De KLJ-verzekering

Sfeer verzekerd! Maar ik ook?
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1. De KLJ-verzekering
Door het lidgeld te betalen, zijn al je leden gedekt door de KLJ-verzekering. Het is dus erg belangrijk
dat je elk werkjaar zo snel mogelijk een correcte ledenlijst indient bij KLJ, en ook doorheen het jaar je
nieuwe leden aangeeft.

1.1 Algemene info
Polisnummer
De polis van de algemene KLJ-verzekering is afgesloten bij KBC-Verzekeringen onder het polisnummer: 39.901.104.

Wereldwijd
De KLJ-verzekering geldt over de hele wereld, dus ook als je met KLJ naar het buitenland gaat.

Aanvullende verzekering
De KLJ-verzekering komt bovenop andere verzekeringen zoals de verplichte ziekteverzekering bij de
mutualiteit. De KLJ-verzekering zal dus de kosten dekken die niet door een andere verzekering gedekt
zijn (bijvoorbeeld het remgeld bij de dokter).

1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?
Lichamelijke ongevallen
Wat betekent dit?
De verzekering ‘lichamelijke ongevallen’ zorgt ervoor dat je verzekerd bent voor ongevallen waar
niemand aansprakelijk voor is, of die veroorzaakt zijn door een ander KLJ-lid. Kosten voor ongevallen
die duidelijk door iemand zijn veroorzaakt van buiten KLJ, moeten vergoed worden door de
verzekering van deze ‘aansprakelijke’.
Maar het spreekt voor zich dat er bij de meeste ongevallen in KLJ niet echt een ‘aansprakelijke’ is.
Denk maar aan kinderen die hun voet omslagen, valpartijen … Dit soort ongelukken gebeuren maar al
te vaak in KLJ. De kosten die samen hangen met zo’n ongeval vallen onder de verzekering
‘lichamelijke ongevallen’.
Wie is er allemaal verzekerd?
 Leden en bestuursleden.
 Aangestelden. Dit zijn niet-leden van KLJ die vrijwillig en op verzoek van KLJ onbezoldigd
worden ingeschakeld in de beweging. Het gaat bijvoorbeeld over helpers op een fuif, maar
ook over de kookploeg op kamp.
 Ouders of voogden die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de leden.
 Niet-leden die eens komen proeven van KLJ. Het moet dan wel gaan om occasionele
activiteiten gericht op het werven van nieuwe leden!
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Voor welk bedrag zijn onze leden verzekerd?
 In geval van overlijden binnen de drie jaar na het ongeval betaalt de verzekering € 3 500 uit.
 In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekering een vergoeding uit
volgens de graad van invaliditeit en ten laatste binnen de drie jaar na het ongeval. Het bedrag
waarop de vergoeding wordt berekend is vastgesteld op € 10 500.
 Voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten ben je verzekerd voor € 2 500
bovenop de wettelijke tegemoetkoming van het ziekenfonds) en dit tot 5 jaar na het ongeval.
o Volgende kosten worden terugbetaald: kosten voor de dokter, apotheker, ziekenhuis,
kosten voor aangepast vervoer, kosten voor een eerste prothese en eerste
orthopedisch toestel, kosten voor repatriëring, opsporing en redding.
o Bijkomend worden ook de kosten voor vervanging of herstelling van orthopedische
toestellen en prothesen terugbetaald, voor zover de beschadiging gepaard gaat met
een verzekerd ongeval.
o De terugbetaling van de kosten voor tandprothesen is beperkt tot € 500 per tand en
voor brillen tot € 250.


