Verzekeringen voor evenementen en fuiven
Ook al neem je als organisator de nodige voorzorgen, toch kan er altijd iets misgaan. Om je in te
dekken tegen de verschillende risico's die aan het geven van een fuif verbonden zijn, kan je vooraf
een aantal verzekeringen afsluiten.
De zaal uitbater kan de organisator wel contractueel verplichten om bepaalde verzekeringen af te
sluiten.
De jeugddienst raad aan om volgende verzekeringen af te sluiten
 verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als organisator
 verzekering voor vrijwilligers (medewerkers)

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
Door de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing (BS 20 september
1979) en betreffende de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (KB 28
februari 1991, BS 13 april 1991) moet het merendeel van de voor publiek toegankelijke inrichtingen
verplicht verzekerd zijn tegen lichamelijke en stoffelijke schade ten gevolge van brand en ontploffing.
O.a. dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar er wordt gedanst, vallen hieronder.
De meeste zalen zullen dus beschikken over dergelijke verzekering.
Uit antwoorden op parlementaire vragen blijkt dat infrastructuur die niet regelmatig gebruikt wordt,
niet geviseerd wordt door deze reglementering. Dit reglement is ook niet van toepassing bij tenten.
Dit is een verzekering die verplicht is voor de zaaluitbater.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
De gewone verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid –privéleven dekt een aantal dingen niet die je
in verenigingsverband doet. Je doet er goed aan een verzekeringspolis 'burgerlijke aansprakelijkheid'
af te sluiten voor de schade die door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid van één of
meerdere van deze vrijwilligers werd toegebracht aan derden. In de meeste gevallen wordt deze
schade immers niet gedekt door de klassieke 'familiale' polis van de betrokkene, als die er al is.
Zonder bijkomende verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid kan de organisator opdraaien voor
schade die voortvloeit uit de organisatie. Bij een feitelijke vereniging zal dit altijd op de
verantwoordelijke persoon worden verhaald. Heeft de organisatie een vzw-structuur, dan zal de
schade normaal op de vereniging worden verhaald.
Wat de bijkomende verzekering betreft heb je twee mogelijkheden:
 Je sluit een dagverzekering af, bovenop de bestaande verenigingspolis, dit is het meest
raadzame als je slechts af en toe iets organiseert.
 Als je regelmatig evenementen op poten zet, sluit je best een BA exploitatie of uitbating af
op jaarbasis.

Een verzekering BA is echter geen ontlasting van mogelijke schuld. Je moet er dus steeds voor zorgen
dat de organisatie goed is opgezet en dat het risico dat er iets fout loopt, zo klein mogelijk wordt
gehouden. De schade mag dus niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid.
Meestal zijn enkel de organisator en zijn 'afgevaardigden' (de personen betrokken bij de organisatie)
die schade berokkenen, gedekt door dergelijke verzekering.
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt twee soorten schade:
 Materiële schade aan derden:
 Lichamelijke schade: voor de terugbetaling van medische kosten tot een
invaliditeitsuitkering.
Let op! Alles wat je ter beschikking hebt, bijvoorbeeld gehuurde zaal, materialen,… wordt dus niet
gedekt door de verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid. Hiervoor kan je een brandverzekering en een verzekering contractuele
aansprakelijkheid nemen.

Brandverzekering (Art. 1732 BW)
Wie een zaal huurt, informeert bij de zaaluitbater best of er een brandverzekeringspolis werd
afgesloten. In het contract met de zaaluitbater moet vermeld staan dat de eigenaar 'afstand van
verhaal' doet ten aanzien van de inrichters. Deze clausule voorziet dat indien brand ontstaat op een
moment dat het gebouw of delen ervan verhuurd wordt, toch de eigen brandpolis van de eigenaar
van toepassing is. In feite zou ook de verzekeringsmaatschappij in haar contract met de zaaluitbater
afstand moeten doen van verhaal bij verhuur. Als je een gemeentelijke zaal huurt, is dit meestal in
orde. Als er geen "afstand van verhaal" voorzien is in de brandpolis van de eigenaar, dan sluit je best
zelf een aparte brandpolis af voor de periode dat je gebruik maakt van de zaal, en voor de inboedel.
Opgelet!!!:
 De voorwerpen die je zelf in het gebouw/de zaal opstelt (bijvoorbeeld de muziekinstallatie)
vallen uiteraard niet onder de vaste inboedel en bijgevolg ook niet onder de "afstand van
verhaal". Deze voorwerpen moet je, als je dit nodig vindt, nog apart verzekeren. (zie
verzekering "alle risico's")
 De brandverzekering dekt enkel schade veroorzaakt door een aantal welomschreven (brand,
ontploffing, water,…) Schade te wijten aan andere redenen wordt niet door een dergelijke
polis gedekt en dient eventueel nog apart verzekerd te worden via een polis "contractuele
aansprakelijkheid".( zie verzekering contractuele aansprakelijkheid)

Verzekering contractuele aansprakelijkheid (Art. 1134 BW)
Als je een zaal huurt, dan wordt er verwacht dat je de zaal na-afloop in dezelfde staat achterlaat als
waarin de zaal zich bevond voor de activiteit. Als er schade is, dan wordt volgens het Burgerlijk
Wetboek 'de huurder vermoed aansprakelijk te zijn'.

Verzekering 'alle risico's'
Met deze verzekering kan je voorwerpen, naast de risico’s van een brandpolis, ook laten verzekeren
tegen risico's als vandalisme en diefstal. Opgelet: 'verdwijning' van een voorwerp (diefstal zonder
sporen van braak) wordt nooit verzekerd! Zowel materiaal dat je eigendom is, als materiaal dat je
huurt, kan je op deze manier verzekeren. Een verzekering 'alle risico's' is echter geen ontlasting van
mogelijke schuld. Je moet er dus steeds voor zorgen dat de organisatie goed is opgezet en dat het
risico dat er iets fout loopt, zo klein mogelijk wordt gehouden. De schade mag dus niet te wijten zijn
aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid.

Ongevallenverzekering
Bij de organisatie van een fuif of een groot evenement komen de risico's op ongevallen om het
hoekje loeren. Zeker bij de op- of afbouw lopen vrijwilligers risico's. Zo kunnen medewerkers
gekwetst geraken bij de opbouw van het podium, het opzetten van een tent, het aansluiten van de
nodige nutsvoorzieningen, het ophangen van spandoeken van sponsors, …
Je kan overwegen om hiervoor een ongevallenverzekering af te sluiten.

