
BASISPRINCIPES AANSPRAKELIJKHEID EN 
VERZEKERINGEN IN DE VRIJWILLIGERSWET 
In deze korte tekst willen we de basiselementen nog eens opfrissen, om duidelijkheid te scheppen 
naar organisaties en vrijwilligers, vermits we merken dat er enige verwarring blijft bestaan.  

Het begrip burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

Wanneer iemand schade lijdt door fout van een ander, dan moet die ander de schadelijder 
vergoeden.  Het algemeen principe is: potje breken, potje betalen. 

In het vrijwilligerswerk is dat echter niet zo (als de organisatie onder de specifieke aansprakelijk- 
heidsregeling van de vrijwilligerswet valt, zie volgende deeltje): hier zal de fout van de vrijwilliger 
waardoor schade wordt veroorzaakt aan een ander (de schadelijder), worden aangerekend bij 
de organisatie die de vrijwilliger laat vrijwilligen. 

Is de organisatie burgerrechtelijk aansprakelijk? 

De eerste vraag die zich stelt is of de organisatie (initiatief, vereniging, lokaal bestuur) beschouwd 
kan worden als een vrijwilligersorganisatie in de zin van de vrijwilligerswet. 

In tweede orde kan je dan nagaan of de organisatie valt onder de aansprakelijkheids- en verzeke- 
ringsregeling van de vrijwilligerswet. 

Het gaat hier om: 

•publieke rechtspersonen, zoals een stad, gemeente, OCMW, provinciale, Vlaamse en Federale
overheid

• private rechtspersonen: vzw’s (met de daaraan gebonden lokale afdelingen), ivzw’s,
stichtingen



•bepaalde feitelijke verenigingen (feitelijke verenigingen wanneer ze werknemers tewerkstellen,
maar ook diegene die specifiek verbonden zijn aan een koepel).

Als dat zo is, dan: 

•is de specifieke aansprakelijkheidsregeling van toepassing

•is de organisatie gehouden aan een wettelijke verzekeringsplicht

Wat betekent dat voor de aansprakelijkheid van de vrijwilliger? 

1. de vrijwilliger is immuun, met andere woorden hij/zij kan niet burgerrechtelijk aansprakelijk
gesteld worden voor de schade die hij/zij door zijn/haar fout maakte bij het vrijwilligen

2. de organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk: de ‘andere’ die schade lijdt door toedoen van
één van de vrijwilligers, kan de organisatie burgerrechtelijk aansprakelijk stellen, dat wil
zeggen:

1. eisen dat de schade hersteld wordt
2. eisen dat de schade vergoed wordt

De organisatie valt immers onder toepassing van de vrijwilligerswet die dit dwingend oplegt. Het 
is de organisatie verboden daarvan af te wijken. Dus: 

•vragen dat de vrijwilliger de schade die hij/zij veroorzaakte bij het vrijwilligen, uit eigen
zak betaalt, is niet wettelijk.

•de vrijwilliger die een fout gemaakt heeft en daardoor schade veroorzaakte bij het
vrijwilligen, wandelen sturen, is ook niet correct.

De immuniteit van de vrijwilliger 

Maar, de vrijwilliger kan inderdaad zijn/haar immuniteit kwijtspelen: 

•in het geval van opzet of bedrog (de vrijwilliger doet opzettelijk iets verkeerd of negeert bewust
specifieke instructies en weet dat hij daardoor schade berokkent)

•in het geval van zware fout (de vrijwilliger handelde duidelijk verkeerd, handelde bvb. in dron-  
kenschap of onder invloed van drugs of medicijnen)

•in het geval van een licht repetitieve fout (dat is een kleine herhaalde fout)(de vrijwilliger of de
hele groep vrijwilligers werd al herhaaldelijk gewezen op iets dat echt niet mag, maar negeert
het verbod)



>>> het volstaat vanzelfsprekend niet te zeggen dat de vrijwilliger een zware fout maakte of 
bedrog pleegde: dan zal je dat als organisatie moeten kunnen bewijzen, om de immuniteit van de 
vrijwilliger op te heffen. Doorgaans is het enkel een rechter die daarover een oordeel kan vellen!  

