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Bijvoegsel 09 techninsche bijvoegsel 

Verzekeraar Belfius Insurance  NV 

Verzekeringnemer VLAMO VZW      

17 CH. DE KERCHOVELAAN 

9000 GENT 

Belangrijke data Begindatum 21 decembre 2021 

Einddatum 31 december 2021 

Jaarvervaldag 1 januari  

Duurtijd: De polis heeft een duurtijd van 3 jaar, verlengbaar met periodes van telkens 3 jaar, tenzij opzeg tegen 

de (eerstkomende) hoofdvervaldag zoals bepaald in art. 33 van de algemene polisvoorwaarden. 

Polisvoorwaarden DE ALGEMENE VOORWAARDEN met referentie 0037-VERAS/N-032012 zijn van toepassing. 

Deze polis is conform aan de volgende wettelijke bepalingen: 

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers zoals gewijzigd door de wetten 

van 27 december 2005 en 19 juli 2006. 

Het Koninklijke besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de 

minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met 

vrijwilligers.  

De Wet van 18 JULI 2018. betreffende de economische relance en de versterking van de sociale 

cohesie (verenigingswerk) 

Verzekerde activiteit Alle activiteiten georganiseerd door de aangesloten verzekerden (vnl. repetities en concerten) 

Tot het verzekerde risico behoren ook alle nevenactiviteiten die verband houden met de verzekerde 

hoofdactiviteit. 

Worden beschouwd als nevenactiviteiten: 

- vergaderingen, wedstrijden georganiseerd door de verzekeringnemer;

- trainingen van de majorette groepen, mugfanfares, vlaggenzwaaiers en gelijkaardige groepen

- het onderhoud, de kleine herstellingen en de schoonmaak van de gebouwen en installaties

gebruikt voor de verzekerde activiteiten;

- de montage en demontage van het materieel;

- de deelname aan beurzen, salons en tentoonstellingen; de organisatie van commerciële, culturele

of sociale manifestaties;

- aansprakelijkheid van de organiserende vereniging en de leden/vrijwilligers die de opvang

verzorgen

- tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest of een bal ter ondersteuning van de verzekerde activiteit;

- de bereiding en verdeling van maaltijden, met inbegrip van het risico van voedselvergiftiging.

- Recreatieve activiteiten en teambuildings
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Verzekerde waarborgen  VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) 

WAARBORG BA (bedragen per schadegeval) 

Lichamelijke schade        12.500.000,00 EUR  

stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade   625.000,00 EUR 

Zuiver onstoffelijke schade   250.000,00 EUR 

Voor de zuivere onstoffelijke schade is het verzekerde bedrag bovendien begrensd per 

verzekeringsjaar. 

*(hiermee wordt niet bedoeld schade aan de eigen instrumenten, dit is niet verzekerd) 

Inzake milieuaantasting of burenhinder geldt voor stoffelijke schade een sublimiet van 

625.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar.  

Inzake Stoffelijke schade door Brand Rook Ontploffing of Water geldt voor stoffelijke schade een 

sublimiet van 625.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar.  

Voor stoffelijke en onstoffelijke schade geldt een franchise van 125,00 EUR per schadegeval. 

WAARBORG PERSOONLIJKE BA / BA VRIJWILLIGERS (bedragen per 

schadegeval) 

Voor schadegevallen onderworpen aan KB van 12 januari 1984 (privé-leven) en/of aan de wet van 

3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers: 

- Lichamelijke schade 12.500.000,00 EUR 

- Stoffelijke schade 625.000,00 EUR 

De onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade is begrepen in de verzekerde 

bedragen van respectievelijk de lichamelijke of de stoffelijke schade. 

Voor stoffelijke en onstoffelijke schade geldt een franchise van 125,00 EUR per schadegeval. 

De verzekerde bedragen voor lichamelijke en stoffelijke schade en de franchise worden gekoppeld 

aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wijzigen volgens de verhouding die bestaat tussen 

het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed 

en het indexcijfer 119,64 (basis 100 in 1981). 

WAARBORG BA NA LEVERING (bedragen per schadegeval en per verzekeringsjaar) 

Lichamelijke schade                                                                  12.500.000,00 EUR  

stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade                            625.000,00 EUR 

Inzake milieuaantasting of burenhinder geldt voor stoffelijke schade een sublimiet van 

625.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar.  
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Inzake Stoffelijke schade door Brand Rook Ontploffing of Water geldt voor stoffelijke schade een 

sublimiet van 625.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar.  

Voor stoffelijke en onstoffelijke schade geldt een franchise van 125,00 EUR per schadegeval. 

WAARBORG TOEVERTROUWDE GOEDEREN (bedragen per schadegeval) 

Stoffelijke schade 25.000,00 EUR 

Hiermee wordt niet bedoeld de schade aan eigen instrumenten, dit is niet verzekerd. 

De onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade is begrepen in het verzekerde 

bedrag van de stoffelijke schade. 

