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INLEIDING
Op 1 augustus 2006 trad de wet van 3 juli 2005 met betrekking tot de rechten van de 
vrijwilliger in werking.  De regeling over aansprakelijkheid en verzekeringen volgde op 
1 januari 2007. 

Artikel 6 van de vrijwilligerswet regelt de verzekeringsplicht van de 
vrijwilligersorganisaties: 
“De organisaties die krachtens artikel 5 burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade 
die een vrijwilliger veroorzaakt, sluiten tot dekking van de risico’s met betrekking 
tot vrijwilligerswerk een verzekeringscontract, dat ten minste de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid.”

Volgens de wet is de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid verplicht; de 
verzekering lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand zijn dit niet. Niettemin sloot 
Markant vzw ook deze verzekeringen af.

De verzekering werd door de nationale vereniging afgesloten ten voordele van de 
vrijwilligers van Markant vzw (Markant, Best Pittig en Artemis), en bij uitbreiding 
ook voor al haar leden. Niet-leden die aan de activiteiten deelnemen, zijn dus niet 
verzekerd. 

Hierna volgt een beknopt overzicht van de inhoud van de polis ‘Verenigingsleven’ van 
Markant vzw. Dit is een louter informatieve brochure ten behoeve van de teamleden-
vrijwilligers van Markant, Best Pittig en Artemis. Enkel de voorwaarden zoals 
geformuleerd in de polis ‘Verenigingsleven’ zijn bindend.

ENKELE TERMEN TER VERDUIDELIJKING
• vrijwilligers (ook bestuursleden of teamleden genoemd): dit zijn leden die een 

engagement hebben opgenomen in een lokaal of regionaal netwerk of in een 
lokale, bovenlokale, regionale, interregionale of nationale werkgroep;

• bestuurders (of het bestuur) zijn vrijwilligers met een engagement als lid van de 
Raad van Bestuur van de nationale organisatie Markant vzw;

• leden zijn al diegenen die door de betaling van het lidgeld zijn toegetreden tot 
Markant, Best Pittig of Artemis;

• niet-leden vrijwilligers zijn niet-leden die als vrijwilliger meewerken binnen (een 
activiteit van) Markant, Best Pittig of Artemis. 
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POLIS VERENIGINGSLEVEN 

1. Wat is verzekerd?

• de burgerrechtelijke aansprakelijkheid; 
• rechtsbijstand;
• lichamelijke ongevallen;

 terugbetaling van de geneeskundige en aanverwante kosten;
 blijvende arbeidsongeschiktheid;
 overlijden. 

2.  Welke zijn de verzekerde activiteiten? 

• activiteiten georganiseerd door Markant vzw (culturele bezoeken, voordrachten, 
yoga- of turnlessen, wandelingen, bedrijfsbezoeken...);

• daguitstappen; 
• meerdaagse reizen: zie p. 12.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

1. Waarom deze verzekering? 

Het doel van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is het vergoeden 
van schade die wordt veroorzaakt aan derden. Er moet een oorzakelijk verband 
bestaan tussen de fout die werd begaan en de opgelopen schade.  
De fysieke personen die deel uitmaken van een vereniging (= de leden) zijn 
onderling ‘derden’ tegenover elkaar.  
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de afdelingen en regio’s is dus 
verzekerd in de polis Verenigingsleven van Markant vzw. 

2. Wie is verzekerd? 

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekert:
• de verzekerde vereniging (Markant vzw die de verzekering heeft afgesloten); 
• het bestuur, de bestuursleden, de leiders en de aangestelden* van de vereniging; 
• de gewone leden en leden-vrijwilligers;
• de vrijwilligers niet-leden; 
• niet-leden (= gezinsleden van lid onder één dak ) op reis.
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*De aangestelden van de vereniging (o.a. de werknemers) zijn de personen 
die activiteiten / opdrachten uitvoeren onder leiding, gezag en toezicht van het 
bestuur van de vereniging in het kader van de activiteiten van de vereniging. 

