 

Proces-verbaal? 
In geval van diefstal, vandalisme en/of inbraak ben je verplicht om aangifte te 

doen bij de politie. Zij maken dan een proces-verbaal op.  
In geval van brand- of water- en stormschade is het aangewezen de brandweer 

erbij te halen. Zij maken ook een verslag op van de schade, met mogelijke 
oorzaken. Dit helpt de verzekeraar om de schade-aangifte zo goed mogelijk te 

beoordelen. 
 

Het aangifteformulier moet in ieder geval zo snel mogelijk naar Ethias gestuurd 
worden, die dan alles verder regelt met de benadeelden. 

 
Je vindt het aangifteformulier ook op de website: 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering 
  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering
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5 Extra tijdelijke verzekeringen 
 
 

Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt facultatief een aantal extra tijdelijke 
verzekeringen aan om je activiteiten goed verzekerd te laten doorgaan. 

 
We lichten de extra verzekeringen toe aan de hand van een aantal concrete 

activiteiten.  

Als je een activiteit organiseert, kamp, fuif, massaspel, etc…kijk dan steeds even na 
of één van de verzekeringen in dit hoofdstuk voor jullie nuttig kan zijn! 
 

1. Op kamp!  
 

Wanneer je met je groep op kamp trekt, zijn er een aantal verzekeringen die je 
best even in overweging neemt. Zo gaan er misschien een aantal fouriers mee die 

helemaal geen lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn? En rij je naar de 
kampplaats met de auto van je vader? Of ga je met een gehuurd minibusje naar 

Tsjechië? En als je je dure fotocamera meeneemt om mooie plaatjes te schieten bij 
het kamp, dan is het misschien ook aangewezen deze te verzekeren tegen schade! 

Zaken die je dus zeker op voorhand even grondig bekijkt! 
 

 

  Tijdelijke verzekering niet-leden 

Deze verzekering kan je afsluiten voor foeriers en helpers, die geen lid zijn van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen, die deelnemen aan scoutsactiviteiten, georganiseerd 

door een groep aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

De premie bedraagt 4,00 EUR per persoon. Voor deze premie genieten zij van 
dezelfde dekking als alle leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen (ledenpolis). 

Aanvragen: 

 per kamp (periode) doe je een aparte aanvraag. De maximum 
verzekeringsperiode is 1 maand; 

 als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een goedkeuringsmail. Hierin staan 
de tijdelijke lidnummers van de verzekerde(n); 

 de premie betaal je na ontvangst van de factuur (deze wordt opgestuurd naar 
het adres briefwisseling van de groep). 

 
 

 

http://embed.scoutsengidsenvlaanderen.be/secretariaat/verzekeringen/Asp/Welkom/waarom.asp?info=scoutsactiviteit
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  Autoverzekering 

 

Deze verzekering dient om een voertuig te verzekeren tegen "stoffelijke schade, 

brand en diefstal" (=omniumdekking). 

Let op: De wettelijk verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) van 
de eigenaar blijft geldig. Eventuele tussenkomst van deze verzekering kan een 

premieverhoging tot gevolg hebben. 

Maak dus duidelijke afspraken met de eigenaar.  

 
Wat is verzekerd? 

 schade veroorzaakt tijdens bv. een verkeersongeval. Verwar deze verzekering 
niet met een reisbijstandsverzekering (=pechverhelping); 

  schade aan het eigen voertuig / gehuurde voertuig, door jullie zelf 

veroorzaakt en/of  
 om de vrijstelling (=franchise) van een reeds afgesloten omnium verzekering 

af te kopen en/of 
 om voor een gehuurd voertuig de vrijstelling op de wettelijk verplichte 

verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te kopen. 