Voor stoffelijke en onstoffelijke schade geldt een franchise van 125,00 EUR per schadegeval. 

Verzekerden Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 

Zijn verzekerd: 

 de organisatie; 

 de bestuurders van de organisatie; 

de leden van de organisatie  

tijdelijk Buitenlandse aangesloten leden (150 à 200 op jaarbasis);  

de vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie (ALLE 

acitiviteiten van VLAMO: plaatselijk-regionaal-provinciaal-nationaal niveau), evenals de ouders 

van minderjarige vrijwilligers indien ze burgerrechtelijk aansprakelijk zijn; 

de vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de organisatie (ALLE acitiviteiten van 

VLAMO: plaatselijk-regionaal-provinciaal-nationaal niveau)op lossere of ad hoc basis inzetten, 

zoals onder meer de familieleden van de vaste vrijwilligers (inclusief vrijwilligerswerk gepresteerd 

voor onze muziekverenigingen die geen vzw zijn);  

het personeel van de verzekeringnemer: de werknemers, de uitzendkrachten en alle andere 

personen, al dan niet bezoldigd, die werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de 

organisatie; 

de verenigingswerkers 

Bijzondere bepaling: 

De koepel/federatie VLAMO evenals de aangesloten muziekverenigingen zijn verzekeringsnemer 

en bijgevolg onderling dus GEEN derden. Leden van de muziekverenigingen zijn onderling wel 

derden (zowel binnen dezelfde muziekvereniging als t.o.v. een lid van een andere aangesloten 

muziekvereniging (behalve inwonende gezinsleden); maar geen derden t.o.v. een aangesloten 

muziekvereniging bij VLAMO. 

 VERZEKERING RECHTSBIJSTAND (R.B.) (bedragen per geschil) 

Strafrechtelijk verweer 25.000,00 EUR 

Burgerlijk verhaal  25.000,00 EUR 

Drempel 200,00 EUR 
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Onvermogen 7.500,00 EUR 

Drempel 200,00 EUR 

Voorschot op vergoeding 12.500,00 EUR 

Drempel 200,00 EUR 

Strafrechtelijke borgstelling 12.500,00 EUR 

Verzekerden rechtsbijstand 

Zijn verzekerd: 

 de organisatie; 

 de bestuurders van de organisatie; 

de leden van de organisatie  

tijdelijk Buitenlandse aangesloten leden (150 à 200 op jaarbasis);  

de vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie (ALLE 

acitiviteiten van VLAMO: plaatselijk-regionaal-provinciaal-nationaal niveau), evenals de ouders 

van minderjarige vrijwilligers indien ze burgerrechtelijk aansprakelijk zijn; 

de vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de organisatie (ALLE acitiviteiten van 

VLAMO: plaatselijk-regionaal-provinciaal-nationaal niveau)op lossere of ad hoc basis inzetten, 

zoals onder meer de familieleden van de vaste vrijwilligers (inclusief vrijwilligerswerk gepresteerd 

voor onze muziekverenigingen die geen vzw zijn);  

het personeel van de verzekeringnemer: de werknemers, de uitzendkrachten en alle andere 

personen, al dan niet bezoldigd, die werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de 

organisatie; 

de verenigingswerkers 

 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (L.O.) (bedragen per verzekerde) 

Verzekerde personen: 

Zijn verzekerd: 

De vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie  

De verenigingswerkers 

De leden van de verzekerde vereniging (inclusief de dekking tijdens trainingen van de 

majorette groepen, de Murgafanfares, vlaggenzwaaiers en gelijkaardige groepen) 

OPTIE I 

Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon: 

Overlijden: 6.500,00 EUR 

Blijvende Invaliditeit: 12.500,00 EUR 

Tijdelijke Ongeschiktheid: Niet- gedekt 

Medische kosten volgens systeem barema RIZIV 

Medische en extra kosten: 5.000,00 EUR 

Vergoedingssysteem: volgens 100% barema RIZIV 

Binnen deze waarborg en het maximum verzekerde kapitaal zijn de volgende sublimieten van 

toepassing: 

Orthopedische aparaten en prothesen; inbegrepen 
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hoorapparaten  1.500,00 EUR 

Brillen en glazen reële kosten 400,00 EUR 

Tandprothesen 2.000,00 EUR 

met een maximum van 500,00 EUR per tand 

Verzorging in het buitenland 3.000,00 EUR 

Begrafeniskosten 3.000,00 EUR 

Opzoekings- en repatriëringskosten 

volgens wet van 1971 op arbeidsongevallen 

Medische kosten niet voorzien in het RIZIV-barema 

of zonder terugbetaling mutualiteit 500,00 EUR 

OPTIE II 

Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon: 

Overlijden: 12.000,00 EUR 

Blijvende Invaliditeit: 18.000,00 EUR 

Tijdelijke Ongeschiktheid: Niet- gedekt 

Deze vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 1e dag na het ongeval en tot maximum 1 jaar na 

het ongeval. 

