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Inleiding

KSA, dat is spelend samenzijn met kinderen en jongeren:
op tocht, op kamp, een bosspel, er eens met de fiets op
uit trekken …
Activiteiten, die onze beweging maken tot wat ze is.
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 jullie hierbij te helpen biedt KSA je een aantal verzekeringen aan.
Standaard bieden we je de ledenverzekering en een aantal groepsondersteunende verzekeringen aan, ondermeer de brandverzekering. Bovendien zijn er nog tal van
uitbreidingen mogelijk die de financiële gevolgen van ongevallen binnen onze beweging kunnen beperken.
In de komende bladzijden overlopen we ze allemaal:
• Standaardverzekering
- Ledenverzekering
- Brandverzekering
• Mogelijke uitbreidingen
- Één-dag-polis
- Gevaarlijke sporten
- Alle risico’s
- Fuifverzekering
- Aanvullende omniumverzekering voor auto’s
- Carwash
- BA-bestuurders contractuele aansprakelijkheid
Ten slotte bespreken we ook de aansprakelijkheid, die je
als leid(st)er draagt.
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 www.
ksa.be/verzekering. Je kan ze ook krijgen in de secretariaten.
Hou de website www.ksa.be/verzekering in de gaten voor
de meest actuele informatie.
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Aandachtspunten

Als zich een schadegeval voordoet, dan vragen wij je om
het volgende in acht te nemen zodat de verzekeringsmaatschappij de overeengekomen prestatie kan leveren:
• Meld het ongeval binnen de aangeduide termijnen. Als
je de melding zo spoedig mogelijk hebt gedaan, dan
kan de verzekeringsmaatschappij zich niet beroepen op
het niet naleven van een termijn.
• Bij ernstige ongevallen verwittig je best het secretariaat. Dat kan tijdens de kantooruren. Afhankelijk van de
ernst en hoogdringendheid van het ongeval, kan je ons
ook steeds bereiken via het noodnummer 0495 16 47
46.
• Bij diefstal (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.
• Vul een aangifte zo volledig mogelijk in. Hoe meer info
we ontvangen, hoe gemakkelijker we je kunnen helpen
in een dossier.
• Bij materiële schade: trek 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 1.3.5 en www.ksa.be/verzekering)
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.
• Aangezien bouwwerken of grote verbouwingswerken
pas verzekerbaar zijn na voorafgaand akkoord door de
verzekeringsmaatschappij, is het van groot belang dat
je voor de aanvraag minstens één maand voor de aanvang contact opneemt met het nationaal secretariaat.
• In geval van bedrog mag de verzekeringsmaatschappij
de uitbetaling weigeren.

De inhoud van deze brochure is louter informatief,
maar werd zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. In
geen enkel geval zal de inhoud van deze brochure,
bij de behandeling van een specifiek schadegeval,
primeren op de afgesloten, lopende 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.

2

Adressen

2.1

Verzekering werkkringen
KSA Antwerpen-Brabant, KSA Limburg,
KSA Oost-Vlaanderen, KSA West

KSA Nationaal
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
Tel: 02 201 15 10
Noodnummer: 0495 16 47 46
E-mail: verzekering@ksa.be
Openingsuren:
Maandag tot donderdag 9.30-17u
Vrijdag 9.30-16u
Tijdens schoolvakanties:
Maandag tot vrijdag 9.30-16u

2.2

Verzekering werkkring
KSA Noordzeegouw

KSA Noordzeegouw
Dwarsweg 1
8560 Gullegem
Tel: 056 40 48 12
E-mail: info@ksanoordzeegouw.be
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag 8.30-17u
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Ledenverzekering

Door lid te worden van KSA ben je degelijk verzekerd. Je
bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke
aansprakelijkheid (= schade aan derden ten gevolge van
je eigen fout) en rechtsbijstand.
Werkenden genieten ook van een basisverzekering tegen loonverlies (meer informatie daarover vind je in punt
1.3.2).
Bij een ledenwervingsactiviteit zijn je “kandidaat”-leden
verzekerd als de activiteit vooraf doorgegeven is aan het
secretariaat. Maak daarvoor als Digitverantwoordelijke in
Digit een activiteit aan via de activiteitenmodule. Je krijgt
dan de optie om een verzekering ledenwerving aan te
vragen. Je kan die gratis verzekering als groep 5 keer per
werkjaar afsluiten. Neem geen overbodige risico’s en zorg
dat nieuwe leden zo snel mogelijk ingeschreven zijn.

1.1 Wie kan genieten van die
verzekering?
• Alle leden en leiding die aangesloten zijn én m.a.w. ingeschreven zijn in Digit, zijn verzekerd.
• Kandidaat-leden tijdens een ledenwervingsactiviteit –
als die activiteit op voorhand werd doorgegeven (zie
boven) – zijn verzekerd.
• Voor de zomermaanden (juli en augustus) kunnen
nieuwe leden en bereidwillige medewerkers (= nietaangesloten vrijwilligers, bv. kook-ouders) zich laten
inschrijven en dus ook verzekeren d.m.v. de kampinschrijving. Daarbij hebben ze dezelfde waarborgen als
de gewone leden, zij het voor een korte periode, met
een aangepast tarief
• Opgelet! Dat geldt niet voor bouwwerken; je kan dat
risico wel bijkomend laten verzekeren voor de periode
van jullie bouwwerken. Meer info is te verkrijgen op
het nationaal secretariaat.

1.1.1

Overzicht van de lidgelden 2022-2023

Lidgeld KSA 2020-2021
• Gewoon lid
22 euro
• Lid na 15/02
19,50 euro
• Kampinschrijving 8,90 euro

1.2 Waar geldt de
verzekering?
De verzekering is geldig in de hele wereld.

6 / Verzekeringen in KSA | versie 2022-2023

1.3 Wat wordt verzekerd?
1.3.1

Lichamelijke ongevallen: terugbetaling
geneeskundige kosten

Omschrijving
De KSA-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) Een ongeval is een plotse en toevallige gebeurtenis die
door de werking van een uitwendige kracht, buiten de wil
van het slachtoffer, een letsel heeft veroorzaakt, dat door
een arts kan vastgesteld worden.
(2) Met een activiteit wordt alles bedoeld wat deel uitmaakt van het verenigingsleven: spelen en sport, fietsen,
balspelen, zwemmen, steltlopen, klein onderhoud en
versieren van de lokalen, kampen, enz. (dus geen privéinitiatieven).
• Voorbeeld 1: een lid valt tijdens een balspel en verstuikt
zijn voet.
Antwoord: dat is een verzekerd ongeval. De val was
onverwacht en de verstuiking ontstond door de ondergrond waarop het lid viel.
• 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. Ook
daar kan de dokter duidelijk zien dat de oorzaak een
botsing was.
• 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 aanslepende ziekte is, dus niet het gevolg van
een uitwendige oorzaak.
Een ongeval kan ook één van de volgende zaken zijn: dierenbeten, insectenbeten, vergiftiging, lichamelijke schade door brand (als gevolg van een ongeval), besmetting
van het bloed als rechtstreeks gevolg van een ongeval,
verstikking door gassen of verdrinking, natuurgeweld, getroffen worden door bliksem, ongevallen door ijzel, overstroming, ontploffing of instorting, kwetsuren door een
aanslag, aanranding of aanval op het lid, ongevallen door
overtredingen op de wet of reglementen op voorwaarde
dat het lid zelf niet de overtreding beging, ongevallen
door stakingen, opstand of onlusten (op voorwaarde dat
het lid er niet aan deelnam, enz.)

De verzekering betaalt de medische kosten terug na tussenkomst van het ziekenfonds tot maximaal 1x barema
terugbetaling ziekenfonds, behalve …
• het gedeelte dat al door de mutualiteit werd terugbetaald;
• een vrijstelling van 12,39 euro per schadegeval.
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))
• paintball (als je gaat paintballen en je hebt een ongeval
is dat niet standaard verzekerd, je kan daarvoor wel een
gevaarlijke sportenverzekering afsluiten (zie daarvoor
bij gevaarlijke sporten).
• 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 en uit de verzekeringspolis uitgesloten sporttakken
(zie hiervoor bij gevaarlijke sporten).
De maatschappij keert hier geen uitkeringen voor uit.
Deze kosten zijn dus voor jou persoonlijk. Je kan in dat
geval ook geen beroep doen op het luik rechtsbijstand.
Ongevallen tijdens bouwwerken en/of grote verbouwingswerken zijn ook niet standaard verzekerd via deze
polis. Als je daarvoor een (uitbreiding van de) verzekering wil aanvragen, neem je contact op met het secretariaat.
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 zieken
huiskamer 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, tot een maximum van 37.872,95 euro per
slachtoffer en schadegeval (in het buitenland bedraagt
het maximaal gewaarborgde bedrag 5.680,94 euro) en

•
•
•
•
•
•

maximaal 1 x barema RIZIV. De kosten zonder terugbetaling van het ziekenfonds zijn beperkt tot 378,72 euro.
Tandprotheses: per tand 568,09 euro met een maximum van 2.272,38 euro.
Opzoekings- en repatriëringskosten: maximum 3.787,30
euro.
Begrafeniskosten: maximum 2.840,47 euro.
In geval van overlijden:
leiding: 7.574,59 euro
leden: 3.787,30 euro
In geval van blijvende invaliditeit: maximum 18.936,48
euro.
Brilschade en schade aan lenzen worden vergoed tot
maximum 378,72 euro op voorwaarde dat ze gedragen
worden op het ogenblik van het ongeval.

Opgelet! Er is per schadegeval een vrijstelling van 12,39
euro voor medische kosten.

