VOSOG vzw heeft volgende verzekeringspolissen:
Polis AXA 515.494.031 met afdelingen :
A. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
B. Persoonlijke Ongevallen
Polis AXA 714.522.979
Verplichte Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid.
Intro
Onze verzekeringen maken deel uit van het "pakket" Lidmaatschap van VOSOG vzw,
wat ter verduidelijking wil zeggen dat men eerst aansluit bij de vereniging en slechts
daarna kan genieten van de waarborgen van de verzekeringen die door de vereniging
werden afgesloten, of met andere woorden:
" GEEN LID, GEEN VERZEKERING"
Let wel:
De waarborgen van de verzekeringen zijn enkel geldig tijdens VOSOGactiviteiten die gepland en bekend gemaakt zijn de besturen van
landelijke-

provinciale-

of

afdelings

(kern/stam)

niveau,

verder

“verzekerde activiteiten” genoemd.
Er is geen ouderdomslimiet ingebouwd in onze polissen.
De leden zijn totaal vrij zelf bijkomende polissen te onderschrijven voor
specifieke waarborgen zoals hospitalisatie, individuele ongevalpolissen en of
anderen die dan wel rekening houden met limieten en persoonlijke gegevens van
elk individu en in 't algemeen de beperking van de territoriale uitgestrektheid
voor toepassing van de waarborgen.
Het ontstaan van onze Scoutsvereniging voor Volwassen is er zeker niet vreemd
aan dat de ouderen zich bij gelegenheid jonger voelen en het aandurven deel te
nemen aan zwaardere activiteiten met een groter kans op ongevallen.
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Aangezien het niet evident is voor een leek, de definities van dergelijke polissen
te interpreteren, is het zeer belangrijk de voornaamste aspecten nogmaals op
een rijtje te zetten om onze leden een beter inzicht te geven.

Deze samenvatting is louter informatief, enkel de bepalingen en voorwaarden
van de omschreven polis zijn bindend.

POLIS AXA 515.494.031

A. BURGERRECHTERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De verzekering welke het voorwerp uitmaakt van deze polis, dekt de extra
contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor
schade veroorzaakt aan derden tijdens of in verband met de verzekerde
activiteiten.
De contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor alle schade aan
onroerende goederen die "TIJDELIJK" (voor de duur van enkele dagen of
weken) gebruikt, toevertrouwd en/of verhuurd worden aan VOSOG vzw dus ook
haar aangesloten afdelingen (kernen/stammen) (b.v. zalen, gebouwen, lokalen en
dergelijke).
De schade aan erbij horende roerende goederen en/of dieren wordt ook
verzekerd mits volgende bepalingen voor andere schade dan deze door brand,
vuur, rook en ontploffing.
-

de schade moet accidenteel zijn ontstaan.

-

de waarborg is beperkt tot 6.197,34 Euro per schadegeval met
vrijstelling van 123,95 Euro

NB. De vermelde goederen mogen zelfs eigendom zijn van de verzekerde of de
ouders van de verzekerde.
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VERZEKERINGSNEMER: VOSOG vzw
Wie zijn de VERZEKERDEN:
A. De verzekeringsnemer, zijn bestuur, zijn vertegenwoordigers,
beheerders en commissarissen, organen, zijn bezoldigd
personeel, zijn leden individueel en in groepsverband, de
aangesloten groepen ( kernen en stammen) al of niet een
rechtspersoon met inbegrip van de oudercomités en of
feestcomités, toevallige of bestendige helpers, stagiaires en
in het algemeen alle personen waarvoor de verzekeringsnemer
en het bestuur aansprakelijkheid dragen.
B. De

natuurlijke

en

rechtspersonen

waarvan

de

burgerrechtelijke aansprakelijkheid of de dekking van deze
aansprakelijkheid ten laste valt van de verzekerden ingevolge
verplichtingen

opgelegd

door

de

Staat,

Provincies,

Gemeenten, Openbare diensten en/of instanties.
Worden eveneens als verzekerden aanzien en genieten van deze verzekering:
A. VOSOG vzw als eigenaar van een gebouw voor zover haar leden
opgenomen worden in het totaal van de leden dat op het einde
van

het

verzekeringsjaar

aan

de

verzekeraars

wordt

afzonderlijke

vzw's,

medegedeeld.
B. De

eventuele

bestaande

plaatselijke,

waarvan de leden deel uitmaken van VOSOG vzw
C. Plaatselijke groepen of kernen al of niet als rechtspersoon, voor
zover hun leden opgenomen zijn op de lijsten en de voorziene
premie betalen.
De verzekeringsdekkingen voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid alsook
deze van de Persoonlijke Ongevallen worden eveneens verleend aan:

