Verzekeringen
DE SJELTER
versie 2018-2019

Inhoud
1

Inleiding ................................................................................................................................................................... 3

2

Aandachtspunten .................................................................................................................................................... 4

3

Contactadres............................................................................................................................................................ 4

4

Ledenverzekering .................................................................................................................................................... 5

5

4.1

Wie kan genieten van die verzekering? .......................................................................................................... 5

4.2

Waar geldt de verzekering? ............................................................................................................................ 5

4.3

Wat wordt verzekerd? .................................................................................................................................... 5

4.3.1

Lichamelijke ongevallen ........................................................................................................................ 5

4.3.2

Omschrijving.......................................................................................................................................... 5

4.4

Wat wordt niet verzekerd?............................................................................................................................. 7

4.5

Welke sommen kunnen uitbetaald worden? ................................................................................................. 7

4.5.1

Voor volwassenen (niet-studenten) tot en met 69 jaar ........................................................................ 7

4.5.2

Voor studenten ..................................................................................................................................... 7

4.5.3

Voor personen tussen de 70 en 80 jaar ................................................................................................ 7

4.5.4

Voor personen boven de 80 jaar ........................................................................................................... 8

4.5.5

Verzekering buitenlands kamp .............................................................................................................. 8

4.5.6

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) .................................................................................. 8

4.5.7

Schade aan gebouwen .......................................................................................................................... 9

4.5.8

Verdedigingskosten ............................................................................................................................. 10

4.5.9

Wat wordt niet verzekerd? ................................................................................................................. 10

4.6

Hoe kan je je verzekeren? ............................................................................................................................ 11

4.7

Aangifte ongeval ........................................................................................................................................... 11

4.7.1

Lichamelijke schade ............................................................................................................................ 11

4.7.2

Aangifte van materiële schade en lichamelijke schade aan derden ................................................... 11

Eén-dag-polis ......................................................................................................................................................... 13
5.1

Wie kan genieten van die verzekering? ........................................................................................................ 13

5.2

Wat wordt verzekerd? .................................................................................................................................. 13

5.3

Premie .......................................................................................................................................................... 13

5.4

Aangifte ongeval ........................................................................................................................................... 13

6

Wat is je aansprakelijkheid als organisator? ......................................................................................................... 14

7

De Sjelter-noodnummer ........................................................................................................................................ 14
7.1

Wanneer kan je beroep op ons doen? ......................................................................................................... 14

7.2

Wat mogen jullie van ons verwachten? ....................................................................................................... 14

8

Overzicht formulieren............................................................................................................................................ 15

9

Colofon .................................................................................................................................................................. 15

Wegwijsbundel verzekeringen De Sjelter

Pagina 2 van 15

1

Inleiding

KSJ, KSA of VKSJ, het blijft in je bloed. Daarom blijf je samenkomen voor een tocht, een spel, een
avond gezellig bijeen, een bezoek aan ... of zelfs voor een kamp of een weekend.
Jammer genoeg zijn er aan activiteiten bepaalde risico’s verbonden. Een ongeluk of ongeval zit vaak
in een klein hoekje, maar kan toch grote gevolgen hebben. Bovendien roept een ongeluk of ongeval
heel wat vragen op. Wie zal de dokter betalen? Wie zal de schade herstellen en meer nog, wie zal de
schade betalen?
Om je hierbij te helpen biedt De Sjelter een aantal groepsondersteunende verzekeringen aan.
1° Een standaardverzekering op jaarbasis die het volgende dekt:
•
•
•
•

Lichamelijke ongevallen en loonverlies (4.3.1)
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en verdediging (4.5.6)
Materiële schade aan gehuurde of gebruikte gebouwen (4.5.7)
Extracontractueel burgerrechtelijk verhaal en strafrechtelijke verdediging (4.5.8)

2° Eén-dag-polis met burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor de deelnemers en
occasionele vrijwilligers.
In deze 'Wegwijsbundel verzekeringen' kom je alle basisinfo te weten over de te verzekeren risico’s
en dekkingen. Heb je nog vragen over verzekeringen, aarzel niet om ons te contacteren. We helpen
je graag verder.
Alle aanvraag- en aangifteformulieren vind je op http://www.ksa.be/themas/oud-leden .