Een voorbeeld: 
Externe sprekers die Markant/Artemis/Best Pittig uitnodigt, staan niet onder 
leiding, toezicht en gezag van de verzekeringsnemer. Afhankelijk van de 
hoedanigheid van deze sprekers en in de mate dat zij een polis hebben afgesloten, 
kunnen deze sprekers verzekerd zijn via hun eigen polis ‘aansprakelijkheid 
ondernemingen’ of hun gezinspolis. Zij zijn geen aangestelden van de vereniging.

3. Wanneer geldt de verzekering?

De verzekering geldt voor schade veroorzaakt;
•  in het verenigingsleven zelf; d.w.z. naar aanleiding van activiteiten die verband 

houden met de verzekerde organisatie en die plaatsvinden onder leiding, of 
toezicht, of op gezag van het bestuur of van elke persoon die het bestuur 
vertegenwoordigt of vervangt;

• op weg naar en van de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Dit begrip wordt 
geïnterpreteerd naar analogie met het begrip ‘arbeidsweg’ in de wetgeving op de 
arbeidsongevallen;

• door de gebouwen, installaties of goederen (in eigendom of gebruik) van de 
vereniging.

4. Waar geldt de verzekering? 

De verzekering geldt over de hele wereld. 

5. Wanneer geldt de verzekering niet? 

De verzekering geldt niet: 
• bij opzet;
• bij één van de volgende gevallen van zware fout: 

 dronkenschap of gelijkaardige toestand door het gebruik van andere   
 producten dan alcoholische dranken;

 geweld op personen of het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van  
 goederen;

 inbreuken van elementaire voorzorgsmaatregelen om een werk te   
 bespoedigen of om kosten te besparen;

 gebouwen in verval;
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• bij contractuele aansprakelijkheid; 
• bij aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering. 

In de praktijk wordt hiermee vooral de autoverzekering bedoeld. Elke burger die 
met een motorrijtuig rijdt, is verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
af te sluiten; 

• bij schade door luchtvaartuigen en zeil- en motorboten; 
• bij schade door vuurwapens;
• bij schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, 

radioactiviteit …;
• bij stoffelijke schade door brand, ontploffing en rook in gebouwen die eigendom 

zijn van de vereniging of die door haar bestendig worden gehuurd of gebruikt. 

Voorbeeld 1 
Het is heel slecht weer. Bij haar poging om zo dicht mogelijk bij de vergaderlocatie 
te parkeren, botst een Markant-lid op een andere wagen. Komt de polis 
Verenigingsleven tussen?  
Neen. Schade veroorzaakt door motorvoertuigen wordt niet gedekt. Hiervoor 
moet de verplichte BA-autoverzekering worden aangesproken. 

Voorbeeld 2 
Een afdeling huurt een bankstel voor een interview op een activiteit. Achteraf 
wordt schade vastgesteld aan het salontafeltje. Komt de polis Verenigingsleven 
tussen? 
Ja. Schade aan toevertrouwde goederen om mee te werken (een beamer, 
gehuurde meubels voor een beurs …) wordt ook verzekerd. Aangezien deze 
tussenkomst niet onbeperkt is, adviseren wij om voor bepaalde (waardevolle) 
goederen eventueel een aparte verzekering ‘alle risico’s’ af te sluiten. De 
voorwaarden zijn afhankelijk van het te verzekeren risico. Een tarief aanvragen 
is mogelijk via info@liantis.be 
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Voorbeeld 3 
De leesclub van een afdeling huurt maandelijks een zaaltje in de plaatselijke 
bibliotheek voor haar vergadering. In het keukentje erbij breekt brand uit. Snel 
wordt het vuur geblust, maar toch is er wel wat schade. Is de afdeling gedekt door 
de polis Verenigingsleven?  
Ja. De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldt bij schade (door 
vuur, rook, brand, ontploffing, water) aan een bij gelegenheid gebruikt of 
gehuurd gebouw.