A. De echtgenoten, voor zover niet-leden van VOSOG vzw, evenals aan
de kinderen, tot 16 jaar, die hun ouders-leden vergezellen
gedurende de door verzekerde georganiseerde activiteiten, mits

betaling van de verminderde premie vermeld in het contract.
B. Het is ook van toepassing voor vreemde kinderen, die bet gezin
van een VOSOG-lid of het VOSOG-lid vergezellen op een
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activiteit, mits betaling van de verminderde premie vermeld in
het contract.
C. Om kennis te maken met VOSOG vzw of met de afdelingen
(kernen/stammen) kan er een éénmalige verzekering afsluiten
vmets betaling van 2 Euro voor één activiteit of een weekend.

Wie zijn "DERDEN"?
A. De verzekerden,

worden ONDERLING in de polis als derden

beschouwd.
B. Kunnen nooit als SCHADELOOSBARE DERDEN beschouwd worden
(wel als derden ):


de verzekeringsnemer zèlf.



de echtgenoot of echtgenote, inwonende en door

de

verzekerde onderhouden familieleden, alsook zijn vennoten,
zaakvoerders

en

aangestelden

tijdens

hun

beroepsbezigheden.
VERZEKERDE SOMMEN
Per Schadegeval 2.478.935,25 €


met beperking per schadegeval voor zaakschade tot 495.787,05 €



met beperking per schadegeval voor burenhinder

( art. 544 )

tot 123.946,76 €

UITSLUITINGEN IN DE BURGERRECHTERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De voornaamste reden van uitsluiting zijn:
A. De opzettelijk veroorzaakte of door een zware fout begane
schade.
B. Schade veroorzaakt door of aan een voertuig dat valt onder
toepassing van de Wet op de verplichte verzekering inzake
motorvoertuigen en vaartuigen.
C. Zaakschade veroorzaakt aan de goederen die eigendom zijn van of
ten

bestendige

titel

gehuurd

of

gebruikt

worden

verzekeringsnemer of erbij aangesloten groepen of leden.
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door

D. Zaakschade veroorzaakt aan derden door overslaan van BRAND
en/of ONTPLOFFING ontstaan in de gebouwen waarvan de
verzekerde of aangesloten groepen ten bestendigen titel huurder,
gebruiker of eigenaar zijn, in de mate dat deze veroorzaakte
schade kan verzekerd worden door een brandpolis.
E. Schade aan toevertrouwde voorwerpen, met of zonder contract.
F. Alle pogingen tot het bekomen van een meerwaarde bij
beschadigingen, deze zijn altijd frauduleus zijn en bijgevolg
ook strafbaar.

B. PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING
Dit gedeelte van onze verzekering dekt alle medische behandelings- en/of
genezingskosten

inclusief

hospitalisatie,

chirurgie,

radiografieën,

farmaceutische en paramedische kosten, massages enz., na aftrek van de

vergoedingen betaald of normaal betaalbaar door de mutualiteit en/of een
hospitalisatieverzekering, voor een ongeval overkomen tijdens, op weg naar of
op de terugweg van de verzekerde activiteiten.
Kunnen alléén genieten van deze waarborg ,de personen "die als verzekerd lid"
ingeschreven staan in het ledenregister van verzekeringsnemer.

GRENS van de WAARBORG voor deze VERGOEDING:
Barema RIZIV + 743.68 € per ongeval
Dit bedrag per slachtoffer wordt verdrievoudigd wanneer de barema’s van het
RIZIV het soort kosten niet voorzien.
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SPECIALE FORFAITAIRE BEDRAGEN na ONGEVAL:
BRILLEN MAX. ( per glas = 37.18 Euro)

74,36 Euro

CONTACTLENZEN per lens:

37,18 Euro

TANDPROTHESEN per tand:

123,95 Euro

per mond :

619,73 Euro

BEGRAFENISKOSTEN MAX.