De inhoud van deze brochure is louter informatief, doch werd ze zo zorgvuldig mogelijk opgesteld.
In geen enkel geval zal de inhoud van deze brochure, bij de behandeling van een specifiek
schadegeval, primeren op de vigerende polissen.
De gebruiker van deze brochure zal zich dan ook nooit op de inhoud ervan kunnen beroepen, zelfs
indien deze niet in overeenstemming zou zijn met de geldende polissen en hun voorwaarden.
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2

Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3

Meld het ongeval binnen de aangeduide termijnen. Als je de melding zo snel mogelijk gedaan
hebt, dan kan de verzekeringsmaatschappij zich niet beroepen op het niet naleven van een
termijn.
Bij ernstige ongevallen verwittig je best het De Sjelter-secretariaat. Dat kan tijdens de
kantooruren. In geval van zeer dringende gevallen en vragen die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag, kan je ons ook steeds bereiken via het noodnummer 0495 16 47 46.
Bij diefstal met inbraak (of poging tot) moet je ook binnen de 24 uur aangifte doen bij de
politiediensten.
Denk aan de risico’s bij het opzetten, spelen en afbreken van een activiteit. Zorg ervoor dat
leden ook tijdens die periode verzekerd zijn.
Vul een aangifte zo volledig mogelijk in. Hoe meer info we ontvangen, hoe gemakkelijker we
je kunnen helpen in een dossier.
Bij materiële schade: maak duidelijke foto’s als bewijsmateriaal.
Geef zo duidelijk mogelijk de oorzaak en de omvang van de schade weer.
Als je door een slachtoffer “burgerlijk aansprakelijk” (voor uitleg: zie 4.5.6 en
http://www.ksa.be/themas/oud-leden ) wordt gesteld, mag je alleen maar de feiten
verklaren. Een schuldbekentenis kan betekenen dat je zelf zal moeten opdraaien voor de
kosten.
De verzekering heeft dan het recht zich terug te trekken van de zaak.
In geval van bedrog mag de verzekeringsmaatschappij de uitbetaling weigeren.

Contactadres
De Sjelter vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
Tel: 02 201 15 10
Noodnummer: 0495 16 47 46
E-mail: desjelter@ksa.be
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4

Ledenverzekering
•

Door geregistreerd en betalend lid te worden van De Sjelter voor 12 euro per werkjaar ben
je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en loonverlies, burgerlijke aansprakelijkheid (=
schade aan derden ten gevolge van je eigen fout), extracontractueel burgerrechtelijk
verhaal en strafrechtelijke verdediging en ook accidentele schade aan gebouwen en
terreinen door brand, water of ontploffing.

4.1 Wie kan genieten van die verzekering?
•

Alle oud-leden die geregistreerd zijn in Digit én daarvoor betaald hebben. Zij kunnen zich
verzekeren voor een KSA-werkjaar. Maar je bent niet verplicht om een verzekering te
nemen. Als je ingaat op het aanbod dan doe je dit voor ALLE leden die je registreert in Digit.
Voor een Eén-dag-polis (zie 0) volstaat het om vooraf (ten laatste 10 dagen voordat de
activiteit plaatsheeft) een lijst door te geven van wie je wil verzekeren en voor welke
periode.

•

Opgelet! De verzekering geldt niet voor bouwwerken. Het is aan de KSA-groep om daarvoor
beroep te doen op de verzekering die KSA Nationaal aanbiedt. Meer info is te verkrijgen op
het nationaal secretariaat of op de website www.ksa.be .

•

Opgelet! Als je als oud-ledengroep verzekerd bent via de Sjelter en je helpt op een
evenement (maaltijd, optreden, fuif, barbecue ...) georganiseerd door de plaatselijke KSAgroep, moeten zij jullie niet extra bij KSA verzekeren.