Extra voor leden met een beroepsinkomen:
o Vergoeding in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid van maximaal € 14 000.
o Vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Vanaf de 31 ste dag ontvang
je een vergoeding van € 8 per dag.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (‘schade aan derden’)
Wat betekent dit?
‘Schade aan derden’ betekent schade die je hebt toegebracht aan een andere persoon (lichamelijk of
materieel). Het kan in KLJ gebeuren dat je onopzettelijk schade toebrengt aan een derde persoon. Dit
soort ‘schade aan derden’ is verzekerd door de KLJ-verzekering, onder het luik ‘burgerrechtelijke
aansprakelijkheid’.
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid betekent dus dat je verzekerd bent voor schade die onopzettelijk
aanricht aan iemand. Het spreekt voor zich dat je je niet kan verzekeren voor schade die je opzettelijk
aanricht!
Wanneer geldt deze verzekering?
 Tijdens alle activiteiten die verband houden met KLJ en die plaatsvinden onder begeleiding of
in opdracht van het bestuur.
 Op weg van en naar de activiteiten.
 Wanneer schade veroorzaakt wordt door de gebouwen, installaties en goederen van de
vereniging.
 Wanneer schade veroorzaakt wordt door andere goederen of dieren terwijl ze ten dienste
staan van de vereniging.
Belangrijk: ook wanneer je leden onderling schade berokkenen, betaalt KBC-Verzekeringen de
schade. Dit wordt dan beschouwd als een gewoon lichamelijk ongeval (zie onderdeel ‘lichamelijke
ongevallen’).
Waarvoor ben je niet verzekerd?
 Je bent niet verzekerd voor schade die opzettelijk wordt veroorzaakt. Hiervoor is de ‘dader’
altijd zelf verantwoordelijk! Het spreekt dan ook voor zich dat schade door het plegen van
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geweld op personen of het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen niet
verzekerd is.
Schadegevallen die gebeuren onder invloed van alcohol of drugs.
Contractuele aansprakelijkheid. Goederen die je zijn toevertrouwd zijn niet verzekerd! Het
gaat hier zowel om goederen die je in bruikleen hebt, als spullen die je gehuurd hebt.

Wie is er allemaal verzekerd?
 Leden en bestuursleden.
 Aangestelden. Dit zijn niet-leden van KLJ die vrijwillig en op verzoek van KLJ onbezoldigd
worden ingeschakeld in de beweging. Het gaat bijvoorbeeld over helpers op een fuif, maar
ook over de kookploeg op kamp.
 Ouders of voogden die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de leden.
 Niet-leden die eens komen proeven van KLJ. Het moet dan wel gaan om occasionele
activiteiten gericht op het werven van nieuwe leden!
Voor welk bedrag zijn onze leden verzekerd?
 Voor schade aan personen ben je verzekerd tot maximaal € 20 000 000 per schadegeval
 Voor schade aan goederen ben je verzekerd tot maximaal € 1 000 000 per schadegeval
Voorbeelden
 Enkele spelende kinderen zorgen er per ongeluk voor dat een fietser ten val komt.
 Bij een fietstocht rijdt een lid per ongeluk tegen een geparkeerde auto, met een stevige bluts
tot gevolg.
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Rechtsbijstand
Wat betekent dit?
Rechtsbijstand betekent dat je via de KLJ-verzekering kan rekenen op de nodige juridische bijstand
als dat nodig is:
Je krijgt bijstand van een advocaat, expert, … voor het terugvorderen van de geleden schade. Als een
derde aan een KLJ’er schade berokkent tijdens een KLJ-activiteit, is het logisch dat deze derde die
schade moet betalen. Toch is het niet altijd zo eenvoudig. Het proces waarbij dit geld van een derde
wordt opgeëist, heet ‘terugvordering’. Hier moeten in sommige gevallen advocaten, experten, … bij te
pas komen. De bijstand van deze mensen is verzekerd door de KLJ-verzekering.
Een vergoeding bij onvermogen van de aansprakelijke derde (=insolventie). Als iemand één van je
leden schade berokkent, moet hij die schade natuurlijk betalen. Maar het is mogelijk dat hij dit
eenvoudigweg niet kan. Dit noemen verzekeraars ‘insolventie’. In dat geval voorziet de KLJverzekering een vergoeding voor het lid in kwestie.
Verdediging van de rechten van de verzekerden bij strafrechtelijke vervolging naar aanleiding van een
verzekerd schadegeval.
Wie is er allemaal verzekerd?
 Leden en bestuursleden.
 Aangestelden. Dit zijn niet-leden van KLJ die vrijwillig en op verzoek van KLJ onbezoldigd
worden ingeschakeld in de beweging. Het gaat bijvoorbeeld over helpers op een fuif, maar
ook over de kookploeg op kamp.
 Ouders of voogden die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de leden.
 Niet-leden die eens komen proeven van KLJ. Het moet dan wel gaan om occasionele
activiteiten gericht op het werven van nieuwe leden!
Voor welk bedrag zijn onze leden verzekerd?
 Voor terugvordering en strafrechtelijke verdediging: samen maximaal €12 394,68 per
verzekerde en per schadegeval.
 Insolventie: € 4 957,87 per verzekerde en per schadegeval.
Wat moet ik hiervoor doen?
Als je op de een of andere manier rechtsbijstand nodig hebt (zeker als er een klacht tegen je wordt
ingediend, maar ook in andere gevallen), neem je best zo snel mogelijk contact op met het nationale
KLJ-secretariaat. We zorgen ervoor dat je zo goed mogelijk begeleid wordt in de hele zaak.
Je kan rechtstreeks contact opnemen met:
Nationaal voorzitter KLJ: 016/47.99.51 of voorzitter@klj.be
Directeur KLJ: 016/47.99.50 of directeur@klj.be
Voorbeelden
 De buurman is met zijn auto tegen onze fietsen gereden en weigert de schade te betalen.
 Een van de minder sympathieke ouders heeft een klacht tegen jou ingediend omdat haar zoon
zwaar gevallen is en je dit volgens haar had kunnen voorkomen.
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1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Je kan je onmogelijk verzekeren tegen het overtreden van de wet. Als je dus opzettelijk schade
veroorzaakt, geweld pleegt, of er gebeurt een ongeluk terwijl je dronken achter het stuur zit, ben je
uiteraard niet verzekerd! Dit betekent ook dat je als bestuurslid niet verzekerd bent als er een ongeval
met een lid gebeurt en je de toezichtsplicht en de organisatieplicht hebt verwaarloosd. Dit wordt
beschouwd als een strafrechtelijke fout.
Voorbeelden
 Een lid trapt met opzet een ruit in. Het lid (of zijn ouders) is zelf aansprakelijk.
 Tijdens een activiteit gaan we spelen op een private bouwwerf en maken daarbij per ongeluk
brokken. Je hebt ingebroken in een privaat domein. Dat mag niet. Dus ben je niet verzekerd.