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND

1. Waarom deze verzekering? 

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die de verzekeringnemer 
bijstaat in het rechtsverkeer. Populair gesteld is het een verzekering waardoor 
verzekerden door een advocaat of jurist worden ondersteund bij geschillen of 
schadegevallen. 

2. Wie is verzekerd? 

De verzekering rechtsbijstand verzekert:
• de verzekerde vereniging (Markant vzw die de verzekering heeft afgesloten); 
• het bestuur, de bestuursleden, de leiders en de aangestelden (o.a. werknemers) 

van de vereniging;
• de gewone leden en leden-vrijwilligers;  
• de vrijwilligers niet-leden;
• niet-leden (= gezinsleden van lid onder één dak ) op reis.

3. Wanneer geldt de verzekering?

De verzekering geldt voor schade veroorzaakt:
• in het verenigingsleven zelf; d.w.z. naar aanleiding van activiteiten die verband 

houden met de verzekerde organisatie en die plaatsvinden onder leiding, of 
toezicht, of op gezag van het bestuur of van elke persoon die het bestuur 
vertegenwoordigt of vervangt; 

• op weg naar en van de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Dit begrip wordt 
geïnterpreteerd naar analogie met het begrip ‘arbeidsweg’ in de wetgeving op de 
arbeidsongevallen;

• door de gebouwen, installaties of goederen (in eigendom of gebruik) van de 
vereniging.
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4. Wat is verzekerd?

• terugvordering van de geleden schade: kosten en erelonen van advocaat of expert; 
• indien de aansprakelijke derde insolvabel is, vergoedt deze verzekering de schade 

die door geen enkele andere instantie vergoed wordt;
• strafrechtelijke verdediging (n.a.v. een schadegeval waarvoor de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid geldt, of bij een verkeersmisdrijf, of tegen één of andere 
verordening), inclusief de gerechtskosten, maar niet geldboeten en minnelijke 
schikkingen, noch de kosten voor alcoholtest en bloedproef. 

5. Waar geldt de verzekering?

De verzekering geldt overal ter wereld.

6. Wat is niet verzekerd?

Er is geen rechtsbijstand bij:
• vorderingen op basis van contractuele geschillen;
• vorderingen op basis van de wet op arbeidsongevallen;
• bij schade die een verzekerde lijdt of voor misdrijven die een verzekerde begaat 

waarvoor er geen dekking is onder de burgerrechtelijke aansprakelijkheid; 
• minnelijke schikkingen, geldboetes, kosten voor alcoholtest en bloedproef.

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

1. Waarom deze verzekering? 

De verzekering ‘lichamelijke ongevallen’ heeft als doel de verzekerden (zie punt 3)  
van Markant vzw te verzekeren die het slachtoffer worden van een ongeval tijdens 
of op weg naar/van een activiteit van de organisatie. 

2. Wat is een ongeval?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken 
buiten het slachtoffer ligt en die een objectief vast te stellen lichamelijk letsel of de 
dood als gevolg heeft. 
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3. Wie is verzekerd? 

De verzekerden zijn: 
• het bestuur, de bestuursleden (teamleden) en de leiders van de vereniging;
• de gewone leden en leden-vrijwilligers
• de vrijwilligers niet-leden;  
• niet-leden (= gezinsleden van lid onder één dak ) op reis.

4 Wat is verzekerd? 

Bij een ongeval dat de verzekerde(n) overkomt, waarborgt de verzekeraar:
• de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en de verwante 

kosten; 
• een vergoeding in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid;
• een vergoeding bij overlijden. 

De ledenverzekering is een aanvullende verzekering, d.w.z. zij vergoedt de 
kosten die niet door het ziekenfonds en (eventueel) door de persoonlijke 
hospitalisatieverzekering werden vergoed.

5. Wanneer geldt de verzekering?

De verzekering geldt 
• in het verenigingsleven zelf (tijdens de activiteiten die verband houden met 

de verzekerde vereniging, Markant vzw, en die plaatsvinden onder leiding of 
toezicht of op gezag van het bestuur of van een andere persoon die het bestuur 
vertegenwoordigt, of vervangt);

• op weg naar en van de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Dit begrip wordt 
geïnterpreteerd naar analogie met het begrip ‘arbeidsweg’ in de wetgeving op de 
arbeidsongevallen.  