4.2 Waar geldt de verzekering?
De verzekering is geldig in de hele wereld behalve voor bepaalde activiteiten (zie 4.4).

4.3 Wat wordt verzekerd?
4.3.1
•

Lichamelijke ongevallen
Terugbetaling geneeskundige kosten en loonverlies

•

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

•

Blijvende arbeidsongeschiktheid

•

Vergoeding medische kosten

•

Overlijden en begrafeniskosten

4.3.2 Omschrijving
De Sjelter-verzekering komt tussenbeide bij lichamelijke ongevallen (lichamelijke schade en de
behandeling ervan) voor leden en leiding. De schade moet het gevolg zijn van een ongeval (1) tijdens
de activiteit of op weg naar en van de activiteit (2).
(1) Het ongeval is de aantasting van de lichamelijke integriteit/gaafheid veroorzaakt door een plotse
gebeurtenis.
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(2) Met een activiteit wordt bedoeld: alle activiteiten van de omschreven groepering.
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, onder voorbehoud van
artikel 46 van de algemene voorwaarden.
- 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 groepering.
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 groepering”.
De activiteiten die behoren tot het privé-initiatief van één of meerdere verzekerden, maken
geen deel uit van de activiteiten van de groepering.
•
•

•

Voorbeeld 1: een lid valt tijdens een balspel en verstuikt zijn voet.
Antwoord: dat is een verzekerd ongeval.
Voorbeeld 2: twee leden botsen tegen elkaar op. De ene heeft een bloedneus, de andere een
blauw oog.
Antwoord: ook dat is een verzekerd ongeval. Beide kwetsuren kwamen er door tegen
elkaar te lopen.
Voorbeeld 3: een lid is diabetespatiënt. Op kamp krijgt ze plots een aanval. Je haalt er een
dokter bij.
Antwoord: dat is geen verzekerd geval aangezien diabetes een ziekte is. Dit is geen
ongeval.

Worden eveneens als ongevallen beschouwd:
- de aantastingen van de lichamelijke gaafheid te wijten aan:
- het onvrijwillig inademen van gassen of dampen of aan de absorptie, bij vergissing,
van giftige stoffen;
- de verdrinking;
- de deelname aan de redding van personen of goederen in nood;
- een aanranding;
- de hernia, spierverrekkingen en -scheuren voortvloeiend uit een plotse inspanning;

- de infectie ten gevolge van een gedekt ongeval langs een bestaande kwetsuur;
- de ziekten die het rechtstreekse gevolg zijn van een gedekt ongeval.
Verder worden ook verzekerd: paardrijden in een manège, klimmen op kunstmuur, speleobox
(imitatiegrot), boomklimmen, schaatsen en rolschaatsen op vooraangelegde schaatsbaan, skeeleren
en in-line skaten, kanovaren, kajak, raften in België, vlottentocht, zeilen, windsurfen en waterski,
ijshockey, boogschieten, skiën en langlaufen in België (+ 50 km rond België), speleo en rappel in
België, mountainbike, diepzeeduiken in België, klettern (verticale via ferrata) in België, rotsklimmen
in België.
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4.4 Wat wordt niet verzekerd?
Volgende zaken vallen niet onder de verzekering:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval (bv. bewusteloosheid, appelflauwte (door te
weinig te eten, te lang in de zon te zitten))
gevaarlijke sporten: gevechts- en verdedigingssporten, diepzeeduiken buiten België,
alpinisme en speleo buiten België, klettern buiten België, skiën buiten België, skispringen,
bobsleeën, skeleton, gemotoriseerd go-carting, quad, valschermspringen, zweefvliegen,
parachutisme, canyoning buiten België, rafting buiten België, paintball, surfkajaking,
kitesurfen, deathride
Paintball en rafting kunnen wel verzekerd worden mits bijpremie.
ziek worden (verkoudheid, griep, virale infecties …)
zonneslag/verbrand door de zon, onderkoeling …
zelfmoord of poging tot zelfmoord
ongevallen door/tijdens het onder invloed zijn van alcohol en verdovende middelen (inclusief
van verdovende geneesmiddelen)
ongevallen door oorlog, gevolgen van atoomenergie
sporttakken die het gebruik van motortuigen impliceren

De maatschappij keert hier geen uitkeringen voor uit. Die kosten zijn dus voor jou persoonlijk.