Contractuele aansprakelijkheid
Erg belangrijk om weten is dat goederen die je zijn toevertrouwd niet verzekerd zijn. Materiaal dat je
huurt, maar ook materiaal dat je van iemand leent is niet verzekerd door de KLJ-verzekering. Als het
om dure materialen gaat, kan je hiervoor eventueel een speciale ‘all risk’ verzekering afsluiten. Je
neemt hiervoor best contact op met je plaatselijke verzekeringsagent en zorg ervoor dat je je niet
opnieuw laat verzekeren tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid want dat is gedekt door de KLJverzekering.
Voorbeelden
 De discobar op je fuif huur je van een firma. Eventuele schade aan deze discobar is niet
verzekerd.
 Je leent een tractor van een boer in de buurt. Eventuele schade aan deze tractor is niet
verzekerd.
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Gemotoriseerde snelheidswedstrijden
Deelnemen of trainen voor gemotoriseerde snelheidswedstrijden valt niet onder de KLJ-verzekering.

Winstgevende sportbeoefening
Deze uitsluiting geldt enkel voor winstgevende sportbeoefening. Je kan je dus niet als KLJ-afdeling
inschrijven in een officieel sportverband. Alle andere sportbeoefening (tijdens een activiteit,
deelnemen aan een toernooi van het gewest of de jeugdraad…) is vanzelfsprekend wel gedekt.

Schade onder invloed van alcohol of drugs
Als een lid schade aanbrengt onder invloed van alcohol of drugs, of als hij een ongeval krijgt in zo’n
toestand is hij niet verzekerd! Het spreekt voor zich dat zo’n toestand hoe dan ook niet thuishoort in
KLJ.

Gevaarlijke sporten
De polis sluit enkele gevaarlijke sporten uitdrukkelijk uit:
 Speleologie
 Alpinisme
 Diepzeeduiken
 Valschermspringen
 Deltavliegen
 Boksen
 Wintersporten in het buitenland (indoorskiën is geen wintersport)
Als je deze sporten toch wil beoefenen, sluit je best een speciale verzekering af bij je
verzekeringsagent. Je kan je natuurlijk afvragen of dit soort sporten hoe dan ook thuishoren in KLJverband.
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2. Extra verzekeringen
Als je dure materialen zoals tenten, installaties, … huurt of leent, worden deze niet gedekt door de
KLJ-polis. Het kan dan zinvol zijn om een extra verzekering af te sluiten.
Voor zo’n extra verzekering neem je best contact op met je plaatselijke verzekeringsagent.
Opgelet: je moet oppassen dat je in zo’n geval geen polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid krijgt.
Dit heeft geen enkele zin, aangezien dit gedekt is door de KLJ-polis.