Belangrijk: hou rekening met de werkelijke waarde van het voertuig:  

 voor je een tijdelijke omniumverzekering aanvraagt, informeer je best bij de 

garagist naar de werkelijke waarde van het voertuig. (bouwjaar, merk, type, 
opgeven). Een indicatieve waarde kan je online bepalen op www.autogids.be; 

 bij een schadegeval zal Ethias, voor het bepalen van de omniumvergoeding 
immers uitgaan van de waarde van het voertuig op het ogenblik van de 

schade. Deze waarde wordt, bij een schadegeval en wanneer het voertuig 
(personenwagen) meer dan 5 jaar oud is, door de expert bepaald; 

 indien de herstelkost hoger is, dan de waarde van het voertuig wordt er een 
"Totaal verlies" (perte totale) uitgesproken; 

 indien het "totaal verlies" wordt uitgesproken wordt de herstelling niet 
uitgevoerd en wordt enkel een restwaarde overeengekomen die uitbetaald 

wordt bij afstand van het wrak; 
 schade die lager is dan de restwaarde wordt uiteraard wel hersteld en 

vergoed. 

 

De premie is afhankelijk van de verzekerde periode en de gekozen dekking. 
  

http://www.autogids.be/richtprijs-tweedehands-auto.htm
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  Reisbijstand 

 

De reisbijstandsverzekering kan van pas komen wanneer je met je groep op 
buitenlands kamp gaat.  

 
Wanneer neem je deze extra dekking: 

 wanneer repatriëring niet verzekerd is via de mutualiteit (informeer eerst bij 
de ouders van de leden !); 

 wanneer de ouders van het lid zelfstandigen zijn en via de mutualiteit, slechts 
verzekerd zijn tegen de grote risico's; 

 wanneer de vervoerskosten van het slachtoffer hoger zijn dan het tarief van 
het Rode Kruis (standaardpolis Scouts en Gidsen Vlaanderen) m.a.w. kan 

deze verzekering nuttig zijn wanneer je klim,- speleo-activiteiten,... en 
dergelijke plant; 

 wanneer de verzorgingskosten, na tussenkomst van de mutualiteit, hoger zijn 
dan 7.500 EUR (maximum bedrag in standaardpolis Scouts en Gidsen 

Vlaanderen): in geval van ziekte (niet verzekerd in de standaardpolis Scouts 
en Gidsen Vlaanderen) en in geval van ongeval. 

Deze verzekering kan je enkel voor leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
afsluiten of voor personen waarvoor je een tijdelijke verzekering afsloot voor 

dezelfde periode. 

 
Wat is er verzekerd: 

 bij ziekte of ongeval: legt Ethias de nodige (medische) contacten; 
 indien de arts repatriëring naar een ander ziekenhuis (evt in België) nodig 

vindt, bekostigt Ethias, na goedkeuring, dit vervoer; 
 indien de arts het vervoer van de zieke of gewonde niet aanbeveelt, en de 

ziekenhuisopname langer duurt dan 5 dagen, organiseert en bekostigt Ethias 
de heen- en terugreis van een familielid; 

 terugbetaling van de door een arts voorgeschreven kosten voor ambulante 
medische verzorging; 

 terugbetaling van in het ziekenhuis gemaakte farmaceutische, heelkundige en 
verpleegkosten tot 15.000 euro. 

 
De premie wordt berekend per verzekerd persoon, periode en regio waar je naartoe 

reist.  
 

 
Indien jullie met een eigen of gehuurd voertuig naar het buitenland rijden, raden 

we aan om hier ook een reisbijstandsverzekering voor af te sluiten. Bovenop de 
dekkingen onder de tijdelijke autoverzekering, zijn dan ook volgende zaken 

verzekerd: 
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 bij autopech: zoeken en opsturen van onmisbare vervangstukken welke men 
niet ter plaatse vindt (kosten van vervangstukken zelf zijn niet verzekerd); 

 indien bij ziekte of ongeval de chauffeur niet in staat is zijn auto te besturen 
en geen passagier hem kan vervangen, stuurt Ethias een chauffeur om de 

auto naar België te brengen: salaris en reiskosten worden vergoed, andere 
kosten niet; 

 terugbrengen van de auto naar België:  
o indien de auto, langer dan 5 werkdagen onbruikbaar is zorgt Ethias 

