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Geachte bestuursleden,

1. De Raad van Bestuur van de Vergadering der Afgevaardigden en de verschillende
verantwoordelijken van de secties maken zich momenteel een beetje ongerust over het al of
niet verzekerd zijn van uw leden door toedoen van uw vereniging.
Wanneer honden samenkomen op trainingen, manifestaties, tentoonstellingen of wedstrijden is
het gevaar voor schade door ondermeer “hondenbeten” er de laatste tijd niet minder op
geworden.
Naar verluidt hebben bepaalde aangesloten clubs zelfs nog geen verzekering voor hun leden
afgesloten. Ongelofelijk, maar blijkbaar toch wel waar.
Bij zware conflicten kunnen de onkosten wel oplopen voor het slachtoffer zoals medische
onkosten, werkverlet, blijvende handicap…om nog niet te spreken van het ergste dat er een
mens kan overkomen.
De raad van bestuur van de VdA was en is er zich nog steeds van bewust, dat dergelijke
toestanden dringend moeten aangepakt worden.
Reeds vanaf 2002 staan er twee door ons onderhandelde polissen vermeld op de Website van
de KKUSH. ( Mercator en P&V)
Deze twee maatschappijen getuigen enkel van een mogelijkheid een correcte verzekering voor
uw leden af te sluiten en buiten de twee maatschappijen opgesomd op de Website van de
KKUSH, zullen er heel zeker nog andere maatschappijen in aanmerking komen om een
degelijke polis met uw vereniging af te sluiten.
De verzekeringen waar wij onze speciale aandacht wensen op te vestigen zijn :
• Burgerlijke Aansprakelijkheid voor Hondenclubs
• Persoonlijke Ongevallenverzekering
• Familiale Verzekeringspolis
1/ Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.)
Deze verzekering waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid van de club voor schade aan
derden veroorzaakt door de inrichting van clubactiviteiten. De verzekeraar vergoedt zowel de
lichamelijke als de stoffelijke schade. Juridisch is dit de extracontractuele burgerrechtelijke
aansprakelijkheid : foutvereiste is essentieel! Dit betekent dat men vergoedt indien een
schadelijder kan bewijzen dat een fout van de club de oorzaak is van zijn opgelopen schade:
Opmerkingen:
• Gekruiste aansprakelijkheid: dit is een ruimere dekking dan de gewone BA-dekking. Meer
bepaald worden de leden als derden onderling beschouwd voor lichamelijke schade!
(Normaliter zijn leden binnen de clubactiviteiten geen derden). Voor stoffelijke schade wordt
verwezen naar de familiale verzekering van degene die de fout begaat. De polis van Mercator
voorziet dergelijke clausule.
- Bijvoorbeeld : gebrekkig toezicht van een lid waardoor zijn hond een ander lid bijt.
Volledigheidshalve stel de hond bijt bij gebrekkig toezicht een hond van een ander lid, dan
moet diens familiale tussen komen.
• Persoonlijke aansprakelijkheid van de leden binnen het kader van de clubactiviteiten is
verzekerd in tweede rang: prioritair komt de familiale verzekeraar tussen.
• Naast de BA is het raadzaam ook een waarborg Rechtsbijstand te onderschrijven.

B/ Familiale Verzekering.
In elk geval wordt elk lid ten stelligste aangeraden een familiale verzekeringspolis te
onderschrijven en bij ingang van het lidmaatschap het polisnummer van hun verzekering door
te geven aan de club.
C/ Persoonlijke Ongevallenverzekering.
Kan aangeraden worden voor elk lid, maar in elk geval zeer nuttig voor instructeurs en
pakwerkers.
Deze polissen kunnen zowel in clubverband als individueel onderschreven worden.
Hierin wordt een kapitaal overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten gedekt.
Hier is tussenkomst bij een ongeval. (Geen belang of iemand een fout heeft begaan).

De Raad van Bestuur van de VdA vraagt dan ook hiermee rekening te willen houden
en uw bestaande polis eens na te lezen naar “dekkingen” en “voorwaarden”, en voor
dié clubs die nog geen verzekering onderschreven zouden hebben, dit dan ook
onverwijld te willen doen ten voordele van hun leden en de Belgische Kynologie in
het algemeen.