2.1 Extra verzekering ‘contractuele aansprakelijkheid’
Deze polis dekt de risico’s voor materialen die je huurt of leent. Een dergelijke polis geldt niet: Als het
gaat om ‘vrijwillig toegebrachte schade’. Hier kan je je nooit tegen verzekeren. In zo’n geval zullen de
kosten altijd verhaald worden op de persoon die de schade moedwillig toebracht! Als de schade het
gevolg is van vandalisme of diefstal.

2.2 Extra verzekering ‘all risk’
Deze polis dekt eveneens de contractuele aansprakelijkheid, maar dekt eveneens schade door
vandalisme of diefstal. Net als bij de polis ‘contractuele aansprakelijkheid’ kan de
verzekeringsmaatschappij de schade terugvorderen als deze vrijwillig is toegebracht.

2.3 Brandverzekering voor je lokaal
Brand-, storm- of waterschade aan je KLJ-lokaal (of de inboedel ervan) zijn NIET gedekt door
de KLJ-verzekering.

Je afdeling is zelf eigenaar van het lokaal
In dit geval moet je als eigenaar zelf hiervoor een aparte brandverzekering afsluiten, zowel voor je
lokaal als de inboedel ervan. Dit risico is in geen geval verzekerd via de KLJ-verzekering.

Je hebt je lokaal in bruikleen of je huurt het (van de gemeente, de parochie of
privé)
Normaal gesproken moet je als huurder zelf het huurrisico bij brand verzekeren. Je moet in elk geval
het gebouw verzekeren, en je kan ook de inboedel laten verzekeren (dat is niet verplicht, maar wel
aan te raden als je dure spullen bewaart in je lokaal). Dit risico is NIET gedekt via de KLJ-verzekering.
MAAR: Als huurder dien je geen brandverzekering af te sluiten voor het gebouw indien er in het
huurcontract staat dat de eigenaar is verzekerd voor brand en dat brandschade veroorzaakt door de
huurder zal vergoed worden door de brandverzekering van de eigenaar. De technische term hiervoor
wordt ‘afstand van verhaal’ genoemd. Dit moet duidelijk vermeld staan in het contract! Indien je huurt
van de gemeente of de parochie is dit meestal het geval. Staat er niets in het huurcontract (of zijn er
gewoon mondelinge afspraken), dan vraag je dit best even na bij de eigenaar. Als de eigenaar voor de
brandverzekering heeft gezorgd, en dit duidelijk in het contract staat, betekent dit niet dat ook je
inboedel verzekerd is! Hiervoor moet je nog steeds zelf een verzekering afsluiten!
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BELANGRIJK:
Zoek het contract van je KLJ-lokaal eens op en kijk na of ‘afstand van verhaal’ is opgenomen in het
contract. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met de eigenaar en laat het contract eventueel
aanpassen. Als de eigenaar geen brandverzekering heeft voor het gebouw, ga dan zo snel mogelijk
naar je verzekeringsagent om zelf een brandverzekering af te sluiten.

Komt de KLJ-polis dan nooit tussen bij schade aan een lokaal?
De KLJ-polis komt NOOIT tussen bij schade aan de vaste lokalen van je afdeling.
De KLJ-verzekering dekt echter wel brand-, rook- of waterschade aan gebouwen (en inboedel) die
occassioneel worden gehuurd of gebruikt door je afdeling (bijvoorbeeld je kamphuis).

2.4 Auto-verzekering
Ongevallen met wagens of motoren zijn NOOIT verzekerd in de KLJ-verzekering.
De reden daarvoor is eenvoudig: de wet legt aan elke bestuurder de verplichting op om zich te
verzekeren met een autopolis ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ (je autoverzekering). Bij een ongeval ben
je dus gedekt door je autoverzekering, niet door de KLJ-verzekering.