1239,47 Euro

BLIJVENDE INVALIDITEIT ( minimum 6% ) MAX.

3.718,40 Euro

Voor de Definitie van het begrip “ONGEVAL”. wordt verwezen naar de laatst
geldende omschrijving ter zake in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving.

WORDEN ALS ONGEVAL BESCHOUWD.


verdrinking, verstikking, vergiftiging, verbranding,



natuurrampen, - het redden van in gevaar verkerende personen of
goederen,



wettige zelfverdediging,



beten of steken van dieren en insecten,



verwikkelingen van gewaarborgde ongevallen,



miltvuur, hondsdolheid, tetanus,



bliksem, storm, sneeuw en in het algemeen alle uitzonderlijke klimaat
invloeden, zelfs zonder plotseling karakter,



verrekkingen en spierscheuren, scheuren van pezen en gewrichtsbanden,
ook indien zij voortspruiten uit een eigen brutale krachtinspanning.



Verwikkelingen en ongevallen te wijten aan het snijden van likdoorns of
het knippen van nagels, blijven in elk geval verzekerd.
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UITSLUITINGEN IN DE PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING:


Ziekten, behalve ziekten en allergische aandoeningen die uit een gedekt
ongeval voortvloeien.



De

subjectieve

en/of

psychische

stoornissen

zonder

organische

ondergrond die niet het gevolg zijn van een gewaarborgd ongeval.


Ongevallen overkomen in staat van, en uitsluitend te wijten aan
dronkenschap of het onder invloed verkeren van verdovende middelen, van
het slachtoffer zelf.



Schade

opzettelijk

veroorzaakt

door

het

slachtoffer

of

de

rechthebbende die meerderjarig is op het ogenblik van het schadegeval.


Allergische aandoeningen die niet het gevolg zijn van een gewaarborgd
ongeval.



Ingewand breuk en tussenwervelschijf – prolapsen (Prolapsklachten zijn het
gevolg van een verzakking van de baarmoeder), spataders en verwikkelingen ervan,

die niet het gevolg zijn van een gewaarborgd ongeval.


Verwikkelingen en ongevallen te wijten aan geneeskundige behandelingen,
dewelke niet vereist worden door een gewaarborgd ongeval.



Indien een voor een ongeval bestaande vermindering van gezondheid, de
gevolgen van het ongeval teweegbrengt of verergert, vergoeden de
verzekeraars enkel en alleen de gevolgen dewelke hetzelfde ongeval zou
gehad hebben op een gezond organisme.



Ongeval te wijten aan het gebruik van motorrijwielen (van meer dan 50cc),
waarvan het slachtoffer eigenaar is of gewoonlijk gebruiker.



Zweefvliegen met inbegrip het gebruik van deltavleugels, alsook het
beoefenen van het valschermspringen, door het slachtoffer zelf.
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DEZE VERZEKERINGSPOLIS IS VAN TOEPASSING OVER DE GANSE
WERELD

TIJDENS

EN/OF

IN

VERBAND

MET

HET

VOLLEDIG

VERENIGINGSLEVEN VAN VOSOG VZW IN DE RUIMSTE ZIN GENOMEN.
Alle activiteiten en/of verplaatsingen, hetzij in groep of individueel zijn gedekt.

UITBREIDINGEN TOT SPECIALE ACTIVITEITEN ONDER BIJZONDERE
VOORWAARDEN EN TERRITORIALE BEPERKINGEN ZIJN VOORZIEN.


ALPINISME: langsheen begaanbare wegen en paden, steeds onder leiding
van bekwame leider.



ROTSBEKLIMMING: (beperking tot BELGIE en GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG)

onder

VERZEKERINGSNEMER

toezicht
voldoend

en

gezag
gekend

van

een

door

volwassen

de

persoon,

gebrevetteerd of met grote ondervinding ter zake.