Medische kosten volgens systeem barema RIZIV 

Medische en extra kosten: 5.000,00 EUR 

Vergoedingssysteem: volgens 100% barema RIZIV 

Binnen deze waarborg en het maximum verzekerde kapitaal zijn de volgende sublimieten van 

toepassing: 

Orthopedische aparaten en prothesen; inbegrepen 

hoorapparaten  1.500,00 EUR 

Brillen en glazen reële kosten 400,00 EUR 

Tandprothesen 2.000,00 EUR 

met een maximum van 500,00 EUR per tand 

Verzorging in het buitenland 3.000,00 EUR 

Begrafeniskosten 3.000,00 EUR 

Opzoekings- en repatriëringskosten 

volgens wet van 1971 op arbeidsongevallen 

Medische kosten niet voorzien in het RIZIV-barema 

of zonder terugbetaling mutualiteit 500,00 EUR 

OPTIE III 

Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon: 

Overlijden: 12.000,00 EUR 

Blijvende Invaliditeit: 18.000,00 EUR 

Tijdelijke Ongeschiktheid: 5,00 EUR 
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Deze vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 1e dag na het ongeval en tot maximum 1 jaar na 

het ongeval. 

Medische kosten volgens systeem barema RIZIV 

Medische en extra kosten: 5.000,00 EUR 

Vergoedingssysteem: volgens 100% barema RIZIV 

Binnen deze waarborg en het maximum verzekerde kapitaal zijn de volgende sublimieten van 

toepassing: 

Orthopedische aparaten en prothesen; inbegrepen 

hoorapparaten  1.500,00 EUR 

Brillen en glazen reële kosten 400,00 EUR 

Tandprothesen 2.000,00 EUR 

met een maximum van 500,00 EUR per tand 

Verzorging in het buitenland 3.000,00 EUR 

Begrafeniskosten 3.000,00 EUR 

Opzoekings- en repatriëringskosten 

volgens wet van 1971 op arbeidsongevallen 

Medische kosten niet voorzien in het RIZIV-barema 

of zonder terugbetaling mutualiteit 500,00 EUR 

OPTIE IV 

Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon: 

Overlijden: 12.000,00 EUR 

Blijvende Invaliditeit: 18.000,00 EUR 

Tijdelijke Ongeschiktheid: 9,00 EUR 

Deze vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 1e dag na het ongeval en tot maximum 1 jaar na 

het ongeval. 

Medische kosten volgens systeem barema RIZIV 

Medische en extra kosten: 5.000,00 EUR 

Vergoedingssysteem: volgens 100% barema RIZIV 

Binnen deze waarborg en het maximum verzekerde kapitaal zijn de volgende sublimieten van 

toepassing: 

Orthopedische aparaten en prothesen; inbegrepen 

hoorapparaten  1.500,00 EUR 

Brillen en glazen reële kosten 400,00 EUR 

Tandprothesen 2.000,00 EUR 

met een maximum van 500,00 EUR per tand 

Verzorging in het buitenland 3.000,00 EUR 

Begrafeniskosten 3.000,00 EUR 

Opzoekings- en repatriëringskosten 

volgens wet van 1971 op arbeidsongevallen 
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Medische kosten niet voorzien in het RIZIV-barema 

of zonder terugbetaling mutualiteit  500,00 EUR 

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (L.O.) (bedragen per verzekerde) 

Verzekerde personen: 

Zijn verzekerd: 

De niet- leden van de verzekerde 

Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon: 

Overlijden: 10.000,00 EUR 

Blijvende Invaliditeit: 15.000,00 EUR 

Tijdelijke Ongeschiktheid: niet verzekerd 

Deze vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 1e dag na het ongeval en tot maximum 1 jaar na 

het ongeval. 

Medische kosten volgens systeem barema RIZIV 

Medische en extra kosten: 2.500,00 EUR 

Binnen deze waarborg en het maximum verzekerde kapitaal zijn de volgende sublimieten van 

toepassing: 

Orthopedische aparaten en prothesen; inbegrepen 

hoorapparaten  1.500,00 EUR 

Brillen en glazen reële kosten 400,00 EUR 

Tandprothesen 2.000,00 EUR 

met een maximum van 500,00 EUR per tand 

Verzorging in het buitenland 2.500,00 EUR 

Begrafeniskosten 2.500,00 EUR 

Opzoekings- en repatriëringskosten 2.500,00 EUR 

Wanneer de verzekerde tengevolge van een verzekerd ongeval een lichamelijk letsel oploopt, 

vergoeden wij eveneens de stoffelijke schade geleden door deze verzekerde. 

De schade aan motorrijtuigen en aan al wat eraan gekoppeld is, is niet in de waarborg begrepen. 

Enkel voor de verengingswerkers : In uitbreiding van de algemene polisvoorwaarden is de 

lichamelijke schade tengevolge van ziekten en contaminaties die zijn opgelopen door de verzekerde 

als gevolg van de verzekerde activiteiten, eveneens verzekerd. 