Als je betrokken bent bij een ongeval zijn er verschillende mogelijkheden:




Als je betrokken bent bij een ongeval waarvoor je zelf burgerlijk aansprakelijk gesteld wordt,
zal je autoverzekering ‘schade aan derden’ die je berokkent, dekken. Deze schade aan
derden kan zowel materieel als lichamelijk (kwetsuren) zijn. Voor de schade aan je eigen
wagen ben je in dat geval zelf verantwoordelijk (tenzij je een omniumverzekering hebt). De
KLJ-verzekering komt in geen enkel geval tussen.
Als je betrokken bent bij een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk gesteld wordt,
zal je schade (zowel materieel als lichamelijk) vergoed worden door de autoverzekering van
deze persoon.

Opgelet! Je kan je nooit verzekeren voor een ongeval als je een inbreuk pleegt op de
verkeerswetgeving. In zo’n geval zal je strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden, en hiervoor kan je
je onmogelijk verzekeren. Je zal zelf alle schade moeten betalen!

En schade die niet het gevolg is van een ongeval?
Ook schade aan je wagen die niet het gevolg is van een ongeval, is nooit gedekt door de KLJverzekering. Tijdens een KLJ-activiteit gaat bijvoorbeeld je versnellingsbak kapot, of je krijgt een lekke
band, of je rijdt over een steen en verliest olie…: voor dergelijke schade komt de KLJ-verzekering in
geen geval tussen!
Als een van de leden tijdens een KLJ-activiteit schade berokkent aan een wagen (zonder dat hij of zij
zelf met een auto of motor rijdt), wordt deze schade WEL vergoed door de KLJ-verzekering. Dit is
immers een geval van ‘schade aan derden’.

Voorbeelden


Je rijdt te snel, je rijdt onder invloed van alcohol, je hebt te veel kinderen op de achterbank…
In al die gevallen pleeg je een inbreuk op de verkeerswetgeving. Als je dan een ongeval
veroorzaakt, ben je niet verzekerd!
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Een van je leden beschadigt tijdens een KLJ-activiteit per ongeluk een geparkeerde wagen
(vb. met een bal). In dit geval berokkent het lid ‘schade aan derden’ en zal de KLJ-polis de
schade dekken.
Een KLJ-lid rijdt met zijn fiets op een stilstaande wagen. De schade aan de wagen zal
vergoed worden door de KLJ-verzekering. Als de KLJ’er zelf gekwetst is, wordt dit uiteraard
ook gedekt door de KLJ-verzekering. Dit wordt beschouwd als een ‘lichamelijk ongeval’.
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3. Aansprakelijkheid
Als KLJ-bestuurslid ben je ten volle verantwoordelijk voor je leden tijdens KLJ-activiteiten. Dit betekent
ook dat je aansprakelijk bent als het fout gaat. Op zich hoef je je daar geen zorgen over te maken,
zolang je al het mogelijke hebt gedaan om het ongeluk te voorkomen. Als dat het geval is, ben je
enkel ‘burgerlijk aansprakelijk’, en hiervoor ben je volledig verzekerd door de KLJ-verzekering.

De gouden regel
Als je al het mogelijke hebt gedaan om een ongeluk te voorkomen, hoef je je geen zorgen te maken!
Maar wat betekent dat: ‘al het mogelijke doen om een ongeluk te voorkomen’? De wet is daarover
heel duidelijk. Er zijn twee enorm belangrijke juridische principes die je als KLJ-bestuurslid ten allen
tijde moet respecteren: de organisatieplicht en de toezichtsplicht.

3.1 Organisatieplicht en toezichtsplicht
Organisatieplicht
Je hebt als leider de wettelijke plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Dit
betekent dat je wettelijk verplicht bent om bij de voorbereiding van elke activiteit voldoende aandacht
te hebben voor mogelijke gevaren. Hiervoor moet je de nodige concrete voorzorgen nemen!
Voorbeelden
 Dit betekent dat als je op tocht gaat, je verplicht bent de groep uit te rusten met voldoende
veiligheidsmateriaal.
 Als je een bosspel organiseert, moet je voor het spel begint, controleren of er in het bos geen
prikkeldraad ligt, of er geen gevaarlijke kuilen zijn.
 Als je een deathride organiseert, moet je alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen en dit
laten begeleiden door een specialist.