voor de bewaking en verplaatsing naar de garage (in de buurt van de 
woonplaats van de verzekerde); 

o indien de auto langer dan 5 werkdagen onbruikbaar is en ter plaatse 

hersteld wordt, organiseert en bekostigt Ethias de reis van de 
verzekerde om de gerepareerde auto te gaan halen; 

 indien de gestolen auto, na vertrek van de groep, rijvaardig teruggevonden 
wordt, organiseert en bekostigt Ethias de reis om de auto te gaan halen;  

 indien de auto beschadigd en niet meer rijvaardig teruggevonden wordt, 
zorgt Ethias voor de bewaking en de repatriëring ervan;  

 repatriëring van de passagiers van de onbruikbare auto: Ethias organiseert en 
bekostigt de reiskosten naar België of de plaats van bestemming;  

 sleepkosten bij pech of ongeval (tot 200,00 euro);  
 indien de herstelling niet langer duurt dan 5 werkdagen, organiseert en 

bekostigt Ethias ofwel de reis van de passagiers naar hun vakantieverblijf of 
komt tegemoet in de verblijfkosten ter plaatse. Ook de reiskosten van de 

verzekerde om zijn gerepareerde auto te gaan halen zijn voor rekening van 
Ethias (deze waarborgen zijn verzekerd tot maximum 250 euro). 
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  Materiaalverzekering 

 

Via deze verzekering kan je groepsmateriaal (voor andere risico’s dan brand- en 
stormschade), materiaal van derden en persoonlijke voorwerpen die gebruikt 

worden tijdens een activiteit van Scouts en Gidsen Vlaanderen in Europa extra 
verzekeren. Ook wanneer je groepsmateriaal tijdelijk voor een hoger bedrag dan 

4.957,78 euro wenst te verzekeren tegen brand- en stormschade, kan je op deze 
verzekering beroep doen. 

Ten slotte kan deze verzekering ook gebruikt worden indien je opgestelde tenten 
voor een hoger bedrag dan 1821,15 EUR (en maximum 7284,59 EUR per 

schadegeval) wenst te verzekeren tegen stormschade. 
Deze verzekering kan je afsluiten voor een maximum periode van 30 dagen.  

 

Welke risico’s zijn verzekerd: 
 

 accidentele beschadigingen; 
 stormschade, brandschade e.d. voor een bedrag hoger dan het 

standaardbedrag;  
 schade tijdens vervoer, laden en lossen (ook indien de bestuurder geen 

Scouts en Gidsen Vlaanderen-lid is); 
 schade tengevolge van een overstroming; 

 vandalisme; 
 diefstal met braak of geweldpleging (steeds PV laten opmaken); 

 staking en oproer. 
 

De vrijstelling bedraagt 247,89 EUR bij schade aan groepsmateriaal en materiaal 
van derden. Er is géén vrijstelling voor persoonlijke voorwerpen en fietsen van 

leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

 
Voor een gsm, gps of mp3-speler bedraagt de vrijstelling 65,00 EUR per toestel. 

Bedenk even vooraf of je al dit persoonlijk materiaal echt wel nodig hebt op je 
activiteit of uitstap. Een weekendje zonder gsm of mp3-speler is even ontspannend 

en plezant en je bent zeker dat je geliefde toestel tijdens een wilde activiteit niet 
beschadigd geraakt! 

 
De maximum verzekerde bedragen zijn: 

 2.000,00 EUR per persoon;  
 495,79 EUR per fiets; 

 2.478,94 per tent. 



29 
 

2. een pannekoekenslag!  
 
Met je groep organiseer je af en toe eens zo’n leuke activiteit waar ook heel wat 

helpers bij betrokken zijn die geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, bv. 
ouders of oud-leden. Deze verzeker je dan best voor lichamelijke ongevallen en 

burgerlijke aansprakelijkheid. 
 

  Eénmalige activiteit 

 

Met deze verzekering verzeker je alle deze medewerkers tegelijk voor de activiteit.  
 