1.3.2

Loonverliesverzekering voor werkende
leden en leiding

De loonverliesverzekering is enkel van toepassing op leden en leiding die in Digit ingeschreven staan als werkend
en kunnen aantonen dat ze een arbeidsovereenkomst
lopende hadden vóór (en na) het ongeval zich voordeed
(opgelet dus met interimcontracten en vakantiewerk).
Het moet ook gaan om een verzekerd ongeval (zie 1.3.1).
Welke sommen kunnen uitbetaald worden?
• De berekening gebeurt op basis van een conventioneel
jaarsalaris van 25.000 euro.
• Het slachtoffer moet afstand doen van elke aansprakelijkheidsvordering tegen KSA.
• Bij overlijden: 3 x overeengekomen jaarloon.
• Blijvende werkongeschiktheid: 5 x overeengekomen
jaarloon.
• Tijdelijke werkongeschiktheid (voor werkenden tot en
met 69 jaar): 90% van het overeengekomen dagloon,
na een carenstijd van 30 dagen en na tussenkomst van
de mutualiteit. Dat is voor een periode van maximum
2 jaar vanaf de eerste dag van uitkering. De vergoeding
in geval van tijdelijke ongeschiktheid wordt uitsluitend
door de maatschappij uitgekeerd als het slachtoffer
een werkelijk verlies van loon of beroepsinkomen aantoont of als het slachtoffer die geen beroepsinkomen
heeft, het bewijs levert dat hij, gedurende de periode
van tijdelijke ongeschiktheid, een persoon tegen bezoldiging moet aannemen om het dagelijks huishoudelijk
werk te verrichten.
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Wat wordt niet verzekerd?
• Veroorzaakte schade als gevolg van wandaad, dronkenschap, actieve deelname aan onlusten, stakingen …
• Schade als gevolg van grote bouw- en verbouwingswerken. Je kan dat risico wel bijkomend laten verzekeren
voor de periode van de bouwwerken. Meer info krijg je
op het nationaal secretariaat.
• Ongevallen die het gevolg zijn van aardbevingen, oorlog, kernongevallen, enz.
• Uitgesloten sporten (zie gevaarlijke sporten).

1.3.3

Verzekering ledenwervingsactiviteit

Om je kandidaat-leden tijdens de wervingsactiviteiten te
verzekeren kan je gratis de verzekering ledenwervingsactiviteit afsluiten. Die verzekering kan je ook nog doorheen
het jaar afsluiten als je bv. een vriendjesdag houdt. Je kan
die gratis verzekering als groep 5 keer per werkjaar afsluiten. De aanvraagprocedure verloopt via Digit, meer in formatie vind je terug op www.ksa.be/verzekering.

1.3.4

Verzekering buitenlands kamp

De leden die zijn ingeschreven in Digit zijn verzekerd op
buitenlands kamp alsof het een binnenlands kamp is. De
KSA-verzekering is dus een aanvulling op het eigen ziekenfonds (Mutas, World assistance …).
Opgelet! De verzekering die je hebt via KSA is geen reisbijstandsverzekering. Je bent dus bv. niet verzekerd voor
verlies/schade/diefstal aan bagage of je kan ook geen annulatieverzekering afsluiten.
Let ook op voor de opzoekings- en repatriëringskosten.
Dat wordt terugbetaald tot 3.787,30 euro en is enkel van
toepassing voor een ongeval (plotse gebeurtenis met uitwendige oorzaak), maar als je ziek wordt (misselijk), zonneslag krijgt, onderkoeld bent, bewusteloos valt (omdat
je te weinig hebt gegeten …) … wordt dat niet gezien als
een ongeval (maar als ziek worden) en is er dus ook geen
tussenkomst (voor zowel medische kosten als voor evt. repatriëringskosten).

1.3.5

Verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid (B.A.)

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 veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Er is geen vrijstelling
(franchise) bij schade.

8 / Verzekeringen in KSA | versie 2022-2023

De verzekering geldt voor alle activiteiten die georganiseerd worden door KSA (ook voorbereidingen van activiteiten, groepsraden, externe vertegenwoordigingen zoals
bv. de jeugdraad, enz.) Er is één verschil met de verzekering lichamelijke ongevallen: de B.A.-verzekering geldt
niet op weg van en naar de KSA-activiteit.
• 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: wiel en neus zijn verzekerd door de B.A.waarborg.
• Voorbeeld 3: een lid rijdt, op weg naar de KSA, met de
fiets tegen een geparkeerde auto.
Antwoord: de schade wordt niet betaald door onze verzekering, wel door de familiale verzekering van het kind.
Als leiding kan je aansprakelijk gesteld worden voor organisatie- en toezichtsfouten. 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 (m.a.w. of je als goede huisvader hebt opgetreden) in dat geval kan je als leid(st)er persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en moet je ook aangifte doen
bij je eigen familiale verzekering.
Wat wordt niet verzekerd?
• Vrijwillig veroorzaakte schade
• Schade door de activiteit ‘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 klank- en 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.

Welke sommen kunnen uitbetaald worden?
• Lichamelijke schade: 22.723.772,41 euro
• Stoffelijke schade: 3.787.295,40 euro
Er is geen vrijstelling voor ongevallen die vallen onder B.A.
Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

• Het gewaarborgde bedrag wordt beperkt tot 12.394,68
euro per schadegeval, ongeacht het aantal beschadigde zaken en het aantal aansprakelijke verzekerden.
• Hier is een vrijstelling voorzien van 10% met een minimum van 61,97 euro en een maximum van 619,73 euro.

1.3.7

Rechtsbijstand

Belangrijke opmerking

Omschrijving

Als je voor schade of een ongeval burgerlijk aansprakelijk
wordt gesteld, moet je dat niet alleen aan de KSA-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.

Bij sommige schadegevallen zal je als groep of lid in aanraking komen met de rechtbank. De verzekering voorziet
ook in rechtsbijstand. Dat wil zeggen dat de verdedigingen gerechtskosten worden betaald als een schadegeval
door de rechter beslist dient te worden. Kosten om een
minnelijke schikking te bekomen, worden ook vergoed.

1.3.6

Schade aan gebouwen (polis 5755586)

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. De maximale tussenkomst bedraagt 12.394,68 euro.
Opgelet! Die polis geldt niet voor het eigen lokaal, ongeacht je nu eigenaar bent of niet!
• 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: een lid trapt per ongeluk bij het balspel
een ruit kapot van het eigen lokaal.
Antwoord: de verzekering komt niet tussenbeide voor
schade aan het eigen KSA-lokaal.
Beperkingen
• De verzekering is niet van toepassing op geluids- en verlichtingsinstallaties, aanwezig in het lokaal (die kunnen
worden verzekerd via alle risico 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.
• Gevallen van brand, diefstal en vandalisme zijn uitgesloten, zelfs als de verzekerde er noch de dader, noch
de mededader, noch de medeplichtige van is.

Als groep kan je een beroep doen op de passieve rechtsbijstand.
Passieve rechtsbijstand
Als lid/leid(st)er kan je alleen rekenen op passieve rechtsbijstand. De verzekering draagt in dat geval alleen de kosten van jouw verdediging als je voor de rechtbank moet
verschijnen in het kader van je KSA-bezigheden.
Wat wordt niet verzekerd?
Verzekerd zijn niet:
• Vrijwillig veroorzaakte schade.
• Schade door gebruik van een motorrijtuig.
• Schade door gevaarlijke sporten.
• Schade in geval van contractuele aansprakelijkheid (bv.
conflict (kamp)contract, feesten, fuiven, huur springkasteel, gehuurde klank- en lichtinstallaties, enz.)
• Schade bij bouw- of verbouwingswerken.
Welke sommen kunnen uitbetaald worden?
Voor rechtsbijstand wordt maximaal 18.936,48 euro uitbetaald (insolventie van derden 8.468,24 euro en strafrechterlijke borgtocht 8.468,24 euro).
Er is geen vrijstelling.
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1.4 Hoe kan je je verzekeren?
Leden en leiding van KSA hebben standaard een ongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand als ze ingeschreven zijn in Digit.
De uitbreiding Één-dag-polis en Gevaarlijke sporten worden verleend per dag en per persoon.
Die verzekeringen worden afgesloten d.m.v. een standaard aanvraagformulier (te vinden op www.ksa.be/verzekering).
Die aanvragen moet je 2 werkdagen voor de verzekerde
periode doorsturen of -mailen naar het nationaal secretariaat (adressen vooraan in deze bundel).

1.5 Aangifte ongeval
1.5.1

Lichamelijke schade

Je stuurt de schadeaangifte door naar het KSA-secretariaat.
De aangifte bestaat uit drie delen:
• Ongevalsverklaring: een handleiding om de ongevalverklaring in te vullen, vind je onder 1.5.2.
• 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.
• 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).
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 (bv. ouders) en het KSA-secretariaat.

1.5.2

Hoe een ongevalsverklaring invullen?

Pagina 1: Ongevalverklaring
1. Basisgegevens
• Groepsgegevens: groepsnaam en groepsnummer,
naam en adres contactpersoon.
• Datum ongeval: dag, maand, jaar.
• Geboortedatum: dag, maand, jaar.
2. Ongeval
• Plaats en uur: zo volledig mogelijk.
3. Slachtoffer
• Persoonlijke gegevens: naam en adres.
• Gegevens ouders: volledig invullen als het slachtoffer
minderjarig is.
• Gegevens dokter of ziekenhuis: niet vergeten bij het
eerste bezoek!
4. Omstandigheden
• Omschrijving schade: korte beschrijving van de schade
of blessures (bv. schaafwonde linkerbeen, gebroken
wijsvinger …).
• Oorzaken: duidelijke omschrijving van wat de oorzaak
van het ongeval was.
• Indien B.A.: gegevens derde (slachtoffer/tegenpartij)
en verzekeringsgegevens derde.
5. Afwerking
• Steeds ondertekenen met vermelding van je functie,
bv. leiding, groepsleid(st)er …
• Opsturen naar geadresseerde.
Pagina 2: Geneeskundig getuigschrift
• Groepsgegevens: zelf invullen.
• Gedeelte voor dokter: volledig laten invullen en ondertekenen door dokter en bij de aangifte voegen.
Pagina 3: Uitgavenstaat
• Groepsgegevens: zelf invullen.
• Attest mutualiteit: laten invullen door ziekenfonds of
verschilstaat ziekenfonds bijvoegen.
• Andere kosten: door de ouders laten invullen en originelen laten bijvoegen (bv. apotheekkosten, huurgeld
krukken, detail overzicht verplaatsingen naar arts)
• Totaal: rekeningnummer invullen en ondertekenen.
• Opsturen naar het secretariaat.
Bij problemen of vragen kan je steeds contact opnemen
met het nationaal secretariaat!
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1.6 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 (www.ksa.be/verzekering) of kan je krijgen via het
nationaal secretariaat.
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 KSA-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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Brandverzekering

Die verzekering dient om alle KSA-groepen te verzekeren
tegen brand- en stormschade en tegen schade aan hun
eigen lokalen als gevolg van natuurrampen.