4.5 Welke sommen kunnen uitbetaald worden?
De verzekering betaalt de medische/paramedische kosten, hospitalisatiekosten en farmaceutische
kosten die nodig zijn ter genezing van het ongeval terug. Zaken zoals bv. een tv op de
ziekenhuiskamer of een overnachting van de mama bij haar kind in de ziekenhuiskamer worden dus
niet terugbetaald. Esthetische schade wordt ook niet terugbetaald. Als je bv. een litteken hebt
opgelopen en je wil dat met plastische chirurgie wegdoen, zullen die esthetische kosten ook niet
worden terugbetaald. Enkel de werkelijke uitgaven worden dus terugbetaald na de tussenkomst van
het ziekenfonds.
4.5.1
•
•
•
•
•

Voor volwassenen (niet-studenten) tot en met 69 jaar
In geval van overlijden: 7 x conventionele bezoldiging
In geval van blijvende invaliditeit: 12 x conventionele bezoldiging
Tijdelijke invaliditeit: 90 % x 1/365 van de conventionele bezoldiging
Medische kosten: maximaal 1 x het wettelijk barema
Brilschade en schade aan lenzen en gehoorapparaten worden vergoed volgens wettelijke
barema's op voorwaarde dat ze gedragen werden op het ogenblik van het ongeval.

4.5.2
•
•
•
•

Voor studenten
Bij overlijden: 1 x de conventionele bezoldiging
Bij blijvende invaliditeit: 12 x conventionele bezoldiging
Bij tijdelijke invaliditeit: nihil
Geneeskundige kosten: 1x het wettelijk barema

4.5.3
•

Voor personen tussen de 70 en 80 jaar
Bij overlijden: 1 x de conventionele bezoldiging
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•
•

•
4.5.4
•

Bij blijvende invaliditeit: 3 x conventionele bezoldiging (de invaliditeit van 10 % en minder
worden niet in aanmerking genomen)
De vergoeding tijdelijke ongeschiktheid wordt uitsluitend door de maatschappij uitgekeerd
wanneer het slachtoffer een werkelijk verlies van loon of beroepsinkomen aantoont, of
wanneer hij, gedurende de periode van tijdelijke ongeschikheid, een persoon tegen
bezoldiging dient aan te nemen om het dagelijks huishoudelijk werk te verrichten.
Geneeskundige kosten: 1 x het wettelijk barema
Voor personen boven de 80 jaar
Wettelijk barema, beperkt tot 5 000 euro geneeskundige verzorging

4.5.5 Verzekering buitenlands kamp
De leden die zijn ingeschreven in Digit zijn verzekerd op buitenlands kamp alsof het een binnenlands
kamp is. De Sjelter-verzekering is dus een aanvulling op het eigen ziekenfonds (Mutas, World
assistance …).
Opgelet! De verzekering die je hebt via De Sjelter is geen reisbijstandsverzekering. Je bent dus bv.
niet verzekerd voor verlies/schade/diefstal aan bagage of annulatie. Er is ook geen repatriëring
voorzien!
4.5.6

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.)

4.5.6.1 Omschrijving
Als je door een onopzettelijke fout schade berokkent aan derden of hun materiaal, dan ben je
daarvoor burgerlijk aansprakelijk. Er wordt wel van uit gegaan dat alle voorzorgsmaatregelen zijn
genomen. Er is geen vrijstelling (vrijstelling) bij schade.
De verzekering geldt voor alle activiteiten die georganiseerd worden door de oud-ledengroep (ook
voorbereidingen van activiteiten, feestjes, externe vertegenwoordigingen zoals bv. de cultuurraad,
enz.). Er is één verschil met de verzekering lichamelijke ongevallen: de B.A.-verzekering geldt niet op
weg van en naar een oud-ledenactiviteit.
•