Opgelet: dit geldt enkel voor scouts- en gidsenactiviteiten! Heb je een groot 
evenement (zie criteria p. 29), dan dien je de evenementenverzekering af te 

sluiten. 

 
De premie bedraagt 55,00 EUR per groep van 50 personen en per activiteit.  

Voor deze premie genieten de medewerkers van dezelfde dekking als alle leden van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen (ledenpolis). 

3. een massafu i f  in  ‘ t  dorp!  
 
Sommige activiteiten zijn van zo’n aard dat ze niet meer onder de noemer “scouts- 

en gidsen-activiteit” vallen.  
 

Organiseer je dus een grote activiteit, toets je plannen dan even aan onderstaande 
criteria: 

 verwachten we meer dan 100 niet-scoutsleden op onze activiteit? 
 bestaat het doelpubliek voor meer dan de helft uit niet-scoutsleden (ouders 

beschouwen we wel als scoutslid voor dit criterium)?  
 vragen we inkomgeld en is ons doel om dan winst te maken met onze 

activiteit?  
 zijn er externe medewerkers (niet-scouts) nodig om onze activiteit in goede 

banen te leiden (bv. extra security)?  
 moeten we noodzakelijk uitwijken naar een andere locatie of dienen we een 

tent op te zetten op ons terrein, omdat ons eigen lokaal te klein is voor de 
activiteit? 

 
Is het antwoord op minstens drie van deze vragen JA, dan beschouwen we je 

activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit. 

 
De ledenpolis is dan niet van toepassing, alsook de tijdelijke bijkomende 

verzekeringen niet (niet-leden, éénmalige activiteit, materiaalverzekering,...). 
 

  Evenementenverzekering 



30 
 

 
 

De evenementenverzekering is een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen bij evenementen die we niet als scoutsactiviteit beschouwen. 

 
!! Sportactiviteiten zoals bv. een volleybaltoernooi of een fietszoektocht vallen er 

niet onder, hiervoor dien je een aparte sportverzekering af te sluiten waarvoor ook 
de deelnemers zelf worden verzekerd voor lichamelijke ongevallen.  

 
Zijn eveneens niet verzekerd:  

 koersen, snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden en rally’s 
 wielerwedstrijden en veldritten 

 
 

Wat is verzekerd: 

 burgerlijke aansprakelijkheid  

o lichamelijke schade tot 5.000.000 euro per schadegeval 
o materiële schade tot 625.000 euro per schadegeval 
o Deze waarborg is niet van toepassing op de weg naar en van de 

verzekerde activiteit. 

 lichamelijke ongevallen (enkel geldig voor de vrijwilligers van de 

organisator (dus alle medewerkers van het evenement) 

o behandelingskosten: terugbetaling van de geneeskundige 
verstrekkingen erkend door het RIZIV  

o terugbetaling van de vervoersonkosten van het slachtoffer  
o Deze kosten worden ten laste genomen na uitkering van de verplichte 

of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering, en voor zover ze worden 
gedaan binnen een termijn van max. 3 jaar te rekenen vanaf de dag 

van het ongeval. 

 vaste vergoedingen:  

o overlijden: 8.500,00 euro per slachtoffer 
o blijvende invaliditeit: maximum 37.500 euro per slachtoffer naar rato 

van de graad van invaliditeit 

 
Deze verzekering is ook geldig tijdens het inrichten en het terug in orde brengen 

van de lokalen of plaatsen waar de activiteit doorgaat  
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Wat is niet verzekerd via deze verzekering: 

 sportactiviteiten (zie hierboven) e.d.; 
 lichamelijke schade van bezoekers: enkel gedekt via de dekking burgerlijke 

aansprakelijkheid (dit behelst een fout door iemand van de organisatie); 
 schade aan materiaal. De materiaalverzekering kan je niet gebruiken 

aangezien deze enkel geldt voor scoutsactiviteiten. Wil je duur materiaal 

verzekeren, neem je best zelf contact met Ethias; 
 schade aan (gehuurde) lokalen/tenten. De lokalenpolis blijft wel gelden 

wanneer de activiteit doorgaat in het eigen lokaal. Ook voor een gehuurde 
locatie blijft de lokalenpolis van toepassing, maar enkel indien de groep de 

locatie huurt (niet een evt. ondersteunende VZW!); 
 het voeren van reclame voor je activiteit. 