6. Wat is niet verzekerd?

• verergering van reeds bestaande letsels of toestand;
• ongevallen die onder de wet ‘arbeidsongevallen’ horen;
• zelfmoord of poging tot zelfmoord; 
• ongevallen door opzet; 
• zware fout van het slachtoffer (ongevallen door dronkenschap of gelijkaardige 

toestand; ongevallen tijdens het plegen van geweld; ongevallen tijdens vrijwillige 
blootstelling aan een uitzonderlijk groot gevaar);

• ongevallen tijdens deelname aan snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, 
trainingen inbegrepen;
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• ongevallen door het beoefenen van risicovolle activiteiten (diepzeeduiken, 
alpinisme, speleologie, boksen, valschermspringen, deltavliegen, wintersporten in 
het buitenland,  …).

7. Waar geldt de verzekering?

De verzekering geldt over de gehele wereld.

PRAKTISCH

1. Wat te doen bij lichamelijk ongeval? 

Bij een ongeval met lichamelijke schade als gevolg, tijdens een Markant-, Best 
Pittig- of Artemis-activiteit of tijdens de verplaatsing van/naar een activiteit van 
Markant, Best Pittig of Artemis bel of mail je naar

•  je regiomanager
• of naar het algemeen kantoor Markant t.a.v. Heidi Uytterhoeven, 02 286 93 66, 

heidi.uytterhoeven@markantvzw.be 
• of naar Liantis, 050 47 49 47, info@liantis.be 

Zij bezorgen je een formulier ‘Schadeaangifte Lichamelijk Ongeval’. 

2.  Formulier ‘Schadeaangifte lichamelijk ongeval’

• Vul de voorzijde van dit formulier zelf in en laat de achterzijde invullen door de 
geneesheer.  

• Bezorg dit formulier zo snel mogelijk aan Liantis, Jan Breydellaan 107, 8200 
Brugge of via info@liantis.be  

• Hou zeker alle rekeningen bij i.v.m. de behandeling van het ziekenhuis, apotheker, 
kine .... 

• Vraag aan je mutualiteit een ‘oplegstaat’. De ongevallenverzekering vergoedt 
de kosten die niet door het ziekenfonds en (eventueel) door de persoonlijke 
hospitalisatieverzekering werden vergoed. 

• Bezorg deze ‘oplegstaat’, samen met de originelen van de facturen ( je maakt best 
voor jezelf fotokopies) aan Liantis, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge of via 
info@liantis.be  

3. Wat met eventuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid en/of nood 
 aan rechtsbijstand bij een ongeluk? 

Bij eventuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid en/of nood aan rechtsbijstand, 
neem je contact op met Liantis op het nummer 050 47 49 47 of via info@liantis.be 
zodat zij verder kunnen onderzoeken of er tussenkomst is voor het schadegeval.
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(MEERDAAGSE) REIZEN: EEN GEVAL APART
De reiswetgeving van juli 2018 zet de Europese Richtlijn van 2015 m.b.t. 
pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen om in Belgisch recht. Zij is van 
toepassing op alle professionelen maar ook op organisatoren en doorverkopers die 
als tussenpersoon reisdiensten van meer dan 24 uur aanbieden. 

De verkoop van reizen mag gebeuren door reisorganisatoren die
• een (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering afsluiten
• en die een financiële waarborg tegen faillissementsrisico kunnen voorleggen 

(insolventieverzekering). De polis Verenigingsleven van Markant vzw bevat 
deze verzekering tegen financieel onvermogen NIET. 

 
In het kader van een georganiseerde pakketreis met een erkend reisbureau zijn 
de deelnemers wel beschermd. Met uitzondering van enkele specifieke gevallen 
(fout begaan door de reiziger of overmacht) is de reisorganisator verantwoordelijk 
voor het goede verloop van de reis, zelfs in geval van nalatigheid door de 
toeleveranciers of vertegenwoordigers. 