>>> de organisatie kan vanzelfsprekend richtlijnen geven over hoe een activiteit uitgevoerd dient 
te worden, maar het is niet omdat een vrijwilliger de activiteit gebrekkig uitvoert, dat je dan 
voldoende elementen op zak hebt om de aansprakelijkheid af te wentelen . 

Reikwijdte van de Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

De BA geldt van zodra er sprake is van schade. Die schade wordt niet verder gedefinieerd, het 
kan dus gaan om: 

•lichamelijke schade bij de ander

•materiële of stoffelijke schade bij de ander
Je kan dus als organisatie niet stellen dat de organisatie enkel burgerrechtelijk aansprakelijk 
gesteld mag worden als die ander een lichamelijk letsel overhoudt aan zijn/haar ontmoeting met 
de vrijwilliger.  

Onderhandelen om tot een minnelijke schikking te komen, kan dat en mag 
dat? 

Het komt wel vaker voor: er gebeurt iets, waarbij diegene die de fout maakt de andere, die 
schade heeft geleden, poogt te overtuigen het minnelijk (of ‘in de minne’) te regelen, zonder 
tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. 

Daarvoor moeten we je waarschuwen: laat nooit je vrijwilliger die op het terrein actief is en een 
fout maakt, waaruit schade is ontstaan,  onderhandelen over een schaderegeling. Dat is ronduit 
onverstandig en kan de organisatie zelfs in een erg vervelend parket brengen.  
Waarom? 

•omdat de vrijwilliger immuun is, dienen mogelijke regelingen tussen de schadelijder en de
organisatie getroffen te worden.

•dit gezegd zijnde, raden we ook de organisatie af om zonder tussenkomst van de verzekeraar
een minnelijke schikking te treffen



Het mechanisme wat uitgerafeld 

Voor de (ten minste de) burgerrechtelijke aansprakelijkheid, is de organisatie verplicht een verze- 
kering te sluiten. Dat is wettelijk zo geregeld. 

Binnen de verzekeringswereld en –wetgeving geldt het principe dat de verzekeraar de baas van 
de betwisting is. Dat wil zeggen dat als de verzekeringsmaatschappij een schadegeval 
binnenkrijgt (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), de verzekeraar eerst die aansprakelijkheid zal 
pogen te be- twisten. 

Als je nu als organisatie een minnelijke schikking treft, kan het zijn dat de verzekeraar, als hij het 
dossier opent of als het dossier toch naar hem komt, zich tegen de organisatie zelf kan keren. 
Want door een minnelijke schikking te treffen met de schadelijder, zijn in feite de rechten van de 
verzekeraar gekortwiekt. Je hebt immers, als je een minnelijke schikking treft, de 
aansprakelijkheid erkend. 

Je werkt dus in feite je eigen verzekeraar tegen en dat mag niet. 

Mogelijk denk je als organisatie dat de verzekeraar dat niet te weten zal komen, als je als 
organisatie geen schadegeval doorgeeft. Mis! De schadelijder heeft immers het recht om zich 
rechtstreeks naar de verzekeraar van de andere partij (van jullie organisatie) te wenden.  

Conclusie 

De vrijwilligerswet heeft tot doel om de vrijwilliger te beschermen. Daarvoor verwerft de 
vrijwilliger in de meeste organisaties immuniteit. Die immuniteit kan de vrijwilliger mogelijk kwijt 
spelen, in vrij uitzonderlijke gevallen, maar niet zomaar op oordeel van de organisatie.  
De organisatie valt onder een wettelijke verzekeringsplicht. De verzekeraar zal mogelijke 
(eventuele) schadegevallen regelen. Daarvoor geeft je de verzekeraar de nodige informatie maar 
ook de ruimte om zijn rol te spelen. 

Tekst opgesteld door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, in samenwerking en onder supervisie van 
Professor H. Claassens (juni 2015). 