 

4. we verhuren ons lokaal  aan een 

toneelverenig ing!  

 
Heel wat groepen verdienen een extra centje door hun lokaal te verhuren aan 
andere groepen, maar ook aan derden (niet-scouts- en gidsengroepen). In dit 

laatste geval is het opletten dat je huurder voldoende verzekerd is voor de 
zogenaamde huurdersaansprakelijkheid. Indien de huurder dan bijvoorbeeld brand 

veroorzaakt, zal hij moeten instaan voor de vergoeding van deze schade. 
 

Wanneer het lokaal verhuurd wordt aan een groep van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen is er geen extra verzekering nodig: onze gewone lokalenpolis blijft dan 

gelden als verzekering.  
Wanneer  je aan een andere jeugdvereniging verhuurt, die zelf al een 

brandverzekering heeft voor gebouwen die ze tijdelijk huren, is deze extra 

verzekering niet nodig. Vraag in dat geval echter naar een schriftelijk bewijs van 
deze verzekering! Niet elke jeugdbeweging verplicht zijn groepen om een 

brandverzekering af te sluiten. 
 

  Tijdelijk verhuur van lokaal aan derde  

 

Deze verzekeringspolis dekt de zogenaamde huurdersaansprakelijkheid voor het 

risico brand, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk en waterschade.  

Er wordt een maximum schadeloosstelling van 450.993,89 € verzekerd. (dd. 
01/01/2012 tegen ABEX-index 694) 

Vandalisme is niet gedekt: als de huurder schade veroorzaakt aan je lokaal (niet 

ten gevolge van brand, storm, etc…) blijft hij hiervoor zelf aansprakelijk. Een polis 

hiervoor afsluiten is duur, maar het staat de huurder uiteraard vrij deze zelf af te 
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sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Om jezelf als groep in te dekken is het 
aan te raden om vooraf een plaatsbeschrijving op te maken, zodat je schade 

achteraf kan bewijzen. Evt. kan je dit doen aan de hand van foto's die bij het 
huurcontract worden gevoegd.  

 

5. een KLJ-groep huurt onze tenten!  

 
Het verhuren van de groepstenten is ook een geliefd middel om een extra centje in 

de groepskas te krijgen. Hier gelden dezelfde principes als het verhuur van het 
lokaal aan derden. Is de huurder al verzekerd via een eigen polis, moet hij een 

attest voorleggen. Heeft hij dit niet, kan er een tijdelijke verzekering afgesloten 
worden. 

 

  Tijdelijk verhuur van tenten aan derde  

 

Ethias verzekert de tenten tegen "alle risico's". De waarborg gaat in vanaf het 
ogenblik dat de tenten de lokalen van de eigen groep verlaten en loopt totdat de 

tenten terug in het lokaal liggen. 

De tenten zijn verzekerd tijdens het vervoer, het op- en afladen, het in- en 
uitpakken, het opstellen en demonteren, het verblijf. Opgelet: wel enkel op 

Belgisch grondgebied! 

De waarborg is van toepassing op de verschillende onderdelen van de verzekerde 

"installaties": zeildoek, de gespanten, de steunen, zijwanden, spankoorden en 
pennen. 

De waarborg "diefstal" is niet van toepassing op gemakkelijk los te maken 

onderdelen. 

Verzekerde bedragen: sinds 2016 maximum 10.000 euro per activiteit. Indien 

een derde, een hoger bedrag aan tenten in bruikleen neemt, kan eventueel wel om 
een uitbreiding worden gevraagd. Neem hiervoor contact op met Ethias. 

Er is een vrijstelling voorzien van 250 euro. Het heeft m.a.w. geen zin om één klein 

tentje te verzekeren als de waarde hiervan te klein is. 
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6. we verbouwen ons lokaal!  
 
