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Aansprakelijkheid van feitelijke verenigingen 
Notitie opgemaakt in opdracht van  de cultuurraad van xxx 
Datum: 13 nov 2013; versie 2.0 
 

1. Inleiding 
Naar aanleiding van het incident met een carnavalwagen in Aalst waarbij de rechter uitspraak deed 
in het nadeel van de leden van een– niet verzekerde -  carnavalsvereniging, is er veel onrust bij de  
(feitelijke) verenigingen over de gevolgen van hun aansprakelijkheid. 
Deze notitie tracht een overzicht te geven van de problematiek, en zal proberen adviezen te 
formuleren voor de verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad.  
Deze notitie is uiteraard zuiver informatief. Voor degelijk juridisch advies wendt u zich best tot een 
specialist. Als u geen vzw hebt en er ook geen overweegt mag u hoofdstuk 3 overslaan. 
 

2. Het Recht in België 
Een kort (onvolledig) overzicht om de behandelde problematiek te kaderen. 
 

2.1. Publiek recht 
Het publiek recht omvat de rechtsregels over de organisatie en de werking van de overheid en zijn 
verhouding met de burgers voor zover dat niet door het 'gemeen' burgerlijk recht beheerst wordt. 
Het wordt verder ingedeeld in:  
2.1.1.  Grondwettelijk recht,  
2.1.2.  Administratief recht,  
2.1.3.  Strafrecht,  
2.1.4.  Fiscaal recht,  
2.1.5.  Procedurerecht.  

 
2.2.  Privaatrecht 

Het privaatrecht bestaat uit de rechtsregels die de verhoudingen regelen tussen de particuliere 
burgers. Het bevat bijvoorbeeld de regels in verband met het huwelijk,  
het erfrecht, woninghuur. hypotheek ...  
 
2.2.1.  Burgerlijk recht 
Het burgerlijk recht wordt ook wel het 'gemeen recht' genoemd. Bedoeld wordt dat het in alle 
omstandigheden, dus ook op alle andere rechtstakken (zelfs de overheid) toepasselijk is 
(Burgerlijk wetboek) 
 
2.2.2.  Handelsrecht.  
Dat is het privaatrecht dat gaat over activiteiten in handel en industrie (wetboek van Koophandel) 

 

2.3.  Sociaal Economisch recht 
2.3.1. Sociaalzekerheidsrecht 
2.3.2. Arbeidsrecht 

 
Een overzicht van Belgische wetten vindt u oa op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_wetten 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Handel_(economie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Industrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_wetten
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3. VZW of feitelijke vereniging 
 
België is een land van verenigingen in alle soorten en vormen. 
Deze verenigingen kunnen wij gemakshalve onderverdelen in twee soorten. 
De eenvoudige feitelijke verenigingen (zoals bv buurtverenigingen) die spontaan ontstaan, en de 
meer uitgebouwde verenigingen  ( met belangrijke activiteiten en vele leden ) die uiteindelijk 
beslissen om een juridische structuur aan te nemen in de vorm van een vereniging zonder 
winstoogmerk (vzw). 
In sommige gevallen lijkt het evident om voor de juridische structuur en bescherming van een vzw 
te kiezen. In andere gevallen twijfelt men: een vzw brengt immers administratieve, fiscale en 
boekhoudkundige verplichtingen met zich mee.  
Een vzw heeft dus een aantal voordelen, maar ook belangrijke nadelen. 
Het belangrijkste voordeel bestaat erin dat een vzw een rechtspersoon is. Hierdoor kan de vzw een 
bepaald vermogen opbouwen en zijn de leden en bestuurders (in principe) beschermd tegen 
schuldeisers van de vzw en kunnen niet persoonlijk gehouden zijn ten overstaan van derden.  
Het voornaamste nadeel bestaat erin dat men aan een aantal administratieve, fiscale en 
boekhoudkundige verplichtingen moet voldoen. Ook zal het oprichten en onderhouden van een 
vzw een zekere kostprijs hebben. 
 

Om te kiezen of men beter een vzw structuur neemt zijn er een aantal zaken die men in overweging 
moet nemen. 
 