2.1 Wie kan genieten van die
verzekering?
Elke groep moet een brandverzekering afsluiten voor het
gebouw waarin ze haar activiteiten organiseert. Niet alleen als je als groep eigenaar bent, maar ook als je het
gebouw huurt of gewoonweg gebruikt. Bovendien kan
schade aan lokalen soms een grote financiële impact hebben. Een goede brandverzekering is dus noodzakelijk.
Iedere KSA-groep heeft een dergelijke verzekering voor
zowel hun eigen lokalen, als de tijdelijk gehuurde/gebruikte lokalen (bv. kamphemen). In de groepsbijdrage
zit namelijk een brandverzekering standaard inbegrepen.
Alle lokalen die via Digit bij de groepgegevens van je
groep zijn opgegeven, worden opgenomen in de brandverzekering.

2.2 Wat wordt verzekerd?
We maken een onderscheid tussen het eigen lokaal (zowel als eigenaar of als permanente huurder) en tijdelijk
gehuurde/gebruikte lokalen (bv. een kampheem, parochiezaal voor een spaghettislag).
a. Het eigen lokaal (polis 38.142.450)
De verzekering komt tussenbeide bij schade ten gevolge
van brand, bliksem, storm, elektrocutie van dieren, arbeidsconflicten, aanslagen, ontploffing, elektriciteitsschade, rook- en roetschade, natuurrampen, verhaal van
derden, huurder en gebruikers, blus-, afbraak- en opruimingskosten voor volgende locaties:
• Alle opgegeven jeugdbeweginglokalen die door KSA gebruikt worden, zowel als eigenaar, huurder of gebruiker
alsook de inboedel van het lokaal.
• Tenten die door KSA gebruikt worden, zowel als eigenaar, huurder of gebruiker (niet als verhuurder) zijn
verzekerd voor stormschade. De maximale vergoeding
per tent is vastgesteld op 2.440 euro (ABEX 906). Per
gebeurtenis bedraagt de maximale vergoeding evenwel
9.760,03 euro (ABEX 906) ongeacht het aantal beschadigde tenten.
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Wat niet verzekerd is:
• Tenten waarvan de nieuwwaarde groter is dan 2.124,90
euro (ABEX 789) worden best bijkomend verzekerd tegen een jaarlijkse bijpremie. De premie is afhankelijk
van de waarde van de tent; die tenten moeten afzonderlijk aangegeven worden bij het begin van het werkjaar.
• Je kan je tenten ook verzekeren voor andere schade
dan stormschade. Dat doe je via de polis alle risico’s.
• Als jullie je eigen lokalen verhuren aan derden is het
aan de huurders om voor een brandverzekering in te
staan. Er is echter wel afstand van verhaal voorzien. De
huurders mogen wel niet meer dan 90 dagen per jaar
gebruik maken van jullie lokaal, want dan vervalt de afstand van verhaal en zal de huurder zelf een brandverzekering moeten afsluiten.
b. Tijdelijk gehuurde/gebruikte lokalen (polis 5755506)
• Alle lokalen die door KSA gebruikt worden voor weekends en kampen zowel als huurder of gebruiker
• Zalen/ruimtes die gebruikt worden voor feesten en fuiven.
Tip: Bij het huren van een gebouw, zaal … vraag je best
aan de verhuurder of er al een dekking brand bestaat met
“afstand van verhaal”.
Afstand van verhaal: als er een brand uitbreekt, dan zal
de verzekering van de eigenaar de eventuele schade betalen. De verzekeringsmaatschappij van de eigenaar zal
het bedrag betaald aan de eigenaar niet terugvorderen
van de aansprakelijke voor de brand.

2.3 Waar geldt de
verzekering?
• De verzekering voor het vaste jeugdlokaal geldt enkel in
België.
• De verzekering voor tijdelijk gehuurde en gebruikte gebouwen in België.
• De tenten zijn enkel in België verzekerd (uitbreiding
buitenland mogelijk op aanvraag).

2.4 Wat wordt niet
verzekerd?
Bij opzettelijke brandstichting (door een lid van KSA) komt
de verzekering (uiteraard) niet tussen.
Diefstal en vandalisme zijn ook niet verzekerd!

2.5 Welke sommen kunnen
uitbetaald worden?
• Maximaal wordt per schadegeval 638.881,74 euro
(ABEX 906) uitbetaald in “eerste risico”. Dat wil zeggen dat de waarde van de beschadigde gebouwen en
inboedel op het ogenblik van de brand niet van belang
is voor de tussenkomst. Als de waarde van het lokaal
samen met de inboedel meer waard is dan 638.881,74
euro is het interessant om voor de meerwaarde een
brandverzekering af te sluiten. Voor meer info contacteer je best het nationaal secretariaat.
• Er geldt een algemene niet-geïndexeerde vrijstelling
van 1250 euro.
• Er geldt een niet-geïndexeerde vrijstelling van 250 euro
voor opgestelde kampeertenten.
• Er geldt tevens een geïndexeerde vrijstelling van
1.409,01 euro voor natuurrampen (ICP 276,35 met basis 100 in 1981).

2.7 Aangifte ongeval
Voor deze schadegevallen bestaan er geen standaard
aangifteformulieren.
Bel het noodnummer en stuur ons zo snel mogelijk een
volledige beschrijving van de schade:
• Plaats van het gebeuren.
• Datum en uur.
• Omschrijving van wat gebeurd is.
• Naam, adres en telefoonnummer van de betrokken
partijen (dader, slachtoffer en contactpersoon van de
groep).
• Aard van de beschadiging, omschrijving van schade.
• Eventuele interventies door de hulpdiensten.
• Nummer en kopie van proces-verbaal.
• Schadebestek.
• Foto’s van de schade.

2.8 Belangrijke opmerkingen
Als je als groep een nieuw lokaal gebruikt (met een nieuw
adres) of tijdelijk veel materiaal opgeslagen hebt op een
andere plaats dan het eigen lokaal (bv. bij iemand van de
leden thuis, in een loods …) is het interessant dat je dat
materiaal laat opnemen ofwel in de brandpolis van de
eigenaar ofwel in deze brandverzekering. Lokalen die in
Digit zijn opgegeven bij de groepgegevens worden auto
matisch opgenomen in de brandverzekering.

2.6 Hoe kan je je verzekeren?
De verzekering wordt verleend per werkjaar en per groep
en zit, naast andere verzekeringen, verrekend in de
groepsbijdrage die je groep jaarlijks betaalt. De opgegeven KSA-lokalen kunnen gebruik maken van de brandverzekering. Deze lokalen geef je op via de groepsgegevens
in Digit.
Als je groep de aangeboden dekkingen of waarborgen
niet voldoende vindt, kan er een uitbreiding genomen
worden. Daarvoor neem je contact op met het nationaal
secretariaat. De extra mogelijkheden zullen dan samen
met de verzekeringsmakelaar bekeken worden.
Kampeertenten waarvan de waarde meer dan 2.124,90
euro (ABEX 789) bedraagt, moet je afzonderlijk aangeven
via het aanvraagformulier brandverzekering tenten. De
premie wordt berekend aan de hand van de waarde van
de tent.
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Één-dag-polis

3.1 Wie kan genieten van die
verzekering?

3.5 Welke sommen kunnen
uitbetaald worden?

KSA biedt een pakket aan dat het mogelijk maakt om nietleden, o.a. helpers op festiviteiten, medewerkers aan onderhoudswerken, ouders die meedoen aan een dropping
of vrienden die een handje toesteken bij het jaarlijkse
eetfestijn, volledig te verzekeren.
Elke groep krijgt per werkjaar 10 gratis ‘dagen’ om af te
sluiten, die dienen natuurlijk wel op voorhand doorgegeven te worden via het aanvraagformulier Één-dag-polis.

De polis heeft dezelfde voorwaarden als de ledenpolis.
Dezelfde premies zijn van toepassing.

3.2 Wat wordt verzekerd?
De verzekering dekt volgende gevallen (zelfde voorwaarden als onder puntje 1.3):
• ongevallen met lichamelijke letsel (terugbetaling lichamelijke schade na tussenkomst mutualiteit, zie 1.3.1)
• burgerlijke aansprakelijkheid
• rechtsbijstand
• loonverlies (indien werkend staat aangeduid en aan dezelfde voorwaarden als onder puntje 1.3.2)

3.3 Waar geldt de
verzekering?
De verzekering is geldig in de hele wereld.

3.4 Wat wordt niet
verzekerd?
• Veroorzaakte schade als gevolg van wandaad, dronkenschap, actieve deelname aan onlusten, enz.
• Schade als gevolg van grote bouw- en verbouwingswerken.
• Ongevallen die het gevolg zijn van aardbevingen, oorlog, kernongevallen, enz.
• Uitgesloten sporten (zie hiervoor gevaarlijke sporten).
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3.6 Hoe kan je je verzekeren?
• De verzekering wordt verleend per dag en per persoon.
• De verzekering wordt afgesloten d.m.v. een standaard
aanvraagformulier Één-dag-polis (te bekomen op de
website www.ksa.be/verzekering of op het secretariaat).
Die aanvragen moet je twee werkdagen voor de verzekerde periode doorsturen naar het secretariaat (adressen
vooraan in deze bundel). De ontvangstbevestiging van het
secretariaat geldt als bewijs van verzekering.

3.7 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
secretariaat geldt tevens als bewijs van verzekering.

3.8 Aangifte ongeval
Een schadegeval (ongevallen met lichamelijke letsel, ongevallen met burgerlijke aansprakelijkheid (= schade aan
derden) en vergoeding loonverlies) wordt aangegeven
met de standaard ongevalsaangifteformulieren (idem
ledenverzekering). Vermeld op de aangifte dat het om
een persoon gaat die verzekerd is met een één-dag-polis.
De aangifte moet binnen de 4 weken na het ongeval gebeuren!

4_

Gevaarlijke sporten

EERSTE VEREISTE: LEEF STEEDS ALLE VEILIGHEIDSADVIEZEN VOOR DE DESBETREFFENDE SPORT NA !!!

4.1 Wie kan genieten van die
verzekering?
Al de groepen die zijn aangesloten bij KSA.

4.2 Wat wordt verzekerd en
wat niet?
4.2.1

Sporttakken zonder bijpremie

Bovenop de standaard jeugdbewegingactiviteit worden
de volgende sporttakken 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

4.2.2

Sporttakken met bijpremie

Een aantal (sport)activiteiten zijn slechts verzekerd mits
het betalen van een bijpremie (tarieven zijn per persoon)
Zie onderstaande tabel.
Hier moet nog een tax van 9,9% bijgerekend worden.