Hier moet je goed bedenken wat je juist onder “verbouwen” verstaat. Tot op zekere 

hoogte kan dit als scouts- en gidsenactiviteit beschouwd worden en kan je 
medewerkers verzekeren onder de eenmalige activiteit… 

 

  Onderhoudswerken  

Hieronder verstaan we bijvoorbeeld verfraaiingswerken, verven, opknappen, 
klussen zonder de vitale delen van het gebouw te raken ) aan het lokaal. Dit 

beschouwen we als 'scouts- en gidsenactiviteiten'. 

Deze werken duren meestal langer dan 5 dagen. Je kan de 'helpers' (niet-
scoutsleden) toch verzekeren via een aanvraag "eenmalige activiteit". 

De exacte procedure kan je op 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/

scoutsactiviteit-toch-niet vinden. 

Je kan de helpers voor een maximum periode van 4 maanden verzekeren.  

  

  Verbouwingswerken  

Hieronder verstaan we het (ver)bouwen van het lokaal, bijvoorbeeld het afbreken 
van een muur, stabiliteitswerkzaamheden, aaanpassingen aan 'vitale delen van het 

gebouw' ). Dit beschouwen niet als een scouts- en gidsenactiviteit.  
 

Leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zijn tijdens deze activiteit niet 
verzekerd via de ledenpolis! Medewerkers kunnen ook niet tijdelijk verzekerd 

worden! 
 

Een  aparte polis voor de verzekering van lichamelijke ongevallen -vrijwillige 
medewerkers -bouw afsluiten is dus aangewezen!  (voor scoutsleden, helpers, 

leden van de vzw, 'bouwheer') 
Deze polis kan afgesloten worden bij Ethias of een verzekeraar in je buurt  (nuttige 

info : aantal personen en een raming van het aantal 'werkdagen' per jaar). 

 

  Schade aan de werf  

 
Naast een ongevallenpolis is er mogelijk risico voor schade aan de werf zelf. 

(Ver)bouwen jullie (groep of vzw van de groep) dit lokaal in eigen beheer,?   Dan 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/scoutsactiviteit-toch-niet
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/scoutsactiviteit-toch-niet
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kan een ABR - polis (alle bouwplaatsrisico verzekering ) nuttig zijn  
Dit is een aparte soort verzekering voor bouwwerven. Deze verzekering dekt in de 

eerste plaats de schade aan de werf zelf.  
Het maakt niet uit of de bouwheer, de architect of de aannemer in de fout gegaan 

is. De polis kan worden uitgebreid met een luik voor schade aan derden, zoals 
verzakkingen bij de buur, een beschadigde oprit , enz ..  

 

Scouts en gidsen vlaanderen biedt deze verzekering niet aan. Je kan evt. 

rechtstreeks deze verzekering regelen met Ethias of bij een verzekeraar in je buurt.  
 

(Ver)bouwen jullie zelf in opdracht van een aannemer?  Meestal heeft deze 
aannemer al een ABR-verzekering. Dan is het niet nodig dat de scoutsgroep 'als 

bouwheer' nog zo'n polis afsluit. 

Opgelet: Lichamelijke letsels ten gevolge van bouwactiviteiten worden niet door 
een ABR-verzekering gedekt! Zorg dus steeds dat je ook een polis lichamelijke 

ongevallen hebt afgesloten voor iedereen die meehelpt! 

 

7. de oud- le id ing organiseert  een feest je!  
 
 

Activiteiten die georganiseerd worden door oud-leden of oud-leiding worden in 
principe verzekerd via VOSOG (Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen) – Scouting voor 

Volwassenen: www.vosog.be 
Enkel indien de groep (mee-)organiseert, kan de verzekering via Scouts en Gidsen 

Vlaanderen geregeld worden. De aanvraag moet dan gebeuren door een leid(st)er 

die lid is van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

http://www.vosog.be/
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6 Een tijdelijke verzekering aanvragen 
 
 

De extra tijdelijke verzekeringen die door Scouts en Gidsen Vlaanderen worden 
aangeboden, worden aangevraagd via de website van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen. 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/

online-aanvragen 
 

Je doet de aanvraag ten laatste 1 dag voor aanvang van de verzekeringsperiode.   
Noodzakelijke info: groepsnummer, lidnummer, emailadres aanvrager, te verzekeren 

gegevens. 
 