SPELEOLOGIE:

(beperking

tot

BELGIE

en

GROOTHERTOGDOM

LUXEMBURG ) minstens 14 jaar oud zijn - ploeg van maximum 10 personen,
onder leiding en toezicht van gebrevetteerde monitors.
Deze liefhebbers van speleologie moeten zich voorafgaandelijk laten
inschrijven in een register "AD HOC" van VOSOG. vzw

BELANGRIJK:

Voor al de ongevallen die zich kunnen voordoen in het raam van deze polis
worden terugbetaald:
a) Vervoerskosten : ( van het slachtoffer) terugbetaling van :


het vervoer op het ogenblik v/h ongeval naar de dichtstbijzijnde
geneesheer of kliniek voor de noodzakelijke behandeling.



het vervoer ( volgens medisch attest) voor de nabehandeling.

Deze kosten worden vergoed op basis v/h tarief Rode Kruis, mits
voorlegging van bewijzen van deze kosten en in elk geval na tussenkomst
van de mutualiteit.
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b) Repatriëringskosten en terugreiskosten
c) Opzoekings- en reddings kosten
d) Kosten van verlengd verblijf
Voor de posten b, c en d is een maximum over het geheel (=b+c+d) voorzien
van 1.239,47€ mits voorlegging van voldane rekeningen of onkostenstaat
die met de werkelijkheid overeenstemt.

HOE EN WAAR WORDEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VERLEEND:
In " EERSTE RANG ", d.w.z. voor elk ander verzekeringscontract B.A. GEZIN of
PERSOONLIJKE ONGEVALLENPOLIS dat dezelfde risico's zou dekken en
ongeacht de onderschrijvingsdatum ervan.
Ongevallen en schade overal ter wereld, met uitsluiting van " punitive damages "
(Geldelijke compensatie toegekend aan een benadeelde partij dat verder gaat dan hetgeen
noodzakelijk is om de individuele compensatie van het verlies en dat is bedoeld om de overtreder te
straffen) in de VS van Amerika in het kader van de waarborg B.A.

Met beperking van de B.A. voor de "vaarrisico's van Zeescouts" tot schade
waarvan de gebeurtenissen die zich voordoen in West-Europa, de landen rond de
Middellandse zee, alsook 100 mijlen buiten hun kusten, doch in elk geval met
inbegrip van de ganse Noordzee en de Middellandse zee.
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WANNEER KAN MEN ZICH BEROEPEN OP DE WAARBORGEN VAN DE
POLISSEN TOEGEKEND AAN ALLE VERZEKERDEN ???

Wanneer men als" VERZEKERD LID " ingeschreven staat in de ledenregisters
of wachtregisters " AD HOC" van de verzekeringsnemer
En tijdens de “verzekerde activiteiten”
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POLIS AXA 714.522.979

VERPLICHTE VERZEKERING " OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN
GEVAL VAN BRAND OF ONTPLOFFING.

De Wet van 30 juli 1979 betreffende: “De Preventie van Brand en Ontploffing” en
de verplichte BURGERRECHTELJJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING is
zeer uitgebreid en behandeld in grote lijnen volgende onderwerpen.
Deze verplichte verzekering dekt VOSOG vzw (landelijk en provinciaal met
inbegrip

van

alle

erkende

afdelingen

(kernen/stammen)

voor

verantwoordelijkheden bij het organiseren van tijdelijke activiteiten

hun
zoals

vergaderingen, bals, eetfestijnen en alle andere samenkomsten in tenten, zalen en
andere inrichtingen.
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Hoofdstuk I
PREVENTIE VAN BRANDEN EN ONTPLOFFINGEN

Veiligheidsmaatregelen die tot doel hebben brand te voorkomen, op te sporen en
uitbreiding te verhinderen, hulpdiensten te alarmeren en zowel de redding van
personen als de bescherming van de goederen in geval van brand te vergemakkelijken.
De preventie van ontploffingen omvat de gezamenlijke veiligheidsmaatregelen
ter voorkoming van omstandigheden die ontploffingen kunnen veroorzaken en ter
beperking ervan als ze toch zouden ontstaan.
De Wet is van toepassing op alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek
toegankelijk zijn ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden
toegelaten.
Er kunnen verplichtingen opgelegd worden voor gebruikte materialen bij de bouw,
verplichte veiligheidsmaatregelen, afmetingen,

uitgangen, maximaal

aantal

personen die zich in de inrichting mogen bevinden en nog anderen, die aan controle
zullen

onderworpen

worden

van

de

brandtechnicus

van

het

bevoegde

brandweerkorps, in opdracht van de Burgemeester die er verantwoordelijk voor is.