4.2.3

Sporttakken die niet worden verzekerd

• Vliegtuigsporten zoals deltavliegen, parapenting, ulm
• Sporttakken die het gebruik van motorrijtuigen impliceren (met uitzondering van quad en go-karting op gesloten circuit en zonder competitie- of snelheidscriterium). Ben je niet zeker, contacteer dan het secretariaat.
• Benjispringen

4.3 Deathride, kabelbaan en
apenbruggen
4.3.1

Deathride

Een deathride is een constructie waarbij een deelnemer
met een hulpmiddel beveiligd aan een looptouw een dalend traject aflegt met een hellingsgraad van meer dan

1 dag

Max 7 dagen

Max 15 dagen

Gevechts- en verdedigingsporten

0,30 euro

0,72 euro

1,44 euro

Diepzeeduiken buiten België

0,30 euro

0,72 euro

1,44 euro

Alpinisme en speleo buiten België

0,55 euro

1,36 euro

2,73 euro

Het beoefenen van klettern (verticale via ferrata)
buiten België

0,55 euro

1,36 euro

2,73 euro

Skiën, skispringen, bobsleigh en skeleton

0,30 euro

0,72 euro

1,44 euro

Go-karting (gemotoriseerd)

3,90 euro

Quad

3,90 euro

Valschermspringen, zweefvliegen, parachutisme

1,10 euro

2,70 euro

5,40 euro

Canyoning, rafting (buiten België

0,54 euro

1,34 euro

2,69 euro

Paintball

3,90 euro

Surfkayaking, kitesurfen

0,54 euro

1,34 euro

2,69 euro
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12 graden. Een combinatie van hoogte en snelheid levert
een verhoogd risico op zware ongevallen op. Deathrides
worden ten zeerste afgeraden en kunnen daarom niet
worden verzekerd.

4.3.2

4.3.3

Apenbruggen

Apenbruggen onder de 10 meter zijn standaard verzekerd
als je ze volgens de regels van de kunst opstelt.

Kabelbaan

Een kabelbaan is een constructie waarbij een deelnemer
met een hulpmiddel beveiligd aan een looptouw een dalend traject afleg met een hellingsgraad van minder dan
12 graden.
Voor kabelbanen moet geen bijpremie worden betaald,
als aan enkele voorwaarden wordt voldaan:
• Een verantwoordelijke begeleid(st)er van de activiteit
heeft een degelijke vorming rond kabelbanen gevolgd
of kan aantonen dat hij door opleiding voldoende kennis en vaardigheden heeft om kabelbanen op te zetten.
Het vormingsweekend dat de WG Openluchtleven van
KSA Nationaal organiseert, voldoet. Als je twijfelt, leg
dan het programma van de vorming die je gevolgd hebt
vooraf even aan ons voor via info@ksa.be.
• Alle jeugdbewegingen hebben samen een folder met
richtlijnen voor kabelbanen opgesteld. Het is verplicht
die richtlijnen te volgen. Deze richtlijnen kan je downloaden op onze webstek (www.ksa.be/verzekering). Ze
werden ook bezorgd aan de deelnemers van de kabelbanenvorming.
• Voor gebruik overloop je de checklist die je bij de richtlijnen voor kabelbanen vindt.
• Je controleert zorgvuldig je materiaal voor gebruik.
Als niet aan die voorwaarden is voldaan, zijn activiteiten
met kabelbanen niet verzekerd en kunnen de verantwoordelijken persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij
(zware) ongevallen.
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4.4 Hoe kan je je verzekeren?
De verzekering wordt afgesloten d.m.v. een standaard
aanvraagformulier (te vinden op www.ksa.be/verzekering
of op het secretariaat)
Die aanvraag moet je 2 werkdagen voor de verzekerde
periode doorsturen naar het secretariaat (adressen vooraan in deze bundel). De ontvangstbevestiging van het secretariaat geldt als bewijs van verzekering.

4.5 Aangifte ongeval
Voor de aangifte moet je gebruik maken van het aangifteformulier voor lichamelijke ongevallen (zie hoofdstuk 1).
Vermeld op de aangifte dat het om een persoon gaat die
verzekerd is door een verzekering gevaarlijke sporten. Bij
een zwaar ongeval bel je onmiddellijk naar het noodnummer.

5_

Polis Alle risico’s

5.1 Wie kan genieten van die
verzekering?

5.4 Wat wordt niet
verzekerd?

Alle aangesloten groepen bij KSA kunnen deze polis afsluiten.

• Schade die het gevolg is van het eigen gebrek aan het
verzekerde voorwerp (bv. materiaal-, constructie- of
ontwerpfouten), van slijtage of van een andere geleidelijke inwerking van invloeden of stoffen.
• Schade die geen invloed heeft op het gebruik van het
verzekerde voorwerp (= esthetische schade).
• Muziekinstrumenten:
- Klankvervormingen
- Gedurende het transport moeten de verzekerde muziekinstrumenten onder de persoonlijke hoede van
de eigenaar/verzekeringsnemer staan. Wanneer de
instrumenten niet onder persoonlijk toezicht blijft
van de verzekerde of van de gebruiker moet zij opgeborgen worden in een behoorlijk met slot afgesloten
ruimte.
- Het springen van snaren of vellen, tenzij dit samengaat met andere schade aan het instrument.
• Schade aan vormen, matrijzen, drukplaten, letters,
films, e.d.
• Schade aan onderdelen die regelmatig wegens slijtage
moeten vervangen worden zoals dichtingen, elektronenbuizen, batterijen en accumulatoren tenzij deze
schade samengaat met andere gedekte schade.
• Schade die onder de garantie of het onderhoudscontract valt van de leverancier, hersteller of monteur.
• Schade die het gevolg is van opzet of van het niet in
acht nemen van de elementaire gebruiks- of veiligheidsvoorschriften zoals de schade door overbelasting,
experimenten, oneigenlijk gebruik, klaarblijkelijk slecht
onderhoud en door het “in bedrijf houden” van beschadigde voorwerpen; deze uitsluiting geldt niet als je
aantoont dat de voorgenoemde omstandigheden zich
voordeden buiten jouw medeweten, van je gezinsleden
of van een leidinggevende persoon.
• “Gevolgschade” zoals winst- en gebruiksderving, rendementsverlies of waardevermindering na herstelling.
• Inventarisatiekosten en verdwijningen tenzij die als gevolg van diefstal.
• Het verlies van gegevens op informatiedragers.
• Schade die verband houdt met oorlog, oproer, arbeidsconflicten, aanslagen en aardbeving.
• Schade door kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen en de schade aan bronnen van radioactieve, ioniserende of soortgelijke stralingen.

5.2 Wat wordt verzekerd?
De manifestatiepolis is een alle risico’s-polis waarbinnen
verschillende risico’s eigen aan de organisatie (beschadiging, vernieling, brand en diefstal) van een manifestatie
(sport, muziek …) verzekerd kunnen worden.
De verzekering van volgende risico’s is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de verhuurder en/of
uitlener. Dring er op aan dat die personen of firma’s zelf
instaan voor de verzekering van het materiaal. Als dat
materiaal niet standaard verzekerd is, sluit je best een
verzekering af bij de verhuurder/uitlener (zij kennen het
materiaal het beste). Als zij de verzekering niet aanbieden
(of als de gevraagde premie te hoog is), ben je het beste
af met onze polis Alle risico’s.
Feesttent, foto- en videoapparatuur, springkasteel, podium, stroomgroep/generator, landbouwtractor en aanhangwagen, communicatieapparatuur (walkietalkie, GSM,
GPS …), hardware (computer, modem, printer …): alles kan
verzekerd worden met deze polis.
Vind je iets niet terug in het lijstje, aarzel dan niet om navraag te doen bij het secretariaat. Meestal kan er wel een
regeling gemaakt worden. Vraag dat wel op tijd, minstens
een maand op voorhand, aan.

5.3 Waar geldt de
verzekering?
De verzekering geldt in de hele wereld als je de premie
‘wereldwijd vervoer’ neemt. Je kan ook de premie ‘vast
adres’ nemen zodat de verzekerde voorwerpen op een
vast adres verzekerd zijn. In dat geval moeten de verzekerde voorwerpen zich op dat adres bevinden, maar betaal je ook minder premie. Als een toestel gestolen wordt,
moeten er duidelijke kenmerken van braak zijn. Een toestel kan niet zo maar verdwijnen.
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5.5 Enkele termen
Nieuwvervangwaarde = De nieuwvervangwaarde is de
prijs die je zou betalen om het gelijkaardige model van
het verzekerde goed aan te kopen.
Handelswaarde = De handelswaarde is de prijs die je zou
ontvangen mocht je het goed op de dag van het aangaan
van de verzekering verkopen.
Het maximum kapitaal, te verzekeren per manifestatie,
bedraagt 247.893,52 euro. Voor tractoren, elektrogroepen en aanhangwagens geldt een maximaal te verzekeren kapitaal (waarde van de te verzekeren goederen) van
123.946,76 euro.

5.6 Welke sommen kunnen
uitbetaald worden?
5.6.1

Raming bij schadegeval

Bij totaal verlies
Als het verzekerde voorwerp niet meer hersteld kan worden of verloren is gegaan, berekent de verzekering de vergoeding op de volgende wijze.
Kapitaal
- Franchise
= Bedrag zonder afschrijving waardeverlies
- Afschrijving: 5% x ouderdom van het toestel in jaar
voor elektronische componenten (andere worden bepaald door de expert). Enkel het percentage dat 30% te
boven gaat zal van de globale waardevermindering in
mindering worden gebracht.
= Bedrag dat je ontvangt van de verzekering. (excl. BTW)
Voor muziekinstrumenten
Kapitaal
- Franchise
= Bedrag zonder afschrijving waardeverlies
- Afschrijving: 10% x ouderdom van het toestel met een
maximum van 50%.
= Bedrag dat je ontvangt van de verzekering. (excl. BTW)
Voor tenten, springkastelen, podia en tentoonstellingsstukken
Kapitaal
- Franchise
= Bedrag dat je ontvangt van de verzekering. (excl. BTW)
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Bij herstelbare beschadiging
Bij beschadiging die herstelbaar is, vergoedt de verzekering de kosten om het beschadigde voorwerp te herstellen. Die kosten omvatten:
• Het arbeidsloon en de reiskosten voor demonteren,
herstellen en weer monteren van het beschadigde
voorwerp.
• De prijzen van de gebruikte materialen en wisselstukken, evenals de kosten voor hun transport.
Berekening:
Schade bedrag
- Franchise
= bedrag zonder afschrijving waardeverlies
- Afschrijving
= Bedrag dat je ontvangt van de verzekering.
Voor tenten, springkastelen, podia en tentoonstellingsstukken
Kapitaal
- Franchise
- De meerwaarde die door de herstelling gerealiseerd
werd (bv langere levensduur of hogere tweedehandswaarde)
= Bedrag dat je ontvangt van de verzekering. (excl. BTW)
Zij omvatten niet:
• De opzoekings- en ontwikkelingskosten.
• De kosten van voorlopige herstelling.
Als door de herstelling het verzekerde voorwerp een hogere gebruikswaarde krijgt (bv. langere levensduur, verhoogde tweedehandswaarde), dan wordt die waarde in
mindering gebracht van de vergoeding.
De vergoeding die de verzekering betaalt voor de beschadiging van een verzekerd voorwerp, kan nooit de vergoeding overschrijden die de maatschapij zou betalen in geval van een totaal verlies.