Voorbeeld 1: een lid trapt per ongeluk bij het balspel een ruit kapot bij de buren.
Antwoord: de schade is verzekerd.
• Voorbeeld 2: een lid rijdt tijdens een activiteit met zijn fiets tegen een ander lid op en is
aansprakelijk voor het ongeval. De tweede heeft een gebroken neus en een verwrongen wiel.
Antwoord: Enkel de lichamelijke schade wordt vergoed! Schade aan het wiel dient
geregeld te worden via de familiale verzekering.
• Voorbeeld 3: een lid rijdt, op weg naar de activiteit met de fiets tegen een geparkeerde auto.
Antwoord: de schade wordt niet betaald door onze verzekering, wel door de familiale
verzekering van het lid.
Als verantwoordelijke organisator kan je aansprakelijk gesteld worden voor organisatie- en
toezichtfouten. De kosten ter vergoeding van de schade die een dergelijke fout met zich meebrengt,
worden terugbetaald door de verzekering. Maar er zal worden nagegaan of er geen sprake is van
opzet of een zware fout. In dat geval kan je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en moet je ook
aangifte doen bij je eigen familiale verzekering.
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4.5.6.2 Wat wordt niet verzekerd?
• Vrijwillig veroorzaakte schade
• Schade door een carwash
• Schade aan laptops, camera’s en ander elektronisch materiaal dat ter beschikking staat voor
de groep (zie hiervoor polis Alle Risico's manifestaties)
• Schade door gebruik van een motorrijtuig (dat valt onder de eigen autoverzekering van het
motorrijtuig dat in fout is).
• Schade door uitgesloten sporten
• Schade in geval van contractuele aansprakelijkheid (bv. huur springkasteel, gehuurde klanken lichtinstallaties, gehuurd gebouw …) (zie polis Alle Risico's manifestaties)
• Schade aan het eigen lokaal (bv. kapotte ruit)
• Schade bij bouw- of verbouwingswerken
• Schade ten gevolge van vandalisme en diefstal
• Schade aan een toevertrouwd goed (bv. fiets die je leent van iemand). De eigenaar stelt het
materiaal ter beschikking van de groep, waardoor de kans op beschadiging aanwezig is.
4.5.6.3 Welke sommen kunnen uitbetaald worden?
• Lichamelijke schade: 14 873 611,49 euro
• Stoffelijke schade, met inbegrip van deze veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water
ten belope van maximum 2 478 932,25 euro
• Extracontractueel burgerlijk verhaal: 12 500 euro
• Strafrechtelijke verdediging: 12 500 euro.
Er is geen vrijstelling voor ongevallen die vallen onder B.A.
4.5.6.4 Belangrijke opmerkingen
Als je voor schade of een ongeval burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, moet je dat niet alleen aan
De Sjelter-verzekering aangeven, maar ook aan de familiale verzekering van de persoon die de
schade heeft veroorzaakt. De Sjelter-verzekering voorziet ook in verzekering rechtsbijstand waarbij
kosten en honoraria van een raadsman of expert nodig om een vergoeding van derden te bekomen
of voor een strafrechtelijke verdediging wanneer de burgerlijke belangen geregeld zijn.
Over de eventuele verdediging persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van een individueel lid
zal aan de aard van de vervolgingen en de feiten uitgemaakt worden of waarborg verleend kan
worden, in uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat ook de familiale polis aangesproken kan
worden.
Schade ten gevolge van de aanwezigheid of verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die
asbest bevatten is uitgesloten, net zoals schade door elektromagnetische velden, genetische
gemodificeerde organismen, gekke-koeienziekte en toxische schimmels.
Terrorisme is uitgesloten.
4.5.7 Schade aan gebouwen
Als je gebruik maakt van andere lokalen dan de jouwe en van het materieel en de voorwerpen die
zich in die lokalen bevinden en door de eigenaar ervan ter beschikking gesteld worden van de groep,
dan ben je verzekerd via de polis burgerlijke aansprakelijkheid. Voor accidentele schade bedraagt het
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maximum 12 500 euro per schadegeval en is een vrijstelling voorzien van 10% met een minimum van
60,00 euro en een maximum van 620,00 euro.
Opgelet! Die polis geldt niet voor een eventueel eigen lokaal, ongeacht je nu eigenaar bent of niet!
Als je het lokaal van een plaatselijke groep of bv. de parochie gebruikt, ben je wel verzekerd. Het is
goed om bij regelmatig gebruik van het KSA-groepslokaal een gebruiksovereenkomst op te stellen.
•