Toezichtsplicht
Als leiding ben je wettelijk verplicht om er actief op toe te zien dat je leden zichzelf of anderen niet in
gevaar brengen.
Voorbeelden
 Dit betekent dat je je leden nooit alleen laat, maar ook dat je altijd kan ingrijpen. Bij een tocht
zorg je dat er iemand van de leiding vooraan, en iemand achteraan loopt.
 Het betekent ook dat je wettelijk verplicht bent om in te grijpen als twee leden beginnen te
vechten, of als een lid de straat op loopt, of als een lid met een gevaarlijk voorwerp begint te
spelen.
 Je mag zeker niet dronken zijn tijdens activiteiten of op kamp, omdat je dan onmogelijk
aan je toezichtsplicht kan voldoen.

Een goede huisvader
Het principe van ‘de goede huisvader’ is een veelgebruikte juridische term. Het betekent dat je ‘het
goed’ (de leden dus) dat je is toevertrouwd naar best vermogen beheert. Je beheert het zoals een
huisvader zijn gezin zou beheren.Het betekent simpelweg dat je altijd zo verantwoordelijk mogelijk
moet optreden als leiding, én dat je altijd de wet moet respecteren. Of beter gezegd dat
je in orde bent met de organisatie- en toezichtsplicht.
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Als je altijd je organisatieplicht en je toezichtsplicht als leiding ernstig neemt, zal je optreden als ‘een
goede huisvader’, en dan moet je je helemaal geen zorgen maken.

Moet ik mij zorgen maken?
Als je al het mogelijke doet om ongelukken te voorkomen, moet je echt niet bezorgd zijn. Het gebeurt
zelden dat jeugdleiders vervolgd worden, maar het kan wel! En dan enkel als ze zware fouten hebben
gemaakt. Bovendien: mocht je ooit in die situatie komen, zal KLJ je met raad en daad bijstaan, en krijg
je een advocaat via de KLJ-verzekering.
Maar het is wel enorm belangrijk dat je als KLJ-bestuur bewust met dit thema omgaat. Je moet dus
zeker je verantwoordelijkheid als leiding en de veiligheid van je leden heel ernstig nemen. Als KLJ
nationaal vaststelt dat dit niet of onvoldoende gebeurt, zal er zeker ingegrepen worden. In KLJ kunnen
we met veel lachen, maar niet met de veiligheid van onze leden!

3.2 3 soorten aansprakelijkheid
Burgerlijke aansprakelijkheid
Via de KLJ-verzekering zijn alle leden verzekerd voor ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid’. Dit wil
zeggen dat schade die één van je leden berokkent aan een ‘derde’, verzekerd is. Je bent dus
verzekerd voor schade die je onopzettelijk aan iemand anders toebrengt. Belangrijk is natuurlijk dat
het gaat om schade die je niet opzettelijk hebt veroorzaakt. Als je schade veroorzaakt door het plegen
van geweld, door het kwaadwillig beschadigen van goederen of door het stelen van dingen, ben je
hier vanzelfsprekend niet voor verzekerd. Je begaat immers een ‘strafrechtelijke fout’, een fout tegen
het strafwetboek, een inbreuk op de wet. Hier kan je je onmogelijk voor verzekeren.
Voorbeeld
Bij het spelen zijn een paar leden nogal wild. Een fietser moet uitwijken en knalt met zijn fiets tegen
een boom. Dit deden de leden niet met opzet. De schade die de fietser opliep (zowel eventuele
verwondingen als schade aan de fiets) noemen we ‘schade aan derden’. De kosten hiervan worden
gedekt door de KLJ-verzekering.