5.6.2

Franchise en evenredigheidsprincipe

Per schadegeval geldt een franchise waarvan het bedrag
bepaald is in 5.8. De franchise wordt in mindering gebracht vóór de eventuele toepassing van het evenredigheidsbeginsel.
Als de verzekerde waarde te laag werd vastgesteld (in te
vullen op je aanvraag formulier). Zal de verzekering de
vergoedbare schade terugbetalen, maar de maatschappij
zal hun berekening maken aan de hand van het opgegeven laag bedrag.

5.7 Hoe kan je je verzekeren?
De aangifte moet gebeuren met de formulieren die te
vinden zijn op www.ksa.be/verzekering of te krijgen zijn
op het secretariaat. Het aanvraagformulier moet 5 werk
dagen vóór de verzekerde periode in het bezit zijn van het
KSA-secretariaat.
De dekkingsbevestiging van het secretariaat geldt als bewijs van verzekering.

5.8 Premie
De premie per manifestatie is minimum 13,61 euro (als
je ook tractoren, aanhangwagens en/of generatoren wil
verzekeren, bedraagt de minimale premie 27,27 euro). De
factuur wordt toegestuurd aan de groep die de verzekering heeft genomen.
Je kan de premie zelf op voorhand berekenen a.d.h.v.
onderstaande tarieven (steeds te verhogen met 10%
taksen). Die tarieven zijn ook terug te vinden op het aanvraagformulier.

5.8.1

Klank- en lichtinstallaties

• Maximum 14 dagen.
• Tarief voor dekking op vast adres (plaats manifestatie):
2‰.
• Tarief wereldwijd: 5,2‰.
• Franchise: 125 euro.
• Kapitaal: nieuwvervangingswaarde.

5.8.4
•
•
•
•

Maximaal 14 dagen.
Wereldwijd: 4,53‰.
Franchise: 125 euro.
Kapitaal: nieuwvervangingswaarde.

5.8.5
•
•
•
•

5.8.6

Tot maximum 8 dagen: 10‰.
Tot maximum 14 dagen: 15‰.
Forfaitair voor vervoer: + 2,5‰.
Franchise: 10% van de schade met een minimum van
75 euro en een maximum van 1.239,47 euro.
• Kapitaal: handelswaarde.

5.8.7
•
•
•
•

5.8.8

5.8.9

5.8.3
•
•
•
•
•
•

Computerapparatuur

Dat kan zowel een computer, modem als printer zijn.
Maximaal 14 dagen.
Vast adres: 1,3‰.
Wereldwijd: 2,94‰.
Franchise: 125 euro.
Kapitaal: nieuwvervangingswaarde.

•
•
•
•
•
•

Springkasteel

Tot maximum 8 dagen: 10‰.
Forfaitair voor vervoer: + 2,5‰.
Franchise: 75 euro.
Kapitaal: handelswaarde.

5.8.2

Maximaal 14 dagen.
Vast adres: 2‰.
Tarief wereldwijd: 5,2‰.
Franchise: 125 euro.
Kapitaal: nieuwvervangingswaarde.

Tent

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Walkietalkie

Maximaal 14 dagen.
Wereldwijd: 7,46‰.
Franchise: 125 euro.
Kapitaal: nieuwvervangingswaarde.

Let op: muziekinstrumenten (akoustische gitaren …) vallen hier niet onder. Als je muziekinstrumenten wil verzekeren neem dan contact op met het KSA-secretariaat.

Video- en fotoapparatuur

GSM, GPS

Podium

Tot maximum 8 dagen: 5‰.
Forfaitair voor vervoer: + 2,5‰.
Franchise: 75 euro.
Kapitaal: handelswaarde.

Muziekinstrumenten

Maximaal 14 dagen.
Maximale waarde: 8.000 euro
Vast adres: 3‰.
Wereldwijd: 5‰.
Franchise: 100 euro
Kapitaal: nieuwsvervangingswaarde

5.8.10 Tentoonstellingstukken
•
•
•
•
•

Tot maximum 8 dagen: 6‰.
Tot maximum 14 dagen: 8‰.
Forfait voor vervoer: + 2.5‰.
Franchise: 75 euro.
Kapitaal: handelswaarde.
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5.8.11 Tractoren en aanhangwagens
• Tot maximum 14 dagen: 1,96‰.
• Forfait voor vervoer: inclusief.
• Franchise: 5‰ van de nieuwvervangingswaarde (minimum 247,89 euro).
• Kapitaal: handelswaarde (minimum 50% nieuwvervangingswaarde).
• Afschrijving: zie punt 5.6.1

5.8.12 Generatoren en stroomgroepen
• Tot maximum 14 dagen: 1,96‰
• Forfait voor vervoer: inclusief.
• Franchise: 5‰ van de nieuwvervangingswaarde (minimum 123,95 euro)
• Kapitaal: handelswaarde (minimum 50% nieuwvervangingswaarde).
• Afschrijving: zie punt 5.6.1
Alle voormelde premies moeten verhoogd worden met
10% taks.

5.8.13 Koelwagen
• Tot maximum 14 dagen: 2,63‰
• Franchise: 5‰ van de nieuwvervanginswaarde (minimum 247,89 euro)

5.8.14 Kettingzaag
• Tot maximum 14 dagen: 3,96‰
• Franchise: 5‰ van de nieuwvervanginswaarde (minimum 247,89 euro)
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5.9 Aangifte ongeval
Voor deze schadegevallen bestaan er geen standaard
aangifteformulieren. Stuur (of mail) ons zo snel mogelijk
een volledige beschrijving van het ongeval:
• Plaats, datum, uur.
• Omschrijf het ongeval: oorzaak en omstandigheden.
• Vermeld naam en adres van de (volgens jullie) aansprakelijke derden.
• Beschrijf de schade gedetailleerd en voorzie een herstellingsbestek (dat laatste mag eventueel later doorgestuurd worden). Als de schade niet herstelbaar is:
schriftelijke bevestiging van de hersteller.
• Foto’s van de schade/beschadigd toestel.
• Kopie van de aankoopfactuur van het beschadigd toestel.
• Vermeld het nummer van het proces-verbaal bij interventies van hulpdiensten.
Hou er rekening mee dat de beschadigde voorwerpen
eventueel door een expert moeten onderzocht worden.
Je wacht dus best op bevestiging van de verzekeringsmaatschappij voor het overgaan tot de herstelling.
In geval van een echte dringende herstelling moeten de
beschadigde stukken ter beschikking gehouden worden
voor een eventuele expertise.

6_

Fuifverzekeringen

Je groep wil een fuif organiseren. Maar daar komt heel
wat meer bij kijken dan je op het eerste moment vermoedt. Ga daarom zeker eens kijken op www.ksa.be/
wetgeving om niets over het hoofd te zien.
Bovendien kan je extra verzekeringen afsluiten om je fuif
in de optimale omstandigheden te laten plaatsvinden.

6.1.2

De fuifverzekering die je kan afsluiten bevat niet de verzekering van de uitbating van de vestiaire (verlies/schade
aan jassen). Wil je een vestiaireverzekering afsluiten, informeer dan bij het nationaal secretariaat zeker 3 weken
voor de fuif doorgaat.

Een kleine fuif
We spreken van een kleine fuif als die plaatsvindt in een
zaal waarvan de oppervlakte kleiner is dan 170m² (het
gaat hier om alle voor publiek toegankelijke ruimtes, dat
wil zeggen dat je de WC, vestiaire e.a. niet mee moet rekenen bij de oppervlakte van de zaal).

6.1 Iets meer papier nodig dan
verwacht?
6.1.1

Objectieve aansprakelijkheid

Tijdens een fuif kan er veel verkeerd gaan. Als er iets gebeurt, wil je zeker niet dat de slachtoffers naast een zware kater ook nog opgezadeld zitten met zware medische
kosten. Daarom bestaat er een verplichte verzekering, de
objectieve aansprakelijkheid. Als uitbater van het evenement word je bij brand of ontploffing objectief aansprakelijk geacht.
Wanneer heb ik een Objectieve Aansprakelijkheidsverzekering nodig?
• Fuif in eigen lokalen: objectieve aansprakelijkheid is
noodzakelijk als iedereen, ook niet-leden, welkom is.
• Openluchtfuif/festival: objectieve aansprakelijkheid is
noodzakelijk alsook een advies van de burgemeester.
• Fuif in een klassieke tent: objectieve aansprakelijkheid
is nodig.
• Fuif in een tent met opblaasbare structuren: objectieve
aansprakelijkheid is noodzakelijk
• Fuif in samenwerking met …: een gezamenlijke onderschrijven van een objectieve aansprakelijkheid is noodzakelijk.
Elke fuiforganisator moet een attest kunnen voorleggen van een verzekering objectieve aansprakelijkheid.
Als je zaaluitbater die al heeft, ben je al in orde. Heeft
de zaaluitbater die niet dan kan je via KSA een tijdelijke
objectieve aansprakelijkheidsverzekering aangaan (73,41
euro). Daarvoor moet je gewoon de optie aanvinken op je
aanvraag fuifverzekering. Voor een fuif in openlucht vraag
je best eerst advies aan je burgemeester.

Grootte is WEL belangrijk

Dat geldt toch als het op fuiven aankomt. We maken een
onderscheid tussen kleine en grote fuiven. Als objectief
criterium gebruiken we daarvoor de oppervlakte van de
zaal/tent.