Er wordt een Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing ingesteld
alsook een fonds dat tot doel heeft de beroepsopleiding, het onderzoek en de
informatie te financieren.
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Hoofdstuk II
VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
INZAKE BRAND EN ONTPLOFFING.

Er bestaat een uitgebreide reglementering, over de verschillende categorieën
van inrichtingen die onder toepassing vallen van deze wet en de verplichte
verzekering, die werd toegelicht door de uitvoeringsbesluiten verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 7 maart 1992.

Voor de toepassing ervan zijn drie criteria van toepassing:
1) DE INRICHTING moet precies beantwoorden aan de omschrijving
van het staatsblad.
2) TOEGANGKELIJK VOOR HET PUBLIEK (alle ruimten zijn dus niet
strikt verboden voor het publiek.
3) GEWOONLIJK TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK.

Dit veronderstelt een regelmatig terugkerende omstandigheid, ook al wordt het
publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten ( inkomgeld, vereist
lidmaatschap enz. zijn geen beletsel voor toepassing ervan )
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DE ROL VAN DE BURGEMEESTER
De Wet van 30.07.1979 verleent de Burgemeester de bevoegdheid om inbreuken
op deze reglementering op te sporen, verzekeringsattesten op te vragen of te
verbaliseren.

Verbaliseren is in praktijk onoverkomelijk als de burgervader langs deze
attesten zijn verplichtingen nakomt.

Het is voor de verzekering van VOSOG vzw niet belangrijk om uit te maken of de
instelling waar de organisatie doorgaat al dan niet onder toepassing valt van deze
wet.
Onze polis werd tevens uitgebreid tot alle activiteiten van VOSOG vzw,
georganiseerd door alle aangesloten afdelingen (kernen/stammen), in alle
mogelijke gebouwen, met of zonder aangevraagd attest.
WAARBORGEN
Per schadegeval


lichamelijk letsel: ( indexbasis 2007 = 148,47) 20.013.459,28 Euro



materiële schade: (indexbasis 2007 = 148,47 ) 1.000.672,95 Euro

UITSLUITINGEN
1) Met opzet of door grote schuld veroorzaakte schade door
verzekeringsnemer.
2) Materiële schade die gevolg is van welke aansprakelijkheid ook van
de

verzekerde,

die

verzekerbaar

is

door

een

dekking

“Huurdersaansprakelijkheid" of "gebruikersaansprakelijkheid" van
een brandverzekering.
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HOE MOETEN DE SCHADEGEVALLEN VOOR BEIDE POLISSEN
AANGEGEVEN WORDEN ?
1) PERSOONLIJKE ONGEVALLEN:
Basisdocument – blad 1  gegevens van het ongeval + identiteit gekwetste
blad 2  medisch attest (tweetalig)
2) BURGERRECHTERLUKE ONGVALLEN
Beschrijving van het voorval met gegevens van tegenpartij
De aangiften moeten zo spoedig mogelijk liefst binnen de 48u naar de Heer JAN
BRANS, de verantwoordelijke verzekeringen van VOSOG verzonden worden.
Het adres is:
JAN BRANS
TENIERSSTRAAT 150
1800
VILVOORDE
Tel-Fax : 02/251 48 35
Gsm :
0473/ 49 35 76
Na afrekening met de ziekenkas en eventueel met de hospitalisatieverzekering
moeten alle rekeningen eveneens naar de verantwoordelijke gezonden worden om
op deze wijze uitbetaling te kunnen bekomen.
Bij een ongeval met men zich ten allen tijde onthouden van eender welke
erkenning van aansprakelijkheid, geen betalingsbeloften doen, wel de
werkelijkheid verklaren en zelf geen standpunt innemen
Het is verplicht de documenten die in deze brochure zijn bijgevoegd te
gebruiken.
Extra documenten zijn te bekomen op het secretariaat van VOSOG vzw
VOSOG vzw
Antwerpsestraat 170
2850
BOOM
Tel-Fax : 03/440 31 00
E-mail: vosog@live.be
Website: www.vosog.eu of www.vosog.be
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