 Aantal leden  
Hoe meer leden, hoe meer de noodzaak bestaat om structuur te geven aan de vereniging 
om een goede werking te waarborgen. Dit kan beter in een vzw 

 Personeelsleden  
Wanneer een vereniging personeel tewerk stelt, raden wij aan een vzw 
(rechtspersoon) op te richten die dan fungeert als werkgever (ipv een 
individueel bestuurslid die werkgever is en aldus ook aansprakelijk is voor bv. fouten van het 
personeelslid ) 

 Eigendom  
Wanneer de vereniging een eigendom heeft (gebouw, terreinen, grond,…) dan raden wij aan 
een vzw op te richten (rechtspersoon). Anders zijn de individuele leden elk voor een deeltje 
eigenaar van het onroerend goed. Dat leidt onvermijdelijk tot moeilijkheden. 

 Belangrijke contracten  
Hoe belangrijker en groter de contracten, hoe groter het – financieel - risico als er iets 
misloopt. Bij een feitelijke vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of 
bestuursleden te liggen. 

 Schulden  
Hoe groter de schulden, hoe groter het risico als er iets misloopt. Bij een 
feitelijke vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of bestuursleden te liggen. 

 Groot budget  
Hoe groter het budget, hoe groter het risico als er iets misloopt. Bij een 
feitelijke vereniging komt dat (groter) risico al snel bij leden of bestuursleden te liggen. 

 Evenementen  
Het organiseren van evenementen houdt dikwijls  risico’s in. Indien het gaat om 
belangrijke/grote evenementen ( evenementen met een groter risico gehalte ), kan men dat 
best in een vzw-structuur organiseren. 

 Subsidies  
Voor het ontvangen van (belangrijke) subsidies is meestal een vzw-structuur vereist 
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Samenvattend: vzw of feitelijke vereniging 
 

Voor de meeste verenigingen zal blijken dat er geen grote financiële risico’s en dat er geen 
risicovolle activiteiten worden georganiseerd zodat een vzw structuur niet noodzakelijk is, voor 
zover men zorgt dat de feitelijke vereniging verzekerd is voor schade aan derden. 
 

Mocht uw vereniging toch tot de conclusie komen dat een vzw te overwegen is dan neemt u best 
contact op met een specialist om u te laten begeleiden.  
Enkele interessante websites: http://www.fenvlaanderen.be/documenten/wetgeving-vzws ;   
https://www.e-griffie.be/evzw/nl/homepage; http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_vzw/vzw.pl 
 

Omdat de meeste verenigingen feitelijke verenigingen zijn wordt hetgeen verder behandeld 
wordt bezien vanuit de noden van een feitelijke vereniging. 
 

4. Definitie Feitelijke Vereniging 
 

Men spreekt van een feitelijke vereniging wanneer 2 of meer personen zich verenigen, met een 
gemeenschappelijke doelstelling, maar zonder daarvoor een vzw of een vennootschap op te 
richten (bijvoorbeeld een sportclub, kookclub, toneelvereniging, …..). 
In tegenstelling tot een vzw beschikt een feitelijke vereniging niet over rechtspersoonlijkheid: ze 
wordt niet erkend als drager van rechten en plichten. Dit gebrek aan rechtspersoonlijkheid heeft 
verschillende gevolgen voor de vereniging: 

 Ze kan geen rechten verwerven op roerende of onroerende goederen. 
 Ze kan geen (of beperkt) overeenkomsten afsluiten. 
 Haar leden zijn met hun persoonlijk vermogen aansprakelijk voor de schulden van de 

vereniging. 
De feitelijke vereniging wordt best enkel aangegaan als het ledenaantal heel beperkt is, als men een 
maximum aan kosten en formaliteiten wil vermijden en als er geen grote risico`s genomen worden 
(zie ook hoofdstuk 3).  
De leden verbinden zich persoonlijk en behouden hun individuele rechten en plichten, m.a.w. haar 
leden zijn met hun persoonlijk vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. 
 
De wet schrijft geen minimumaantal bestuurders voor bij de feitelijke vereniging. De regels voor het 
bestuur van de feitelijke vereniging worden bepaald door de  statuten van de feitelijke vereniging .  
Als de statuten niets zeggen over het bestuur, moeten de regels over de lastgeving (“volmachten”) 
worden toegepast. Lastgeving of mandaat: de wettelijke bepalingen vervat in het burgerlijk 
wetboek: de art. 1984 tot 2010 van het burgerlijk wetboek 
 
Er zijn geen wettelijke of administratieve verplichtingen voor een feitelijke vereniging. Toch is het 
wenselijk dat er aandacht is voor het volgende: 
statuten, bankrekening, verzekeringen, boekhouding (bv kasboek), verslagen van vergaderingen, 
bescherming van vrijwilligers, volmachten. 