Voor een kleine fuif moet je enkel de medewerkers die
geen lid zijn van KSA verzekeren. Dat kan via Één-dagpolis (zie hoofdstuk 3).
Een grote fuif
We spreken van een grote fuif als die plaatsvindt in een
zaal waarvan de oppervlakte groter is dan 170 m² (het
gaat hier om alle voor publiek toegankelijke ruimtes, dat
wil zeggen dat je de WC, vestiaire e.a. niet mee moet rekenen bij de oppervlakte van de zaal).
Voor een grote fuif moet je de volgende verzekeringen
afsluiten:
• BA-Uitbating: dekt schade die verhaald kan worden op
de organisatie. Een organisatiefout die materiële schade tot gevolg heeft, wordt door deze polis gedekt.
Opgelet! Schade door vandalisme is niet gedekt en schade door onbekenden wordt ook gezien als vandalisme.
• BA-Medewerkers: door de omvang van de fuif vervalt
de ledenpolis. Het risico op ongevallen is immers groot.
Alle leiding en leden moeten ook hier opgegeven worden, net als de vrienden, kennissen en ouders die vrijwillig meewerken aan dat initiatief.
• Een tijdelijk risico-attest voor je zaal. Die polis dekt
schade die per ongeluk door bezoekers wordt toegebracht aan het gebouw. Vandalisme en schade door
onbekenden is dus niet gedekt. Er is een vrijstelling van
toepassing van 10% met een minimum van 61,97 euro.
Daarnaast kan je ook nog de volgende verzekeringen nodig hebben:
• Alle risico’s manifestaties (voor duur materiaal zoals
bv.: klank- en lichtinstallatie, feesttent …) (zie hoofdstuk
5).
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6.2 Wat met kinderfuiven?

6.6 Premies

• Een kinderfuif wordt gezien als een fuif als er kinderen
naartoe kunnen gaan die geen lid zijn van KSA. Je moet
dus dezelfde regels in acht nemen als zou je een gewone fuif organiseren.
• Een kinderfuif wordt gezien als een jeugdbewegingactiviteit als ze beperkt is tot de eigen leden. Daar moet je
dan geen bijkomende verzekeringen voor afsluiten.

Objectieve aansprakelijkheid: 73,41 euro

6.3 Waar gelden die
verzekeringen?

Fuifverzekering: 82,04 euro
• BA-uitbating
• Lichamelijke ongevallen medewerkers
• Tijdelijk risico-attest

6.7 Aangifte ongeval

6.4 Welke sommen worden
uitbetaald?

Voor deze schadegevallen bestaan er geen standaard
aangifteformulieren. Stuur of mail zo snel mogelijk een
volledige beschrijving van het ongeval (eerstvolgende
werkdag na het ongeval):
• Plaats, datum, uur
• Omschrijf het ongeval: oorzaak en omstandigheden
• Vermeld naam en adres van de (volgens jullie) aansprakelijke derden
• Vermeld naam en adres van ooggetuigen
• Beschrijf gedetailleerd de schade + foto’s
• Interventies van de hulpdiensten (welke)
• Nummer en kopie proces-verbaal

Maximaal 14.873.661,48 euro bij lichamelijke schade en
743.680,57 euro bij stoffelijke schade.

Bij ernstige ongevallen bel je het noodnummer: 0495 16
47 46.

Die gelden bij fuiven die plaatsvinden in België. De fuifverzekering geldt niet alleen op de dag van de fuif zelf,
maar er zijn ook 5 dagen opbouw en 2 dagen afbraak inbegrepen. Dien je aanvraag dus tijdig in!

6.5 Hoe kan je je verzekeren?
De aanvraag moet gebeuren met de voorgedrukte formulieren die te vinden zijn op www.ksa.be/verzekering of op
het secretariaat. Het aanvraagformulier moet 5 werkdagen voor de verzekerde periode in het bezit zijn van het
KSA-secretariaat.
De ontvangstbevestiging van het secretariaat geldt als bewijs van verzekering.
Opgelet! De fuifverzekering dekt niet standaard de uitbating van de vestiaire. Je kan echter wel een extra verzekering afsluiten. Neem hiervoor contact op met het nationaal secretariaat (3 weken voor de fuif).
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Polis Omnium leiding

7.1 Wie kan genieten van die
verzekering?
De omniumverzekering is een dagpolis, bestemd voor
voertuigen gebruikt door plaatselijke KSA-groepen. Het
dekt de stoffelijke schade aan de verzekerde wagen als de
chauffeur in fout is.
Polis plaatselijke groepen: 602.110.571
Polis medewerkers KSA: 602.053.335

7.2 Wat wordt verzekerd?

lijke schade aan medepassagiers en lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Ben je als chauffeur zelf
(lichamelijk) gewond bij een auto-ongeval, dan komt onze
verzekering Lichamelijke ongevallen enkel tussenbeide als
je ingeschreven bent in Digit of een ééndagpolis hebt afgesloten.
Als de tegenpartij in fout is, zal die verzekering tussenbeide moeten komen.

7.3 Waar geldt de
verzekering ?

De volgende categorieën van voertuigen worden verzekerd: personenwagen; minibus; bestelwagen; moto met
2 of 3 wielen; bromfiets; vervangwagen; aanhangwagen.
Het gedekte voertuig kan aan een derde toebehoren,
maar mag niet door de KSA geleased of gehuurd worden.
Fietsen zijn steeds uitgesloten.

De verzekering geldt voor de landen die zich op een geldige groene kaart bevinden (behalve in landen in oorlogsgebied).

Bij een ongeval in recht:
De aansprakelijke tegenpartij dient de schade te vergoeden. Het schadegeval dient aangegeven te worden bij de
eigen autoverzekering. Deze zal de schade bij de aansprakelijke verhalen.

Bij elk schadegeval neemt de verzekeringsnemer het eigen risico ten laste. Dat eigen risico (vrijstelling) bedraagt
0 euro als je je auto laat herstellen door een door AXA-
erkende garage. Als je de schade toch in een andere garage laat herstellen, bedraagt de vrijstelling 250 euro.

Bij een ongeval in fout en een eigen omniumpolis:
De eigen omniumverzekeraar dient in eerste instantie
tussenkomst te verlenen. De KSA-verzekering is een aanvullende verzekering en zal pas in 2e instantie tussenkomen. De vrijstelling die wordt aangerekend door de eigen
omniumverzekeraar kan gerecupereerd worden bij de
KSA-verzekering.

Erkende herstellers bij AXA:
www.axa.be/ab/nl/particulieren/verzekeringen/auto/
pages/erkende-garages.aspx

Bij een ongeval in fout en geen eigen omniumpolis:
De KSA-verzekering zal tussenkomen voor de schade aan
het eigen voertuig. Er zal een expertise uitgevoerd worden door ofwel de bij AXA erkende hersteller ofwel door
de expert aangesteld door AXA.
De schade veroorzaakt aan derden dient geregeld te worden door de persoonlijke BA-autoverzekeraar.
Elke auto in België moet een verplichte BA-autoverzekering hebben.
Hierbij een voorbeeld:
Vindt er een auto-ongeval plaats als een papa (niet-ingeschreven) leden naar het zwembad brengt of een leid(st)
er (wel ingeschreven) naar de winkel rijdt voor inkopen?
Als de chauffeur in fout is, dan is het altijd de eigen autoverzekering die tussenbeide moet komen voor de lichame-

7.4 Vrijstelling en franchise

7.4.1

Uitzonderingen

• Als je het bestaan en de tussenkomst van een eigen omniumverzekering kan bewijzen, wordt de vrijstelling in
de eigen omnium verzekering vergoed door de aanvullende omniumverzekering van KSA.
• Er is geen vrijstelling van toepassing op de waarborg
Diefstal. Er moet wel een PV opgemaakt worden!
• Voor de waarborg Glasbreuk is er geen vrijstelling van
toepassing op voorwaarde dat de herstelling gebeurt
bij Carglass, Novus of een erkende hersteller van de
verzekeringsmaatschappij. In alle andere gevallen zal er
125 euro van de kosten ten laste blijven van de begunstigde.

7.4.2

Bijzondere vrijstelling

In afwijking van vorig punt bedraagt de vrijstelling 500
euro als
• je als chauffeur jonger bent dan 23 jaar (ongeacht of je
een omniumverzekering hebt of niet).
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• het geaccidenteerde voertuig minder dan 2 jaar oud is
en geen omniumverzekering heeft.
• het om een aanrijding zonder gekende derde of een
hindernis gaat.
• het om het tweede ongeval in hetzelfde verzekeringsjaar voor dezelfde bestuurder gaat (identieke bestuurder en omstandigheden).

7.5 Welke sommen kunnen
uitbetaald worden?
Het verzekerde voertuig is gewaarborgd op basis van zijn
werkelijke waarde op de dag van het ongeval; de vergoeding mag noch de waarde van het voertuig in nieuwe
staat, verhoogd met taks op het ogenblik van de aankoop,
noch de vergoedingslimiet van 35.000 euro overschrijden.
De maatschappij vergoedt de BTW voor zover die niet
wettelijk aftrekbaar is.

7.6 Hoe kan je je verzekeren?
De aanvraag moet gebeuren met de formulieren die je
vindt op de website www.ksa.be/verzekering of op je secretariaat.
De ontvangstbevestiging van het secretariaat geldt als bewijs van verzekering.

7.7 Premie
7.7.1

Optie persoon

Je betaalt een forfait van 6 euro per persoon/dag.
Voorbeeld: Je mag met verschillende voertuigen rijden.

7.7.2

Optie voertuig

Je betaalt een forfait van 12 euro per auto/dag
Voorbeeld: Meerdere chauffeurs rijden met één vaste
kampauto.
Als dag geldt een periode van 24 uur.

7.8 Aangifte ongeval
Voor die schadegevallen bestaan er standaard aangifteformulieren, te krijgen op het nationaal secretariaat. Bij
ongeval verwittig je onmiddellijk het nationaal secretariaat.
Het slachtoffer van het ongeval moet dat ook melden aan
zijn eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
eventueel aan zijn omniumverzekeraar. De persoonlijke
omniumverzekering die het slachtoffer zou onderschreven hebben, heeft steeds voorrang op de verzekering
Omnium leiding, daar de waarborg slechts een aanvullend karakter heeft.
Bij schade moet het voertuig vóór de herstelling geëxpertiseerd worden door een expert van de verzekeringsmaatschappij om de waarde van het voertuig vast te stellen.
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Polis kampvervoer

8.1 Wie kan genieten van die
verzekering?

8.3 Hoe kan ik gebruik maken
van die verzekering?

Alle groepen die zijn aangesloten bij KSA.