Contractuele aansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid betekent dat je niet verzekerd bent voor goederen die aan jou zijn
toevertrouwd.
Wat betekent dit?
Dingen die je geleend hebt
Als je spullen van iemand leent, zijn deze spullen niet verzekerd. De verzekering beschouwt het lenen
van spullen als een contract met de eigenaar van de spullen.
Dingen die je gehuurd hebt
Voor spullen die je huurt, geldt dezelfde regel. Als je spullen huurt (tenten, installaties, camera, …) zijn
deze spullen niet verzekerd. Als je spullen huurt of leent, ben je hier ten volle zelf verantwoordelijk
voor. Als er schade aan is, moet je die zelf betalen. Draag er dus uitermate veel zorg voor! Als je dure
spullen leent of huurt, kan je hier best een speciale verzekering voor nemen.
Voorbeeld
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Als je een digitale camera van iemand leent voor een spel en deze camera gaat stuk, wordt dit niet
beschouwd als ‘schade aan derden’. Je kan de kosten dus niet verhalen op de verzekering en je zal
zelf volledig voor de kosten moeten opdraaien. Maak hier dus goede afspraken over met jullie bestuur!

Strafrechtelijke aansprakelijkheid
‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid’ is jouw aansprakelijkheid als je een inbreuk pleegt op het
strafwetboek. Voor de eventuele geldboetes die hier het gevolg van zijn, kan je je onmogelijk
verzekeren.
Een strafrechtelijke fout is dus een fout waarmee je een inbreuk op de wet begaat. Dat is het verschil
met burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Daarbij berokken je wel schade aan een ander, maar zonder
een echte inbreuk op de wet te begaan. Het is logisch dat je voor strafrechtelijke fouten geen
verzekering kan afsluiten: dat zou betekenen dat je je bijvoorbeeld ook voor verkeersboetes zou
kunnen verzekeren!
Als je dus in KLJ-verband een strafrechtelijke fout begaat, ben je hier ten volle zelf verantwoordelijk
voor. Heel wat bestuursleden stellen zich de vraag of ze bijvoorbeeld strafrechtelijk verantwoordelijk
kunnen gesteld worden als een kind onder hun hoede wordt aangereden. In principe is het
mogelijk dat je strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor je daden als bestuurslid. Dit gebeurt bij
jeugdbewegingsleiders heel erg zelden. Als dit toch zou gebeuren, kan je trouwens ten volle rekenen
op juridische bijstand van KLJ.
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4. Voorbeelden
4.1 Een KLJ-lid berokkent schade aan een buitenstaander
tijdens de activiteit
We zijn met KLJ uitgenodigd op een spelendag van de gemeente. De ideale activiteit. We trekken er
dan ook met de leden naar toe. Op de spelendag trapt een van onze leden op de bril van een
mevrouw die ook eens kwam kijken.

Zijn we verzekerd?
Ja. Het lid in kwestie berokkende ‘schade aan derden’ tijdens een KLJ-activiteit. De schade zal
vergoed worden door de KLJ-verzekering.

Wat moeten we doen?
Het is belangrijk dat je onmiddellijk het aangifteformulier ‘schade aan derden’ invult en zo snel
mogelijk bezorgt aan het nationale KLJ-secretariaat, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven.

4.2 Een KLJ-lid berokkent schade aan een buitenstaander
op weg naar de activiteit
Op weg naar de KLJ-activiteit rijdt een KLJ’er per ongeluk op een voorbijganger. De KLJ’er heeft
gelukkig niks, maar de voorbijganger heeft een lelijke snee. Bovendien is zijn MP3-speler gevallen en
helemaal naar de vaantjes.

Zijn we verzekerd?
Ja. Op weg naar en van de activiteiten zijn je leden verzekerd voor ‘schade aan derden’. De schade
zal vergoed worden door de KLJ-verzekering.

Wat moeten we doen?
Het is belangrijk dat je onmiddellijk het aangifteformulier ‘schade aan derden’ invult en zo snel
mogelijk bezorgt aan het nationale KLJ-secretariaat, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven.

4.3 Een reclamebord valt en berokkent schade aan een
geparkeerde wagen
Zoals elk jaar zetten we voor ledenwerving borden in het dorp met daarop de data van de
startactiviteiten. Stomweg viel één van de borden door een stormwind om en viel op een auto. De
chauffeur kan er niet echt mee lachen.

Zijn we verzekerd?
Ja. De KLJ-verzekering dekt de schade die goederen van de vereniging aanrichten aan derden.
Voorwaarde in dit geval is natuurlijk wel dat je borden op een legale manier geplaatst zijn. Informeer
best bij je gemeente. Als je borden verkeerd geplaatst zijn en je krijgt hier problemen mee, kan je wel
beroep doen op de rechtsbijstand van KLJ.

