
Wet 18 juli 2018 - Verenigingswerk 

Afdeling 3. - Aansprakelijkheid van de verenigingswerker en de organisatie 

 

  Art. 6. Ingeval de verenigingswerker bij de uitvoering van de overeenkomst inzake verenigingswerk 

schade berokkent aan de organisatie of aan derden, is de organisatie burgerlijk aansprakelijk voor 

deze schade. 

  De verenigingswerker is enkel aansprakelijk in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan 

toevallig voorkomende lichte fout. 

  Op straffe van nietigheid mag niet worden afgeweken van de bij het eerste en het tweede lid 

vastgestelde aansprakelijkheid in het nadeel van de verenigingswerker. 

  De organisatie kan de vergoedingen en schadeloosstellingen die haar krachtens dit artikel 

verschuldigd zijn en die na de feiten zijn overeengekomen met de verenigingswerker of zijn 

vastgesteld door de rechter, inhouden op de vergoedingen toegekend krachtens deze wet. 

 

  Afdeling 4. - Verzekering verenigingswerk 

 

  Art. 7. § 1. De organisaties zoals vermeld in artikel 2 die onder meer krachtens artikel 6 van deze wet 

burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die een verenigingswerker veroorzaakt, sluiten tot dekking 

van de risico's met betrekking tot het verenigingswerk een verzekeringscontract, dat ten minste de 

burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele 

aansprakelijkheid. 

  § 2. Bovendien sluiten dezelfde organisaties bedoeld in artikel 2 een verzekeringscontract ter dekking 

van de lichamelijke schade die wordt geleden door verenigingswerkers door ongevallen tijdens de 

uitvoering van het verenigingswerk of op weg naar en van deze activiteiten en door ziekten opgelopen 

als gevolg van het verenigingswerk. 

  § 3. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor de categorieën van 

verenigingswerkers die Hij bepaalt, de dekking van het verzekeringscontract uitbreiden tot 

rechtsbijstand voor de in §§ 1 en 2 bedoelde risico's. 

  § 4. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

minimumgarantievoorwaarden vaststellen van de in dit artikel bedoelde 

verzekeringsovereenkomsten. 

 

  Art. 8. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 

minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven, laatstelijk 

gewijzigd bij de wet van 3 juli 2005, wordt punt 1° aangevuld met de volgende zinssnede: 

  ", alsmede op de door artikel 7, § 1, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance 

en versterking van de sociale cohesie, verplicht gestelde verzekering voor burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid". 

 

  Art. 9. Het verenigingswerk wordt geacht verricht te worden in het privéleven als bedoeld in het 

koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 

overeenkomst met betrekking tot het privéleven. 
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