 

http://www.fenvlaanderen.be/documenten/wetgeving-vzws
https://www.e-griffie.be/evzw/nl/homepage
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_vzw/vzw.pl
http://www.mensenrecht.be/node/517
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5. Aansprakelijkheid  
Enkele voorbeelden :  

o aansprakelijkheid motorvoertuigen (BA auto) : bv. u rijdt tegen een andere wagen   
o Familiale aansprakelijkheid  :  de schade aan derden, waarvoor u en de leden van uw 

familie verantwoordelijk zijn in het kader van hun privé-leven.  bv. uw vriend valt bij u 
van de trap omdat hij struikelt op een losgekomen tapijtloper 

o Beroepsaansprakelijkheid : schade ingevolge een beroepsfout bv. uw chirurg vergeet 
een tampon bij een operatie   

o Productaansprakelijkheid  : schade wegens een gebrek aan het product  bv. een glazen 
koffiekan barst van de warmte 

o Brandverzekering : bv  de huurder kan aansprakelijk worden gesteld bij brand  

Aansprakelijkheid is een ingewikkelde en veelzijdige materie. Dikwijls zal de rechtbank uitspraak 
moeten doen over de vraag wie aansprakelijk is en over de omvang van de schade 

Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheden : 

a. De strafrechtelijke aansprakelijkheid : dit is de aansprakelijkheid die betrekking heeft op de 
relatie tussen burger en overheid. In het strafwetboek heeft de wetgever bepaald  welke 
gedragingen in onze maatschappij niet worden aanvaard en welke sanctie een inbreuk op die 
normen/wetten met zich meebrengt. Dit wordt hier niet verder besproken  
 

b. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid :  deze regelt de verhoudingen tussen burgers 
onderling. Net als het strafrecht wil het burgerlijk recht aanzetten tot ‘zorgvuldig handelen’ ( 
handelen als een goede huisvader ) . Bovendien  heeft de burgerlijke aansprakelijkheid een 
vergoedend karakter,  het is de bedoeling de opgelopen schade te laten herstellen (het 
strafrecht beteugelt en sanctioneert de dader, waarbij het slachtoffer de opgelopen schade kan 
terug vorderen van de aansprakelijke dader ). 

 
Het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht bepaalt dat degene die door zijn fout of nalatigheid aan 
een ander schade veroorzaakt, deze schade moet vergoeden. Hij is hiervoor aansprakelijk, maar 
slechts als er een fout is, schade is en een oorzakelijk verband tussen deze elementen. 

In principe ben je alleen aansprakelijk voor de schade die je door je eigen fout aan een ander 

hebt veroorzaakt.  

Soms echter kan je ook aansprakelijk gesteld worden voor fouten van anderen. Ouders zijn 

verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen. Onderwijzers, 

ambachtslui ( begeleiders) zijn in principe aansprakelijk voor de schade die kinderen onder hun 

toezicht aan derden veroorzaken )   

In een feitelijke vereniging is er geen hoofdelijke aansprakelijkheid.  
Hoofdelijkheid of hoofdelijke aansprakelijkheid is enkel mogelijk als deze wettelijk voorzien is. 
 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van een persoon of rechtspersoon, voor een verplichting, 

betekent dat deze afzonderlijk gedwongen kan worden de verplichting na te komen, ook al zijn 

anderen ook aansprakelijk. Wanneer bijvoorbeeld meerdere personen gezamenlijk een schuld 

aangaan, dan kan de schuldeiser het volledige bedrag bij elk van hen opeisen. De schuldeiser 

heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.  

Degene die wordt aangesproken voor het geheel heeft overigens wel regres op zijn 

medeschuldenaren, dat wil zeggen hij kan het deel waarvoor hij "te veel" is aangesproken bij 

die medeschuldenaren opeisen. 



5 
 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid kan opgedeeld worden in contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid 

 
- contractuele aansprakelijkheid : schade ingevolge het niet naleven of de foutieve uitvoering 

van een contractuele verbintenis     
o Een contract is een overeenkomst waarbij een of meerdere personen zich tegenover 

een of meerdere personen verbinden. 
o Het doet er niet toe of het gaat om een geschreven, ongeschreven of stilzwijgende 

overeenkomst,  (voor het bewijs is een schriftelijke overeenkomst belangrijk). 
o Soms ontstaan verbintenissen zonder dat er enige overeenkomst is. Bijvoorbeeld:  

wanneer je een voorwerp van iemand in bewaring neemt of houdt...  
 