De uitbreiding verzekering voor verhuur van lokalen en bruikleen van tenten worden 
rechtstreeks geregeld tussen de scoutsgroep, huurder en Ethias via een formulier 

dat je kan vinden op de website 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/
online-aanvragen 

of bij Pieter Ysebaert (verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be).  
Je brengt dit best in orde ten laatste 8 dagen voor het ingaan van de verhuurperiode. 

Alle verdere informatie (premie e.d. vind je ook op onze website). 
 

 

  Verzekeringsbewijs 

 
De aanvrager ontvangt een bevestigingsmail. Na goedkeuring van de aanvraag door 

het nationaal secretariaat wordt het verzekeringsbewijs gemaild. De factuur wordt 
naar het “adres briefwisseling” van de groep gestuurd. 

 
 

 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/online-aanvragen
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/online-aanvragen
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/online-aanvragen
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering/online-aanvragen
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7 Groepen met een ondersteunende 

vzw 
 
Een vzw die een groep ondersteunt heeft een apart juridisch statuut en moet zichzelf 

verzekeren. Dit kunnen ze zelfstandig doen of door zich te verzekeren bij Scouts en 
Gidsen Vlaanderen. Leden van de vzw die reeds verzekerd zijn via Scouts en Gidsen 

Vlaanderen, blijven verzekerd tijdens hun scouts- en gidsenactiviteiten (zolang de 

vzw niet de expliciete organisator is van die activiteit), maar niet voor de daden die 
ze stellen als lid van de Raad van Bestuur, of voor beheerstaken van de vzw. 

 
Om dezelfde reden kunnen de vzw en de groep zich ook zelf verzekeren voor 

lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van deelnemers aan 
activiteiten die niet kunnen beschouwd worden als scouts- en gidsenactiviteiten. Dit 

kan bijv. via Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Contactpersoon: Ann 
Tielens, tel. 011 28 22 17 

e-mail : productie.schoolensport@ethias.be.   

 

  Uitzonderingen! 

 

De vzw is wel verzekerd tegen brand via de brandverzekering van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen: dit dekt enkel het eigenaarsrisico van het eigen gebouw bij brand en 

aanverwante gevaren.  
 

De vzw is ook verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid die veroorzaakt wordt 
door het gebouw of het terrein waarvan de vzw eigenaar is, bijv. voor de schade die 

aangericht wordt door een vallende dakpan. 

 
Hou er wel rekening mee dat als de vzw aan frequente verhuring van het lokaal 

doet,  de vzw best wel een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluit (bv. B.A. 
uitbating) om zich in te dekken tegen aansprakelijkheidskwesties ingeleid door 

derden die het lokaal huren of gebruiken. 

  Verzekering aansprakelijkheid. 

 
Ondersteunende verenigingen (VZW’s, oudercomités,…) die rechtstreeks verbonden 

zijn aan een scoutgroep zijn NIET automatisch verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en zijn dus ook niet verzekerd bij hun activiteiten (bv. onderhoud 

lokalen, organisatie feestje, etc.).  
 

Deze verzekering biedt de organisatie (en de leden ervan) dekking voor 
lichamelijke-, materiële- en schade aan derden.  

Er is geen vrijstelling (franchise) in deze polis. 
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Wat is verzekerd:  

 Lichamelijke schade tot €2 500 000 per ongeval (€2 000 000 per 

ongeval en per verzekeringsjaar). 

 Materiële schade tot €250 000 per ongeval. 

 

Wat is niet verzekerd:  
Vaartuigen, concerten, evenementen (500+ bezoekers), koersen, 

verhuur van materiaal aan derden en schade veroorzaakt door opbouw, 
afbraak- of verbouwingswerken. 