Afdelingen, bovenlokale netwerken of regio’s die meerdaagse reizen organiseren, 
ook in het binnenland, adviseren wij daarom net als voorheen 
• om altijd met een erkend reisbureau te werken
• en nooit zelf vliegtuigreizen noch hotels te boeken. 

Doen zij dit wel, dan treden zij op als reisorganisator en vallen ze onder de 
toepassing van de reiswetgeving. 

NOG ENKELE PUNTJES OP DE ‘I’

FAMILIALE VERZEKERING 
De familiale verzekering die leden en 
vrijwilligers niet-leden voor zichzelf en hun 
gezinsleden hebben afgesloten, kan soms 
tussenkomen waar de polis Verenigingsleven 
dit niet doet. Of dit al dan niet gebeurt, hangt 
af van de concrete inhoud van de familiale polis 
van de persoon die de schade veroorzaakt.

OMNIUMVERZEKERING 
De polis Verenigingsleven is een 
polis voor het verenigingsleven. 
Hierin is geen waarborg ‘omnium 
opdrachten’ opgenomen. 
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VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Waarom is Markant een vzw en zijn de afdelingen 
 en regio’s feitelijke verenigingen? 

Als feitelijke vereniging heeft de afdeling geen nood aan statuten. Dat is wel 
het geval als het een vzw zou zijn. Bovendien moet een vzw een jaarrekening 
indienen en nog heel wat andere boekhoudkundige verplichtingen vervullen. Dit 
is direct heel wat meer werk en flink wat meer controle op de activiteiten. Daarom 
is enkel de nationale organisatie een vzw en zijn de afdelingen (beter) feitelijke 
verenigingen.

2. Hoe zit het met de burgerlijke aansprakelijkheid van de teamleden 
 in de afdelingen en regio’s? 

Alle lokale en regionale afdelingen van Markant zijn feitelijke verenigingen, de 
nationale organisatie Markant is een vzw. Vanuit de vzw werd ervoor gezorgd 
dat zowel de leden als de teamleden van plaatselijke en regionale afdelingen 
goed verzekerd zijn. De polis Verenigingsleven die de vzw Markant hiervoor heeft 
afgesloten is volledig gealigneerd op de “Wet betreffende de rechten van de 
vrijwilliger” van 19 juli 2006. Die wet legt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de vrijwilliger tijdens de uitvoering van de activiteiten bij de organisatie 
(= in dit geval Markant vzw), en verplicht haar om daarvoor een verzekering 
af te sluiten. Als een lid van een lokale of regionale afdeling/kern dus schade 
veroorzaakt aan een derde, is het de organisatie die deze schade moet vergoeden. 
De vrijwilligster kan enkel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als zij een 
grove fout maakt (bijv. dronken is tijdens de activiteit en daardoor een fout 
begaat), bedrog pleegt of herhaaldelijk een lichte fout maakt (dit moet bewezen 
worden door de organisatie).

3.  Wat dekt de polis Verenigingsleven nog meer? 

Naast de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid sloot Markant vzw voor haar 
leden en vrijwilligers niet-leden ook een niet-verplichte verzekering lichamelijke 
ongevallen en rechtsbijstand af. 

12 13



4.  Wat dekt de polis Verenigingsleven niet? 

De verzekering dekt de contractuele aansprakelijkheid niet (= als er schade 
ontstaat doordat je niet doet wat er was afgesproken in een overeenkomst).  
Een omniumverzekering voor verplaatsingen van en naar activiteiten is evenmin 
afgesloten. Dat zou veel te duur zijn en de lidgeldbedragen onhaalbaar maken.  
Daarnaast dekt de polis evenmin alle zaken waarvoor individuen een verplichte 
verzekering moeten afsluiten (vb. de verplichte verzekering voor auto- en 
motobestuurders).  Ook schade als gevolg van het uitoefenen van gevaarlijke 
sporten, wordt niet in aanmerking genomen. 