- buitencontractuele aansprakelijkheid :  
o Buitencontractuele aansprakelijkheid (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of nog 

quasi delictuele aansprakelijkheid genoemd, art 1382-1386bis BW) is de 
aansprakelijkheid tussen personen die niet door een contract zijn gebonden  

Het burgerlijk wetboek bepaalt dat ‘diegene die een fout heeft begaan en daardoor aan 
een derde schade heeft veroorzaakt, diens schade moet vergoeden’.  
Een fout of onrechtmatige daad is een handeling of nalatigheid ( d.i. gebrek aan 
handelen ) waarmee iemand op een onwettige of onbehoorlijke wijze een andere 
persoon schade toebrengt. De fout zelf kan bestaan uit  

- hetzij een inbreuk op een specifieke gedragsnorm / een wettelijke bepaling 
(waarbij de loutere bewezen verklaring van een inbreuk op deze norm volstaat 
als bewijs van een fout)  

- hetzij  uit een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm waarbij men de 
vergelijking met het gedrag van een normaal zorgvuldig persoon in dezelfde 
omstandigheden dient te doorstaan. Hierbij kan een fout zowel opzettelijk als 
onopzettelijk zijn. Hierbij dient niet vergeten dat “ opzet “ niet kan verzekerd 
worden.  

Gelukkig kan iemand die aansprakelijk gesteld wordt voor een onopzettelijke fout in veel 
gevallen rekenen op de bescherming door een verzekering die de schadevergoeding (of een 
deel ervan) op zich neemt. 

 

Samenvattend: aansprakelijkheid  

De leden van een feitelijke vereniging zijn samen onbeperkt aansprakelijk voor de 
schulden van de vereniging. Deze aansprakelijkheid heeft betrekking op hun 
volledige persoonlijk vermogen. 

Maar in tegenstelling tot de hoofdelijke aansprakelijkheid, is elk afzonderlijk lid 
uitsluitend verantwoordelijk voor zijn deel van de eventuele schulden. M.a.w. elk 
lid zal veroordeeld worden voor eenzelfde deel ipv tot de volledige schuld. 

  



6 
 

6. Verzekeringen 
 

Er zijn heel veel mogelijk risico’s en evenveel mogelijkheden om je te verzekeren.  
Aandachtspunten hierbij zijn: welke risico’s lopen we, welke risico’s willen we laten verzekeren,  
wie te verzekeren, welke feiten, welke dekkingen (bedragen), zijn er uitsluitingen, enz 
 

6.1. Familiale verzekering 
Deze dekt buitencontractuele schade (ook extracontractuele schade genoemd).  
De meeste gezinnen hebben een familiale verzekering  (hoewel deze verzekering niet verplicht is, 
zou ze best verplicht worden). Deze voorzien soms expliciet in een passage over vrijwilligerswerk. 
Concreet zal de familiale verzekering tussenkomen als het duidelijk is dat een vrijwilliger persoonlijk 
een “fout” heeft begaan en daardoor schade heeft veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een 
vrijwillige medewerker op een fuif die een vat bier laat neerploffen op de voet van een bezoeker. 
 

De reden waarom de familiale verzekeraar,s van de leden van de Aalsterse carnavalsgroep, niet 
dienden tussen te komen is omdat de familiale polissen uitdrukkelijk alle schade veroorzaakt door 
brand in een gehuurd/gebruikt/bewoond gebouw niet dekt. 
  

Het is evident dat, als er geen duidelijk aantoonbaar oorzakelijk verband is tussen de schade en een 
persoonlijke “fout” van de vrijwilliger, dat dan de familiale verzekering niet ingeroepen kan worden. 
Zo kan u bijvoorbeeld geen heil verwachten van uw familiale verzekering als de feitelijke vereniging 
waarvan u deel uitmaakt aansprakelijk wordt gesteld, zelfs niet als de schade persoonlijk wordt 
afgewenteld op de leden.  
 

Dekkingen. 
Het KB van 1984 en daarna 1992  voorzien wat een familiale verzekering minimaal moet dekken. 
Maar er is wel wat verschil tussen de familiale polissen. Sommigen zijn goed, sommigen zijn min of 
meer goed en sommigen zijn slecht. 
 