De polis kampvervoer is een bijzondere polis. We vragen
je contact op te nemen met het secretariaat. Daar zal er in
overleg een polis worden opgemaakt die het best aan de
noden en wensen van je groep tegemoet komt.

8.2 Wat wordt verzekerd?
De polis dekt schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen tijdens het transport.
Opgelet: de vrachtwagen zelf is niet verzekerd (bv. bij een
verkeersongeval). De goederen die in de vrachtwagen zitten, zijn wel verzekerd als je die polis afsluit.

Geef zeker volgende 3 gegevens door:
• route van vervoer, vertrek, aankomst, via …
• datum heen- en terugreis
• geschatte waarde van de te verzekeren goederen
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Carwash

9.1 Wie kan genieten van die
verzekering?
Sommige groepen organiseren een carwash om hun kas
wat extra te spijzen. Een carwash brengt heel wat risico’s
met zich mee. Schade aan een auto is sneller toegebracht dan verwacht: er wordt een auto ingezeept met
een spons die op de grond lag en daardoor vol steentjes
hangt, je loopt per ongeluk tegen een spiegel … De vergoeding voor de schade kan al snel hoog oplopen, waardoor je al je winst van je carwash meteen weer kan uitgeven. Alle groepen die zijn aangesloten bij KSA kunnen de
extra polis afsluiten.

9.2 Wat wordt er verzekerd?
Door het afsluiten van de verzekering is de extracontractuele en contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
gedekt voor de schade aan voertuigen, toevertrouwd
door derden aan de KSA-groep, voor het wassen van de
auto.
Bij de ontvangst van het voertuig voor de carwash, zal
de verantwoordelijke van de activiteit vooraf een visuele
controle van het voertuig uitvoeren. Hij zal een tegensprekelijk document opmaken waarin de waargenomen
beschadigingen (logo’s, krassen, blutsen, scherven …) genoteerd worden. Aan deze lijst worden duidelijke foto’s
van de beschadigingen toegevoegd. Het document wordt
gedateerd en voor akkoord door beide partijen getekend.

9.3 Welke sommen worden
uitbetaald?
Het bedrag van de waarborg bedraagt maximaal 15.000
euro.
Er is een vrijstelling voorzien van 250 euro per schadegeval.
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9.4 Hoe kan je je verzekeren?
Om deze verzekering aan te vragen stuur je een mailtje
naar info@ksa.be, met de vermelding van de datum en
de plaats van de carwash. De aanvraag moet ten laatste
5 werkdagen voor de verzekerde periode in het bezit zijn
van het nationaal secretariaat.
De ontvangstbevestiging van het secretariaat geldt als
bewijs van verzekering. Je zal ook een controledocument
krijgen voor de oplijsting van de beschadigingen per auto.

9.5 Premie
De premie bedraagt 125 euro. De verzekering heeft een
duurtijd van 2 dagen (weekend).

9.6 Aangifte van het ongeval
Je bent verplicht om de aangerichte schade binnen de 8
dagen na de vaststelling van de schade aan te geven.
Voor deze schadegevallen bestaan er geen standaard
aangifteformulieren. Je bezorgt ons via mail (info@ksa.
be) het controledocument van de opgelijste beschadigingen per auto, met aanduiding van de auto in kwestie.
Daarnaast bezorg je volgende informatie:
• schriftelijk en gedetailleerd verslag van de omstandigheden
• foto’s van de vastgestelde schade
• bestek voor de herstelling van de schade
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BA-bestuurders
aansprakelijkheid

10.1 Wie kan genieten van die
verzekering?
Alle vzw’s verbonden aan een plaatselijke KSA-groep.

10.2 Wat wordt verzekerd?
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaat de
vereniging en haar bestuurders behoeden voor de financiële gevolgen van claims van mogelijke derde schadelijders als gevolg van een ongelukkige beslissing. Dat contract gaat bijgevolg de schade vergoeden die voortvloeit
uit een door een derde ingestelde schade-eis op basis van
hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid te wijten aan een
bestuursfout begaan als bestuurder van de vereniging.
Naast mogelijke schadevorderingen die uit een procedure
voortvloeien, gaat die verzekeringspolis ook tussenkomst
bieden voor gerelateerde verdedigingskosten.

10.2.1 Termen
Bestuursfout
Elke inbreuk op de wettelijke, reglementaire of statutaire
schikkingen, elke beheers- en/of controlefout begaan
door onvoorzichtigheid of onachtzaamheid, door nalatigheid, bij vergissing, door een verkeerde verklaring en, in
het algemeen, elke foutieve handeling die de aansprakelijkheid, individueel of hoofdelijk, in het geding brengt,
dat uitsluitend in het kader van de functie als bestuurder
in rechte of in feite van de verzekeringsnemer.
Samenhangende, herhaalde of voortdurende bestuursfouten zullen als één en dezelfde bestuursfout worden
beschouwd.

Schade-eis
• Elke rechtsgeding neergelegd door een natuurlijke of
een rechtspersoon tegen een verzekerde om vergoeding te bekomen voor een door hem opgelopen financiële schade veroorzaakt door een bestuursfout.
• Elke geschreven aanspraak gemaakt door een natuurlijke of rechtspersoon tegen een verzekerde met de bedoeling hem aansprakelijk te stellen voor een bestuursfout.
• Elk(e) strafrechtelijk(e) onderzoek of vervolging ingesteld tegen een verzekerde voor een bestuursfout.
• Elk(e) administratie(f)(ve) onderzoek of vervolging ingesteld tegen een verzekerde voor een bestuursfout.

10.3 Hoe kan je je verzekeren?
Neem contact op met het secretariaat.

10.4 Premie
Je betaalt een forfait van 96 euro. Daarmee zijn alle bestuursleden van de vzw gedekt.

10.5 Aangifte
Contacteer zo vlug mogelijk het secretariaat als je een beroep wil doen op de verzekering.

Financiële gevolgen
De schadevergoedingen die de verzekerden persoonlijk
moeten betalen omwille van een vonnis van een burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve rechtbank,
een scheidsrechtelijke beslissing of een door de verzekeraar voorafgaandelijk en schriftelijke goedgekeurde overeenkomst, als gevolg van een tegen hen ingestelde schadeëis gedurende de verzekerde periode.
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Wat is je aansprakelijkheid
als leid(st)er?

Als leid(st)er kan je verantwoordelijk worden gesteld voor
je daden. Daarom is het belangrijk dat je als leid(st)er van
een jeugdbeweging handelt volgens het ‘goede huisvader’-principe (bonus pater familias). Stel je voor dat het
toch zover komt dat je je daden als leid(st)er moet gaan
verantwoorden voor een rechter, dan zal die een oordeel
vellen over het feit of je hebt gehandeld als goede huisvader (of niet). Dat zal de rechter doen door na te gaan
of een redelijke en verantwoorde leid(st)er in eenzelfde
situatie hetzelfde zou gedaan hebben Optreden als goede
huisvader doe je dus eenvoudigweg door je gezond verstand te gebruiken. Een voorbeeld: er gebeurt een ernstig
ongeval op trektocht waarvan uiteindelijk een rechtzaak
komt waar jij als leid(st)er aansprakelijk wordt gesteld.
Als je kan aantonen dat je op trektocht fluovestjes droeg,
drukke wegen probeerde te vermijden, op tijd en stond
een checkpoint inlaste (voor eventueel oudere leden die
alleen op tocht gaan), dan zal de rechter oordelen dat je
als goede huisvader hebt opgetreden en dat je alles hebt
gedaan om het ongeval te voorkomen.

11.1 Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid betekent ‘verantwoordelijk zijn voor je
daden’ of ‘de gevolgen van je handelingen dragen’. Aansprakelijkheid is gebonden aan drie voorwaarden: door
jouw fout is er schade aan een andere persoon berokkend, waarbij de fout de oorzaak is van de schade. Je
kan maar van aansprakelijkheid spreken als tegelijkertijd
voldaan is aan deze drie voorwaarden (fout, schade en
oorzakelijk verband).
Fout
(Wettelijk voorschrift of zorgvuldigheidsnorm overtreden)
Om te spreken van een fout, moet je ofwel een wettelijk
voorschrift miskend hebben, ofwel de algemene zorgvuldigheidsnorm overtreden hebben.
• Het miskennen van een wettelijk voorschrift kan zijn:
het niet naleven van de wegcode, een fuif organiseren
zonder de nodige vergunningen …
• Het niet naleven van de algemene zorgvuldigheidsnorm houdt in dat je je niet gedragen hebt zoals een
redelijke en verantwoorde persoon – geplaatst in dezelfde omstandigheden – zich zou hebben gedragen
(d.i. de zgn. bonus pater familias of goede huisvader).
Als het gaat om een jeugdbegeleid(st)er, gaan ze dus
meestal nagaan of een redelijke en verantwoorde
leid(st)er in eenzelfde situatie hetzelfde zou gedaan
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hebben. Als zou blijken dat een redelijke en verantwoordelijke leid(st)er anders zou hebben gereageerd,
dan is er sprake van een overtreding van de algemene
zorgvuldigheidsnorm en bega je een fout.
Schade
Je veroorzaakt schade als je “nadeel, verlies, vermindering van vermogen van goederen of van personen” veroorzaakt. Uiteraard hoef je als leid(st)er niet in te staan
voor elke schade die zich voordoet, maar enkel voor de
schade die veroorzaakt is door jouw fout. Daarbij vragen
ze zich af of de schade zich zou hebben voorgedaan als de
leid(st)er zich niet foutief zou hebben gedragen. In een
tweede stap gaan ze dat veelal koppelen aan het criterium van de redelijke voorzienbaarheid, nl. kon je redelijkerwijze voorzien dat die schade zich zou voordoen door
jouw gedrag?
Oorzakelijk verband
Als jouw fout niet de oorzaak is van de schade, dan kan
je niet verplicht worden tot schadevergoeding. Zelfs als
er schade is door jouw handeling, maar die handeling
wordt niet als foutief aanzien, dan kan je niet verplicht
worden om die schade te vergoeden. Het is aan diegene
die schade heeft geleden om het oorzakelijk verband aan
te tonen.
Volgens de huidige stand van de rechtspraak kan een
leid(st)er alleen aansprakelijk gesteld worden voor zijn eigen foutief gedrag. Het is niet omdat lid A een bal door de
ruit van persoon B schiet, dat je daarom als begeleid(st)
er automatisch verantwoordelijk bent. Je bent alleen dan
verantwoordelijk als je tekort geschoten bent aan jouw
toezichts- en organisatieplicht op lid A en deze tekortkoming in oorzakelijk verband met de schade staat. Toch
ben je in dergelijke gevallen soms wel verantwoordelijk
omdat je als redelijke en verantwoordelijke leid(st)er die
schade had kunnen voorkomen door je spel anders te organiseren of door beter toezicht te houden op lid A. Als
er bijvoorbeeld een goal is gemaakt vlak voor een ruit
en die ruit breekt door lid A, dan kan je als leid(st)er een
(organisatie)fout verweten worden en kan je persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden.