5.  In de polis Verenigingsleven zijn ‘omniumopdrachten’ niet opgenomen.  
 Wat betekent dit? 

Een verzekering ‘omnium opdrachten’ verzekert iemand die met een privé-wagen 
rijdt ‘in opdracht’ van iemand anders. Stel je moet op het werk snel een brief op 
de post doen en je doet dit met je eigen wagen. In een vereniging als Markant 
gaat het eigenlijk vooral over carpooling (vb. er is een afdelingsactiviteit en enkele 
personen spelen chauffeur voor de anderen.) Die verzekering heeft Markant NIET 
afgesloten. 

6.  Wat als een teamlid een ongeval krijgt wanneer er wordt gecarpoold en zij  
 mensen in haar auto heeft meegenomen om naar een activiteit te rijden? 

De verzekering Verenigingsleven van Markant is een ‘aanvullende verzekering’. 
De verplichte autoverzekering zal hier in eerste instantie tussenkomen voor de 
(lichamelijke schade aan de) inzittenden. De bestuurder van de wagen zal voor 
de lichamelijke letsels aanspraak kunnen maken op de polis Verenigingsleven, 
aangezien zij op weg is naar/van een activiteit van Markant.  
Vergoeding voor schade aan motorrijtuigen is echter steeds uitgesloten. Ook hier 
weer speelt de verplichte autoverzekering haar rol. 

7.  Op een Markant-reis belandt een lid per ongeluk op de handtas van een  
 medereizigster. Door die val is het glas van de GSM in de handtas gebroken 
  en de GSM onbruikbaar geworden.  Valt dit onder de polis Verenigingsleven? 

De verzekering Verenigingsleven van Markant vzw is een aanvullende verzekering; 
zij komt dus eventueel pas tussen indien er geen andere verzekering is. 
Is er een familiale verzekering, dan wordt die prioritair aangesproken. Komt die 
verzekering niet tussen (bijvoorbeeld omwille van de franchise), of is er geen 
familiale verzekering, dan kan de verzekering Verenigingsleven van Markant vzw 
worden aangesproken. Let wel, ook hier speelt de franchise (100 euro) een rol. 
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8. Zijn we verplicht een fluo-jasje of een helm te dragen als we in 
 groep wandelen of fietsen? 

Markant noch de verzekering verplichten dit. Om de zichtbaarheid van de groep 
te vergroten, is het inderdaad veiliger om een fluo-jasje te dragen. Bij eventuele 
valpartijen met de fiets kan een helm hoofdschade voorkomen of beperken, maar 
ook dat is – voor de verzekering - niet verplicht. 

9.  Mogen wij niet-leden uitnodigen om aan onze activiteiten deel te nemen 
  (vb. om met een Proefpas met ons kennis te maken)?  Zijn zij verzekerd?

Open activiteiten staan uiteraard open voor niet-leden. De polis Verenigingsleven 
van Markant is een verzekering voor leden en niet-leden vrijwilligers. Niet-leden 
die (zelfs eenmalig) deelnemen aan een activiteit zijn bijgevolg niet verzekerd. 
Proefpasleden zijn géén leden en zijn dus niet verzekerd (dit is trouwens vermeld 
op de proefpas zelf). 

10.  Moeten wij voor elke activiteit een bijkomende verzekering afsluiten ‘voor 
 het geval’ er niet-leden deelnemen? 

Een bijkomende verzekering voor niet-leden is géén verplichting, maar het is goed 
om dit wel te doen als er een (redelijk) aantal niet-leden aanwezig zullen zijn, of als 
de activiteit niet zonder risico is (intensief sporten bijvoorbeeld). 
Een afdeling maakt best telkens de afweging: er zijn activiteiten waarop quasi 
zeker géén niet-leden komen, en er zijn er waarop zij er quasi zeker wél zijn 
(startvergadering, bijzondere activiteit, speciale spreker, bijzondere locatie…). 
Er zijn activiteiten bijna ‘zonder’ risico (voordracht) en er zijn er met méér risico 
(werken met apparatuur vb. klusjes leren opknappen). Kies je ervoor om geen 
bijkomende verzekering af te sluiten, vergeet dan zeker niet op de uitnodiging te 
vermelden dat niet-leden niet verzekerd zijn.