Voorbeeld 1: tijdens een spel blijft een lid per ongeluk haperen aan de gordijnen in het
kamphuis.
Antwoord: de verzekering komt tussen.
• Voorbeeld 2: een lid breekt bij het afwassen per ongeluk de porseleinen wasbak van de
parochiezaal.
Antwoord: ook hier komt de verzekering tussen.
• Voorbeeld 3: tijdens een weekend is er brandschade door een frietketel.
Antwoord: je bent verzekerd.
• Voorbeeld 4: door een vergetelheid blijft een kraan openstaan en er is waterschade.
Antwoord: Ook in dit geval ben je verzekerd.
Beperkingen
•
•

De verzekering is niet van toepassing op geluids- en verlichtingsinstallaties, aanwezig in het
lokaal (die kunnen worden verzekerd via Alle Risico’s manifestaties).
De oorzaak van de schade moet een ongeval zijn, d.w.z. een plotse en toevallige gebeurtenis
die door de werking van een uitwendige kracht, buiten de wil van het slachtoffer, schade
heeft veroorzaakt.

4.5.8 Verdedigingskosten
Bij sommige schadegevallen zal je als groep of lid in aanraking komen met de rechtbank. De
verzekering voorziet ook in. de verdediging- en gerechtskosten kosten en honoraria van een
raadsman of expert nodig om een vergoeding van derden te bekomen of voor een strafrechtelijke
verdediging wanneer de burgerlijke belangen geregeld zijn ‘
Over de eventuele verdediging persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van een individueel lid
zal aan de aard van de vervolgingen en de feiten uitgemaakt worden of waarborg verleend kan
worden, in uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat ook de familiale polis aangesproken kan
worden.
4.5.9 Wat wordt niet verzekerd?
• Schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid aan een bij wet verplichte
verzekering (bijvoorbeeld B.A. auto of motorfiets)
• Schade veroorzaakt door een verzekerde vanaf 16 jaar, hetzij opzettelijk, hetzij onder
invloed van verdovende middelen, of in staat van dronkenschap
• Schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen en aan de dieren die een
verzekerde onder zijn bewaring heeft
• Opzet, zware fout, zware nalatigheid
Deze lijst is niet limitatief
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4.6 Hoe kan je je verzekeren?
Leden en leiding van in Digit geregistreerde groepen die daarvoor betaald hebben, hebben standaard
een ongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, loonverlies en passieve
rechtsbijstand. Accidentele schade, ook door brand, water, rook en ontploffing is eveneens
verzekerd. De dekking stopt op 31 augustus van een werkjaar.
De uitbreiding één-dag-polis biedt dezelfde dekking en wordt verleend per dag en per persoon (zie 0)
Die verzekeringen worden afgesloten d.m.v. een standaard aanvraagformulier (te vinden op
http://www.ksa.be/themas/oud-leden of op het De Sjelter-secretariaat)
Die aanvragen moeten 2 werkdagen voor de verzekerde periode op ons secretariaat aanwezig zijn.

4.7 Aangifte ongeval
4.7.1 Lichamelijke schade
Je stuurt de schadeaangifte door naar het secretariaat van De Sjelter.
De aangifte bestaat uit drie delen:
•

Ongevalsverklaring, in te vullen door oud-ledengroep, niet het slachtoffer zelf
(een handleiding om de ongevalverklaring in te vullen, vind je onder
http://www.ksa.be/themas/oud-leden ).
• Geneeskundig getuigschrift: bij lichamelijke ongevallen moet de behandelende arts (dokter,
tandarts …) steeds het geneeskundig getuigschrift invullen. Zonder dat document kan het
secretariaat geen dossier openen.
Die twee documenten moet je zo snel mogelijk indienen.
•