6.2. Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor verenigingen (Polis verenigingsleven) 
Deze verzekering dekt drie zaken: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en 
rechtsbijstand. 
Verzekerd is schade aan derden. Worden niet als derden beschouw  de vereniging zelf of de 
gezinsleden van de aansprakelijke verzekerde. 
Verzekerden: de vereniging zelf, bestuursleden, leden, en aangestelden (vrijwilligers?) 
Voorbeeld van max bedragen: 1,2 Mio voor personen, 250.000 voor goederen. 
Eventuele uitsluitingen: toevertrouwde goederen, productaansprakelijkheid, dronkenschap, ea. 
Wel meestal inbegrepen: 
 schade veroorzaakt aan derden door brand of ontploffing. 
 aansprakelijkheid van vrijwilligers , dus schade veroorzaakt door vrijwilligers aan derden, met 

hogere, wettelijk vastgestelde, bedragen. 
 Rechtsbijstand 
 

6.3. Burgerlijke aansprakelijkheidverzekering voor Vrijwilligers 
Deze verzekering kan ingezet worden voor occasionele activiteiten of op jaarbasis. Deze is niet 
verplicht voor feitelijke verenigingen die geen personeel tewerkstellen en niet zijn aangesloten bij 
een koepelorganisatie (vzw). Deze verzekering vergoedt de slachtoffers – binnen de grenzen van de 
dekking - die schade hebben geleden door een fout van de vrijwilliger. 
Deze verzekering is niet nodig indien vrijwilligers inbegrepen zijn in BA verenigingen. 
 

6.4. Verzekering “ongevallen” ( = niet echt een arbeidsongevallenverzekering ) 
Deze verzekering komt ten goede aan uw leden en dekt “Lichamelijke ongevallen welke zouden 
kunnen overkomen aan de leden in de uitoefening van hun mandaat en tijdens verplaatsingen in 
dat verband”. 
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De gebruikelijke vergoedingen zijn eerder aan de lage kant (zie voorbeeld onder 7.). 
 

6.5. Evenementenverzekering 
Is voor een eenmalige activiteit. Zo’n verzekering is een stuk ruimer dan een vrijwilligersverzekering 
of een BA verzekering en kan min of meer op maat worden samengesteld in functie van het 
evenement, maar dekt enkel de evenementen die binnen de verzekering worden opgenomen. 
Naast de aansprakelijkheid van de vrijwilligers en de leden, kunnen hier ook andere waarborgen 
aan toegevoegd worden zoals een verzekering voor de tenten die gebruikt worden, of voor het 
materiaal.  
 

6.6. Brandverzekering 
Voor feitelijke verenigingen die een gebouw huren (bezitten kan niet) , is het aan te raden om daar 
een brandverzekering voor af te sluiten. Zelfs als het om een gehuurd gebouw gaat en de eigenaar 
heeft ook zelf een brandverzekering afgesloten voor het pand. Idem als gebruiker. 
  

Is dikwijls al inbegrepen in BA verzekering. 
 

6.7. Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders 
In principe alleen voor bedrijfsstructuren, oa ook vzw’s. 
 

6.8. Samenvattend advies verzekeringen. 
 

 Indien u uw eigen leden wil beschermen tegen “ongevallen “ dan is een collectieve 
verzekering tegen lichamelijke ongevallen aangewezen.  De verzekerde bedragen zijn veel 
lager dan die van een arbeidsongevallenverzekering (hetgeen trouwens een verplichte 
bedrijfsverzekering is).  

 Indien uw vereniging regelmatig activiteiten organiseert waarbij mogelijke risico’s optreden 
is een BA verzekering “vereniging” aangewezen. Indien hierin de verzekeringen voor brand,  
vrijwilligers en rechtsbijstand inbegrepen zijn dan volstaat een “BA vereniging”. 

 Indien u eenmalige grootschalige activiteiten organiseert met specifieke risico’s en u hebt 
geen BA verzekering of deze is ontoereikend, dan kunt u best een evenementenverzekering 
afsluiten voor de duur van het evenement. 

 Altijd goed opletten op de verzekerde personen, de verzekerde risico’s, de uitsluitingen en de 
verzekerde bedragen !  

 De aanvraag van een dergelijke verzekering gebeurt best schriftelijk met een zeer goede 
omschrijving van wat men precies wenst te verzekeren.   

 

 
13 november 2013 
Opgesteld in opdracht van de xxxxxxxxxxxx  
Nagelezen door een jurist gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht. 
 
Redactie Ludo Suy 