11.  Onze afdeling organiseert een evenement (tentoonstelling / beurs…)   
 waarop heel wat leden en niet-leden van Markant zullen aanwezig zijn.  
 Dekt de verzekering de eventuele schade die niet-leden of leden kunnen  
 aanbrengen?

De leden zijn steeds verzekerd via de polis Verenigingsleven van Markant vzw. 
Als de deelnemers allemaal leden zijn, is een uitbreiding niet noodzakelijk. 
Indien er ook heel wat niet-leden aanwezig zijn, is het veiliger om een 
evenementenverzekering af te sluiten. Deze verzekering is niet kosteloos. Dit 
kan bij Liantis via info@liantis.be of op het nummer 050 47 49 47.  Let wel: 
schade door zware fout (o.a. onder invloed van alcohol of drugs bijvoorbeeld) 
of opzettelijke schade wordt nooit vergoed - ook niet indien leden de schade 
veroorzaken.
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12.  Wat is een ‘evenementenpolis’?

Een evenementenpolis is een verzekering die bestemd is voor evenementen 
(beurzen, WOMED Award enz…) met een tijdelijk karakter en waarvan de 
organisatie niet tot de ‘gewone’ bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. 
Deze verzekering is niet bestemd voor evenementen en activiteiten die verhoogde 
risico’s inhouden voor de deelnemers of de toeschouwers (gemotoriseerde 
snelheidswedstrijden, extreme sporten, studentendopen, betogingen, 
protestbijeenkomsten, wettelijk verboden activiteiten en evenementen of 
activiteiten waarvoor de overheid een verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
oplegt, zoals wielerwedstrijden en jachtpartijen). 
Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden 
kunnen oplopen voor de schade die in het kader van het evenement veroorzaakt 
wordt: 
• aan personen (de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels)
• aan goederen (de beschadiging of het verlies van zaken of dieren en de 

immateriële schade die daaruit voortvloeit, zoals winst- en genotsderving). 
De schade die wordt veroorzaakt tijdens de voorbereidende of afsluitende 
werkzaamheden is ook verzekerd tijdens een periode van maximaal 5 dagen 
voor en na het verzekerde evenement.

13.  Wij organiseren een feest, huren daarvoor een zaal en werken met een   
 traiteur. Zijn de leden van Markant via de polis Verenigingsleven verzekerd  
 tegen lichamelijke letsels (bijvoorbeeld iemand kwetst zich bij het afwassen,  
 hulp in de keuken), de gevolgen van brandschade of glasbreuk van gehuurde  
 materialen? 

De leden van Markant vzw (Markant, Artemis, Kadans, Best Pittig…) zijn steeds 
verzekerd voor lichamelijke letsels. 
Voor de ‘toevertrouwde goederen’ bestaat een onderscheid:
• de verzekering geldt voor schade aan goederen die een verzekerde om welke 

reden ook onder zich heeft of die aan hem toevertrouwd werden (zoals 
goederen die hij behandelt of bewerkt, gebruikt, bewaart, huur of leent.) 

• er wordt ook waarborg verleend voor schade veroorzaakt door vuur, brand, 
ontploffing, rook en water aan gebouwen (met hun inhoud) die niet aan 
de verzekerde vereniging toebehoren en door haar slechts bij gelegenheid 
gehuurd of gebruikt worden. 
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14.  Moeten wij een aparte verzekering afsluiten voor meerdaagse 
 reizen in het binnenland? 

Net als voor andere uitstappen geldt het principe dat leden verzekerd zijn, niet-
leden niet, uitgezonderd de gezinsleden van een lid onder één dak.