15

Wat moeten we doen?
Het is belangrijk dat je onmiddellijk het aangifteformulier ‘schade aan derden’ invult en zo snel
mogelijk bezorgt aan het nationale KLJ-secretariaat, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven.

4.4 De discobar van de fuif valt en verwondt een aanwezige
Pech gehad natuurlijk. Maar het kan gebeuren. De discobar, die we voor de gelegenheid van onze fuif
gehuurd hebben, staat blijkbaar niet stabiel op zijn statief. Het ding valt en een van de aanwezigen
loopt een vervelende breuk op.

Zijn we verzekerd?
Ja. De KLJ-verzekering dekt schade die goederen die in dienst staan van de vereniging (de discobar
in dit geval) aanricht aan derden.
Opgelet. Dit betekent niet dat zomaar alle schade tijdens je fuif verzekerd is. De discobar zelf is
bijvoorbeeld niet gedekt door de KLJ-verzekering, omdat ze beschouwd wordt als toevertrouwd goed
en dan gaat het om contractuele aansprakelijkheid.

Wat moeten we doen?
Het is belangrijk dat je onmiddellijk het aangifteformulier ‘schade aan derden’ invult en zo snel
mogelijk bezorgt aan het nationale KLJ-secretariaat, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven.

4.5 Een KLJ-lid verwondt per ongeluk een ander lid op de
activiteit
Je weet hoe het gaat. We spelen dikke Bertha op de KLJ en de leden gaan er nogal stevig in op. Stef
haalt Bart nogal stevig onderuit en Bart houdt er een gebroken pols aan over.

Zijn we verzekerd?
Ja. De KLJ-verzekering dekt alle lichamelijke ongevallen die tijdens KLJ-activiteiten gebeuren. Als een
lid door een ander lid verwond wordt, beschouwen we dit als een lichamelijk ongeval. Deze zaken
gebeuren nu eenmalig regelmatig met kinderen als ze aan het spelen zijn.

Wat moeten we doen?
Het is belangrijk dat je onmiddellijk het formulier ‘lichamelijke ongevallen’ invult. Vergeet zeker niet het
formulier mee te nemen als je met het lid naar de dokter of het ziekenhuis gaat. De behandelende arts
moet zeker de achterkant van het formulier invullen!
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4.6 Een KLJ’er komt ten val
Een ongelukje zoals er in elke KLJ-afdeling regelmatig gebeuren. Saartje gaat nogal fel op in het spel
kat en muis, en ze schuift stevig uit. Een paar serieuze schaafwonden zijn het gevolg. Toch maar naar
de dokter voor de zekerheid.

Zijn we verzekerd?
Ja, de KLJ-verzekering is er speciaal voor dit soort alledaagse ongevallen. Dit is een typisch
voorbeeld van een lichamelijk ongeval.

Wat moeten we doen?
Het is belangrijk dat je onmiddellijk het formulier ‘lichamelijke ongevallen’ invult. Vergeet zeker niet het
formulier mee te nemen als je met het lid naar de dokter of het ziekenhuis gaat. De behandelende arts
moet zeker de achterkant van het formulier invullen!
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5. Vragen, problemen en meer informatie?
We proberen in deze bundel zo goed mogelijk alle informatie over KLJ-gerelateerde verzekeringen
samen te brengen. Dit is niet makkelijk. Verzekeringen zijn een erg complexe materie. Het is dus heel
goed mogelijk dat je geen antwoord vindt op je vraag. Aarzel dan niet om contact op te nemen met je
vrijgestelde of het nationale KLJ-secretariaat. Wij helpen je zo goed mogelijk verder!
Met vragen over verzekeringen kan je dus terecht op het nationale secretariaat:

016/47.99.96 of verzekeringen@klj.be.
Als er zich een ernstige situatie voordoet, of je weet gewoon niet wat je moet doen in een of andere
situatie, aarzel dan geen seconde en neem contact op met het KLJ-noodnummer!
Via dit nummer is er 24u per dag een professionele medewerker van KLJ bereikbaar. Hij of zij helpt je
graag verder en zal je begeleiden in eender welke situatie.

KLJ-noodnummer
016/47.99.58
24 uur per dag, 365 dagen per jaar!
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