 
Opgelet! 

Deze verzekering dekt geen persoonlijke ongevallen/schade aan leden 

van de VZW of feitelijke vereniging zelf. 
 

8 Wat met objectieve  

aansprakelijkheid? 

 

1. Object ieve aansprakel i jkheid  
 
Bij objectieve aansprakelijkheid komt de verzekering tussen van zodra er schade is 

(er wordt dus niet gekeken of er een 'fout' gemaakt wordt). Dergelijke 
aansprakelijkheid geldt enkel in zeer specifieke gevallen, bijv. voor ‘brand en 

ontploffing in alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, zelfs 
al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten’. 
 

2. Wie moet z ich verzekeren?   
 

De eigenaar of de vaste uitbater(s) van een publiek lokaal moeten zich verzekeren 
voor alle vaste of losse activiteiten die er plaatsvinden. De toevallige organisator van 

een activiteit moet dit dus niet doen.  
 

3. Welke ru imten moeten verzekerd worden?  
 
Lokalen van plaatselijke jeugdgroepen moeten niet verzekerd worden, maar 

polyvalente ruimtes of  sportzalen wel.  
 

Wat dan met een jeugdlokaal dat beschouwd wordt als polyvalente ruimte? 
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 zolang je je lokalen gebruikt voor de eigen leden, en slechts zeer sporadisch 
openstelt voor externen, heeft het jeugdlokaal voorrang, en moet je de 

verzekering objectieve aansprakelijkheid niet afsluiten; 
 van zodra je je lokalen geregeld verhuurt aan externen, krijgt de polyvalente 

ruimte voorrang, en moet je je toch verzekeren. In dat geval kan je je ofwel voor 
bepaalde dagen  verzekeren, ofwel permanent. 

 

 

  Verzekering objectieve aansprakelijkheid. 

 

Indien jullie scouts een deel van het lokaal(polyvalente zaal) regelmatig verhuren 
aan derden (feesten, communies, Weight Watchers, etc…) zijn jullie wettelijk 

verplicht deze verzekering af te sluiten.  

De verzekering is uitzonderlijk niet verplicht als je aan al de volgende voorwaarden 
voldoet: 

- Je verhuurt maximum 12x per jaar. 
- Je verhuurt maximum 24 dagen per jaar. (Een feestje tot na middernacht 

telt als 2 dagen). 
- Je verhuurt nooit meer dan 2x per maand. 

Deze verzekering biedt de uitbater van de polyvalente zaal (ondersteunende 
vereniging of scoutsgroep zelf) dekking voor objectieve aansprakelijkheid in 

geval van brand/ontploffing. 
 

Wat is verzekerd:  
 Lichamelijke schade tot €14 873 611,49  

 Materiële schade tot €743 680,57 

 1 jaar geldig (wordt automatisch verlengd) 

 

Wat is niet verzekerd:  

 Deze verzekering is enkel voor scoutsgroepen of ondersteunende 

verenigingen die verbonden zijn aan de scoutsgroep. Dus niet voor 

verenigingen die meerdere groepen ondersteunen of verhuurcentrales, 

scoutswinkel, etc… 

 Huurdersaansprakelijkheid, gebruikersaansprakelijkheid en verhaal van 

derden. 

 

 

 

9 nuttige adressen 
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Inlichtingen en formulieren i.v.m. de verzekeringen van Scouts en Gidsen Vlaanderen 

kan je bekomen bij Pieter Ysebaert (verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be) 

of vind je op de site: www.scoutsengidsenvlaanderen.be De bijkomende 
verzekeringen kan je ook online aanvragen via deze website en ook aangiftes voor 

lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid kunnen elektronisch via de 
website gebeuren. 

 
De verzekeringsmaatschappij van Scouts en Gidsen Vlaanderen is  

Ethias NV 
Prins-Bisschopssingel 73 

3500 Hasselt 
tel. 011 28 21 11 

fax 011 28 20 20 

mailto:verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be
http://www.vvksm.be/
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