15.  Wij organiseren een fietstweedaagse waaraan leden en enkele niet-leden  
 deelnemen. Wat moeten wij doen?

Als organisator van een Markant-activiteit zijn jullie automatisch verzekerd 
voor deze risico’s via de polis Verenigingsleven van Markant vzw. Ook de 
leden zijn automatisch verzekerd via dezelfde polis. Deze verzekering dekt de 
aansprakelijkheid naar derden toe alsook de lichamelijke ongevallen (letsels) voor 
de leden van Markant vzw. 

16.  Wij organiseren voor onze leden een (binnenlandse) uitstap met overnachting  
 voor onze leden. Wij voorzien het bezoek aan een aantal musea en een   
 fietstochtje. De uitstap gebeurt per bus. Is dit  ‘een meerdaagse uitstap’?  
 En zijn we in dit geval reisorganisator en moeten we apart een  
 BA-verzekering afsluiten? Of dekt de normale verzekeringspolis Markant 
 deze uitstap?

Dit is inderdaad een meerdaagse uitstap. Jullie zijn hiervoor verzekerd via de 
polis Verenigingsleven met nummer 30.526.395 van Markant. Deze verzekering 
dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde vereniging, de 
bestuursleden en de leden van de vereniging. 
Als we ervan uitgaan dat het niet de bedoeling van de afdeling is om op 
‘regelmatige basis een economische bedrijvigheid – nl. het organiseren van 
uitstappen – uit te oefenen’, dan is de afdeling géén reisorganisator en volstaat de 
verzekering binnen de polis Verenigingsleven. 

17. Binnenkort vertrekken we met onze leden naar Sint-Petersburg voor een  
 meerdaagse citytrip. Is de polis Verenigingsleven daar ook geldig?

De verzekering geldt over de hele wereld. 
De polis Verenigingsleven biedt voldoende garantie, maar de waarborg 
repatriëring werd hierin niet opgenomen. Deelnemers kunnen dus best zelf een 
bijstandsverzekering onderschrijven. Voor een vrijblijvende offerte kan elk lid 
contact opnemen met Liantis via info@liantis.be of op het nummer 050 47 49 47 
met vermelding ‘Markant’.
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18.  Waarom zijn niet-leden niet opgenomen in de polis Verenigingsleven? 

We hebben er bewust voor gekozen om de verzekering enkel als ‘ledenvoordeel’ 
aan te bieden. Dit is één aspect van de wens om het lidmaatschap van Markant 
naar waarde te schatten. 
Andere verenigingen werken op dezelfde manier: wie geen lid is van de 
fietsersbond bijvoorbeeld en meerijdt met een vriendin, doet dit ook op eigen 
verantwoordelijkheid.  Ook onze collega-vrouwenorganisaties Femma en Ferm 
hebben dezelfde werkwijze aangenomen. Bij sommige andere organisaties 
betalen niet-leden een apart bedrag voor de verzekering. 

19.  Wat is het advies naar afdelingen die niet-leden graag verwelkomen op hun  
 activiteiten? 

Het zou goed zijn om op de uitnodiging/flyer te vermelden dat niet-leden op eigen 
verantwoordelijkheid deelnemen. Anderzijds is het aangewezen om voor grote 
wervingsactiviteiten (vb. een beurs) of activiteiten waaraan een zeker ‘gevaar’ is 
verbonden (vb. werken met technische apparatuur), een verzekering voor één dag 
te nemen bij Liantis via info@liantis.be of op het nummer 050 47 49 47.

18



COLOFON

Eerste editie: september 2013
Herwerkte versie: januari 2017

Tweede herwerkte versie: juni 2020

Samenstelling: Rosine Deprez, m.m.v. Paul Liekens, Liantis
Vormgeving: Jael Cox

Verantwoordelijke uitgever: Diane Devriendt, algemeen directeur Markant vzw

Markant vzw, netwerk van actieve en ondernemende vrouwen
Hendrik I-lei 296, 1800 Vilvoorde

 
WWW.MARK ANTVZW.BE

18 19