Uitgavenstaat: het slachtoffer moet alle stavings- en bewijsstukken van de kosten meesturen
met de aangifte (apothekerattest = attest dat aanduidt hoeveel het slachtoffer heeft moeten
betalen; ziekenfondsattest = een attest waarop melding wordt gemaakt van de medische
prestaties en de bedragen die je er zelf voor betaald hebt).
De uitgevenstaat mag later volgen.
Bij een ongeval zorg je er voor dat je zo snel mogelijk de ongevalverklaring en het geneeskundig
getuigschrift opstuurt. Op dat moment kan er al een dossier worden geopend bij de
verzekeringsmaatschappij en kan je achteraf nog de kosten doorgeven met een uitgavenstaat.
Voor ernstige ongevallen is het noodzakelijk om je aangifte (ongevalverklaring en geneeskundig
getuigschrift) onmiddellijk door te sturen.
De verdere afhandeling van het schadegeval gebeurt tussen de betrokkenen en het De Sjeltersecretariaat.
4.7.2 Aangifte van materiële schade en lichamelijke schade aan derden
Voor materiële schade en lichamelijke schade aan derden vul je een BA-aangifte in. Die formulieren
zijn online te vinden op http://www.ksa.be/themas/oud-leden of kan je krijgen via het De Sjeltersecretariaat.
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Stuur (of mail) ons zo snel mogelijk (binnen de 2 weken na het ongeval) een volledige beschrijving
van de schade:
•
•
•
•
•
•

Plaats van het gebeuren
Datum en uur
Omschrijving van wat gebeurd is
Aard van de beschadiging, omschrijving van schade (evt. met foto’s van de materiële schade)
Naam, adres en telefoonnummer van de betrokken partijen (dader, slachtoffer en
contactpersoon van de groep)
Nummer van proces-verbaal (als de politie ter plaatse is geweest)

Belangrijke opmerking
Als je voor een schade of ongeval burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, moet je dat niet alleen aan
De Sjelter-verzekering aangeven, maar ook aan de familiale verzekering van de persoon die de
schade heeft veroorzaakt. Het zou kunnen dat de rechtbank (als het in ernstige gevallen zo ver moet
komen) oordeelt dat de schadeveroorzaker individueel aansprakelijk wordt gesteld. In dat geval
moet eerst de familiale verzekeraar een vergoeding uitbetalen.
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5

Eén-dag-polis

5.1 Wie kan genieten van die verzekering?
De Sjelter biedt een pakket aan dat het mogelijk maakt om leden en niet-leden, o.a. helpers op
festiviteiten, medewerkers aan onderhoudswerken of vrienden die een handje toesteken bij het
jaarlijkse eetfestijn, volledig te verzekeren.
Daarvoor geef je op voorhand de namen door van de mensen die wil verzekeren en de dagen waarop
je de verzekering wil laten gelden. Dat doe je via het aanvraagformulier Eén-dag-polis .

5.2 Wat wordt verzekerd?
De verzekering dekt hetzelfde als de ledenverzekering, maar enkel waarborgen Burgerlijke
aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen, maar geen loonverlies.
Hoe kan je je verzekeren?
•
•

De verzekering wordt verleend per dag en per persoon.
De verzekering wordt afgesloten d.m.v. een standaard aanvraagformulier Eén-dag-polis (te
vinden op de website http://www.ksa.be/themas/oud-leden of op het De Sjeltersecretariaat).
Die aanvragen moet je ten laatste twee werkdagen voor de verzekerde periode doorsturen naar het
secretariaat (adressen vooraan in deze bundel). De ontvangstbevestiging van het De Sjeltersecretariaat geldt als bewijs van verzekering.

5.3 Premie
De premie bedraagt 1,5 euro per dag en per persoon.
De factuur wordt toegestuurd aan de groep die de verzekering heeft genomen. De
ontvangstbevestiging van het De Sjelter-secretariaat geldt tevens als bewijs van verzekering.

5.4 Aangifte ongeval
Een schadegeval wordt aangegeven met de standaard ongevalsaangifteformulieren (dezelfde als de
ledenverzekering). Vermeld op de aangifte dat het om een persoon gaat die verzekerd is met een
Eén-dag-polis .
De aangifte moet binnen de 10 dagen na het ongeval gebeuren!
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Wat is je aansprakelijkheid als organisator?