11.2 Toezichtsplicht en
organisatieplicht
Meestal gaan ze de fout bij een leid(st)er toetsen aan de
dubbele taak die een leid(st)er heeft: de toezichtsplicht
en de organisatieplicht.
• De toezichtsplicht komt erop neer dat je er als leid(st)er
voor moet zorgen dat je altijd voldoende toezicht houdt
op de leden. Die plicht begint in principe vanaf de aankomst bij de plaats van samenkomst en eindigt bij het
verlaten van die plaats op het einde van de geplande
activiteit. Het aantal leid(st)ers moet ook ‘redelijk’ zijn
in verhouding tot het aantal leden, de leeftijd van de leden, de aard van de activiteit … Een leid(st)er moet dus
actief bij de kinderen zijn en tijdig kunnen reageren op
wat ze doen. Bv.: geen Pagadders zonder toezicht laten
spelen.
• De organisatieplicht houdt in dat de activiteiten op een
verantwoorde manier georganiseerd zijn, zodat een
maximale veiligheid voor jouw leden en andere personen gewaarborgd is. Bv. geen spel spelen waarbij je
met bakstenen moet gooien, ook al staat er voldoende
leiding bij om toezicht uit te oefenen.
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KSA-noodnummer

Kantooruren: tel. 02 201 15 10
Avond, nacht en weekend: tel. 0495 16 47 46
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 daad en woord bij
te staan.
Vanuit KSA kunnen we jullie ondersteunen als je in een
noodsituatie verkeert.

12.1 Wanneer kan je beroep op
ons doen?
Je kan ons contacteren bij iedere crisissituatie in jouw
KSA-groep, 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 komen
dan zeker en vast vragen binnen. Verwittig dus in dat
soort situaties ook altijd meteen het nationaal secretariaat op bovenstaand nummer.
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, KSA-groep 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.

13_

Overzicht formulieren

De formulieren voor de bijkomende verzekeringen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanvraagformulier polis Eén-dag-polis
Aanvraagformulier polis Alle risico’s manifestaties
Aanvraagformulier Omnium leiding plaatselijke groepen
Aanvraagformulier Brandverzekering tenten
Aanvraagformulier Uitbreiding gevaarlijke sporten
Aanvraagformulier Fuifverzekeringen
Aanvraagformulier Bouwwerken

Die kan je allemaal downloaden op www.ksa.be/verzekering.
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Lexicon van
de verzekeringen

Verzekeringen, vaak een technische materie, waar je een
punthoofd van krijgt. Maar via deze verklarende woordenlijst hopen we alvast op weg te helpen in de verzekeringsterminologie.

Aansprakelijkheid

Verwijst naar het feit dat je met je vermogen de gevolgen zal moeten dragen voor een fout waardoor een derde
schade heeft, m.a.w. dat je een vergoeding zal moeten
betalen.
Dat is niet hetzelfde als de term “verantwoordelijkheid”,
die verwijst naar de persoon die een handeling heeft gesteld.
Er bestaan verschillende soorten aansprakelijkheid:

Burgerlijke aansprakelijkheid

Regelt de verhouding tussen burgers onderling en bepaalt welke personen je als schadelijder kan aanspreken
om vergoeding te bekomen voor de schade die hun fouten hebben teweeggebracht.
Burgerlijke aansprakelijkheid kan contractueel of extra
(buiten)-contractueel zijn:
• Contractuele aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor de schade die ontstaan is
door het niet correct nakomen van een overeenkomst.
Als je een contract afsluit, moet je je dus meteen afvragen of je de gevolgen kan dragen als het misgaat. Contractuele aansprakelijkheid wordt door de verzekering
nooit vergoed.
Let wel, contractuele aansprakelijkheid kan zeer ver
gaan. Want elke overeenkomst die je afsluit, houdt
een soort aansprakelijkheid in. Bijvoorbeeld het organiseren van vestiaire is ook een soort contract of als je
een fiets van iemand leent, zal de schade aan de fiets
nooit vergoed worden. Spullen lenen of huren houdt
een soort contract in en zal zodoende nooit vergoed
worden. Je kan spullen die je ontleent (niet huurt) wel
verzekeren via een Alle Risico’sverzekering.
• Extra-contractuele aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid die ontstaat uit een fout (handelen of nalaten), waardoor je aan een ander schade hebt
verooorzaakt.

Strafrechterlijke aansprakelijkheid

Je verantwoordelijkheid als je een inbreuk pleegt op het
strafwetboek. Dat is nooit verzekerd. Rechtsbijstand (verdedigingskosten) kan wel worden verzekerd.

Objectieve aansprakelijkheid

De door de wet opgelegde verplichte verzekering in geval
van brand en ontploffing voor specifiek bepaalde inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.
Het kan voorvallen dat bij schade niet meteen duidelijk is
wat de fout precies was of wie er verantwoordelijk voor
is. Door een verzekering objectieve aansprakelijkheid af
te sluiten, zal de verzekeringsmaatschappij toch de slachtoffers al vergoeden, zonder dat de aansprakelijkheid van
een persoon vast ligt.
Als je een publiek lokaal uitbaat (bijvoorbeeld je verhuurt
je lokaal veelvuldig per jaar aan externen), moet je zeker
een verzekering Objectieve aansprakelijkheid hebben.

Aansprakelijkheidsvordering
De vergoeding die wordt geëist door het slachtoffer.

Afstand van verhaal

(Indien vermeld: van toepassing bij huurcontracten) Een
verzekeringsmaatschappij zal bij afstand van verhaal de
schade aan verhuurder vergoeden, zonder deze nadien
van de eigenlijke verantwoordelijke van de schade terug
te vorderen.

Bestek

Een bestek is de omschrijving van de uit te voeren werken, incl. een prijsofferte van deze werken.

Bestuursfout

Een fout, die werd gemaakt tijdens het uitoefenen van je
functie als bestuurder van de vereniging en waarvoor je
aansprakelijk kan worden gesteld.

Carenstijd

De periode aan het begin van een verzekering, waarin de
verzekeraar nog geen dekking biedt.

Contract

Een (schriftelijke of mondelinge) afspraak tussen twee of
meerdere partijen, waar rechten en plichten uit voortvloeien.
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Derde

Een persoon die geen partij is bij een (verzekerings)contract. (bv. Een ouder, een toevallige passant, de buurman …)

Evenredigheidsbeginsel

Als blijkt dat verzekerde bedragen onvoldoende zijn voor
de geleden schade, zal de vergoeding evenredig zijn met
de verhouding tussen het werkelijke verzekerde bedrag
en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn.

Organisatieplicht

Plicht om zoveel als mogelijk mogelijke gevaren/nadelen
te voorzien en uit te sluiten.
• Organisatiefout
De verzekeringsmaatschappij kan bij de beoordeling
van een schadegeval kijken of de organisatieplicht wel
voldoende werd uitgevoerd.
Als dat niet het geval is, spreken ze van een organisatiefout.

Polis

Franchise
Zie vrijstelling.

Een door de verzekeraar afgegeven schriftelijk stuk waarin de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd

Gevaarlijke Sporten

Premie

Goede Huisvaderprincipe

Rechtsbijstand

De uitoefening van een aantal, in de polis opgesomde,
sporten zijn ofwel uitgesloten van de verzekering, ofwel
enkel verzekerd mits betaling van een bijpremie.

Principe dat er van uit gaat dat iemand zich redelijkerwijze vooruitziend en zorgvuldig gedraagt.
• Vooruitziend: rekening houdend met eventuele gevolgen
• Zorgvuldig: maatregelen nemend om deze eventuele
gevolgen te voorkomen.

Handelswaarde

De prijs die je zou krijgen, mocht je het goed verkopen, op
de dag dat de verzekering ingaat.

Nieuwvervangwaarde

De kostprijs om een gelijkaardig model van het verzekerde goed aan te kopen.

Ongeval

Een ongeval is een plotse en toevallige gebeurtenis die
door de werking van een uitwendige kracht, buiten de wil
van het slachtoffer, een letsel heeft veroorzaakt, dat door
een arts kan vastgesteld worden.
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De som die de verzekerde betaalt aan de verzekeringsmaatschappij als tegenprestatie voor het afsluiten van
een verzekering

De tussenkomst die de verzekeringsmaatschappij verleent in de kosten voor de verdediging van de rechtsbelangen van de verzekerde in geval van bv. burgerlijk verhaal en strafrechtelijke verdediging.

Toezichtsplicht

Plicht om toezicht te houden, zodat je leden en leiding
zichzelf of hun omgeving niet in gevaar brengen.
• Toezichtsfout
De verzekeringsmaatschappij kan bij de beoordeling
van een schadegeval kijken of de toezichtsplicht wel
voldoende werd nageleefd. Als dit niet het geval is,
spreekt men van een toezichtsfout.

Vandalisme

Een irrationele en zinloze daad waardoor een persoon
moedwillig een goed van een ander beschadigt of vernielt.

Verzekerde

Persoon die door een polis voor een bepaald risico is verzekerd.

Verzekering

Een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij
en verzekeringnemer. Met deze overeenkomst verbindt
de verzekeringsmaatschappij zich er, tegen betaling van
een premie door de verzekerde, toe een bepaalde prestatie te leveren (bv. betaling van een schadevergoeding), in
het geval zich een onzekere gebeurtenis (risico) voordoet

Vrijstelling

De vrijstelling wordt bepaald door de polisvoorwaarden.
De vrijstelling is het bedrag dat de verzekerde bij een
schadegeval zelf moet betalen.
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Colofon

Deze bundel werd geschreven door:
Geert Vervaet
Igor de Bliquy
Isabel Remue
Jarno Vrancken
Kristof Bouvard
Tom September
Eindredactie
Christophe Loyson
Jarno Vrancken
Katrien Wittemans
Lay-out
Pepijn Haghebaert
Deze bundel is een uitgave van:
KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
tel: 02 201 15 10
info@ksa.be
www.ksa.be
Versie juli 2022
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