Als organisator kan je op contractuele en extra- contractuele basis verantwoordelijk worden gesteld
voor je daden.
Extra – contractuele aansprakelijkheid houdt in dat iemand door jouw fout schade heeft geleden,
welke door jou moet worden vergoed.
Deze fout kan hetzij bestaan uit het nalaten of stellen van een handeling strijdig met een wettelijke
norm (bv.negeren van het wettelijk toegelaten aantal decibels bij de organisatie van een concert,
met gehoorschade van een concertganger tot gevolg, negeren van veiligheidsvoorschriften tijdens
concert), hetzij uit het miskennen van het principe van de “ goede huisvader “.
Dit laatste wil zeggen dat er sprake kan zijn van een fout indien men zich bij de organisatie van een
evenement niet heeft gedragen zoals een ander redelijk, zorgvuldig organisator , geplaatst in
dezelfde omstandigheden. (bv. dragen van fluovestjes en vermijden van drukke wegen bij een
trektocht).

7

De Sjelter-noodnummer

Kantooruren: 02 201 15 10 of ruben@desjelter.be
Avond, nacht en weekend: 0495 16 47 46
Enkel in geval van nood, dus bij vragen die echt niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.
(bvb. Niet voor praktische vragen over het invullen van het aanvraagformulier)
Bij ernstige ongevallen of rampen word je overdonderd met 1001 vragen. Je bent zelf de pedalen
kwijt terwijl ze aan de andere kant van je verwachten dat je zonder problemen de juiste handelingen
zal stellen die op dat ogenblik van jou verwacht worden. In die gevallen is het zinvol dat er iemand
paraat staat om je met raad en daad bij te staan.
Vanuit De Sjelter kunnen we jullie ondersteunen als je in een noodsituatie verkeert.

7.1 Wanneer kan je beroep op ons doen?
Je kan ons contacteren bij iedere crisissituatie in jouw oud-ledengroep, bv. bij brand, een
ernstig/dodelijk ongeval, aanranding. We laten het aan jouw gezond verstand over om de ernst van
een situatie in te schatten. Van een ernstig ongeval is de buitenwereld snel op de hoogte. Zeker als
de hulpdiensten aanwezig zijn, krijg je snel ook de pers over de vloer. Ook op het nationaal
secretariaat van KSA komen dan zeker en vast vragen binnen. Verwittig dus in dat soort situaties ook
altijd meteen het nationaal secretariaat van KSA op bovenstaand nummer.

7.2 Wat mogen jullie van ons verwachten?
Wij komen pas tussenbeide als jullie ons hier uitdrukkelijk om verzoeken. De ondersteuning gebeurt
telefonisch en/of persoonlijk ter plaatse (afhankelijk van jullie vraag en de ernst van het voorval). De
ondersteuning situeert zich enerzijds op persoonlijk, emotioneel vlak (slachtoffer, familie, oud-ledengroep en leiding) en anderzijds op technisch vlak (verzekering, persbenadering, enz.)
Wij zijn geen professionele hulpverleners, maar kunnen jullie op moeilijke momenten wél begeleiden
in het vinden van de juiste weg.
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Overzicht formulieren

De formulieren voor de bijkomende verzekeringen zijn:
1.

Aanvraagformulier polis Eén-dag-polis

Die kan je downloaden op http://www.ksa.be/themas/oud-leden .

9

Colofon

Deze bundel werd geschreven door:
Geert Vervaet
Igor de Bliquy
Isabel Remue
Jarno Vrancken
Kristof Bouvard
Tom September
En wat De Sjelter betreft, aangepast door Eric Colenbier, Herman Leber en Ruben Doultremont
Deze bundel is een uitgave van:
De Sjelter vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
tel: 02 201 15 10
info@desjelter.be
http://www.ksa.be/themas/de-sjelter
Versie juli 2018

Wegwijsbundel verzekeringen De Sjelter

Pagina 15 van 15

