
 

 
                            

                         

      Verzekeringen en aansprakelijkheid  

                   voor organisatoren  

              van fuiven en evenementen 
                                                   

                                                 EVENTSURE   



Aansprakelijkheid vs verantwoordelijkheid 

    Een persoon die een fout maakte, onvoorzichtig of nalatig was  

kan verplicht worden de schade die daaruit voortvloeit te 

herstellen of te vergoeden.  

   Het is dus iets anders dan ‘verantwoordelijkheid’ omdat dat gaat 

over een gevoel of het geweten dat spreekt (de ‘morele’ kant van 

de zaak) 



 

 

 

 

 

 

 

 TWEE BEGRIPPEN 

 

 

1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (Burgerlijke) 

 

2.    Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

 



1.Burgerlijke aansprakelijkheid 

- bepaalt de verhouding tussen de burgers 

- vergoedend karakter 

- bv schade 

- bepaalt degene die door zijn fout of nalatigheid aan een ander schade 

heeft veroorzaakt 

- Geldt enkel als er een fout is, schade is en een oorzakelijk verband is 

tussen deze elementen 



“FOUT” = een inbreuk op een wettelijke norm, een nalatigheid of elke 

gedraging die een normaal voorzichtig mens niet zou stellen 

Belangrijk op te treden als goede huisvader 

“SCHADE” = elk nadeel dat iemand ondervindt : 

1.  Lichamelijke schade vb gebroken been    

2. Stoffelijke schade vb gebroken ruit 

3. Immateriële schade vb inkomstenverlies 



Basiselementen van Burgerlijke aansprakelijkheid 

1. handelde de dader als ‘goede huisvader’? 

2. ‘het slachtoffer’ van de fout = hij/zij die schade lijdt? 

3. cruciaal is dat men moet kunnen bewijzen dat de dader de schade  

 veroorzaakte  

4. wie aansprakelijk gesteld wordt, zal de schade moeten vergoeden  

➞ slachtoffer moet bewijzen: de fout, de schade, het oorzakelijk verband 

 



Raad van tante kaat! 

 

Gebruik je gezond verstand, bezint eer je begint en wees voldoende 

voorzichtig.  

Denk voor in plaats van na! 

Zo kom je al een heel einde in de goede richting 



Twee onderdelen 

 

 

- Contractuele aansprakelijkheid 

 

- Buitencontractuele aansprakelijkheid 

 



Contractuele aansprakelijkheid 

- Bij het afsluiten van contracten of verbintenissen 

- Aansprakelijkheid bij de niet naleving of foutieve uitvoering van een 

contract 

- 3 soorten : geschreven,  ongeschreven of stilzwijgende overeenkomst 

- Vb bij schade aan gehuurd materiaal  

- Verjaringstermijn van 5 tot 30 jaar 



Buitencontractuele aansprakelijkheid 

- Persoon veroorzaken schade aan anderen 

- Maken fouten door onvoorzichtigheid, onwetendheid, en niet nemen 

van voorzorgsmaatregelen 

- Vb schade door vandalisme 

- Verjaringstermijn van 5 jaar. Slachtoffer moet binnen de 5 jaar een 

vordering stellen. 



2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

- Inbreuk op de wet 

- Schuldig zijn aan niet naleven van de wet 

- bv overtreding van de geluidsnormen 

- Je kan je er niet tegen verzekeren 

- Het strafwetboek, maar ook andere strafwetten bepalen wat een 

overtreding is, en voorziet de mogelijke straffen daarbij 



Basiselementen bij de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid 

 

1. je begaat een overtreding  

(vb. respecteert niet de geluidsnorm)  ➞ ook als er geen schade werd berokkend!  

2. de overtreding wordt vastgesteld 

 (vb. Politie stelt overtreding vast)  ➞ strafrechtelijk aansprakelijk  

3. de schuldige wordt gestraft 

 (je krijgt een PV in je brievenbus)  ➞ de strafmaat ahv ernst van de overtreding 



De praktijk - wat is strafrecht 

1. Schuldigverzuim  vb niet verzorgen van geïntoxiceerde bezoeker 

 

2. Misbruik van vertrouwen  vb verduisteren van drankbonnen, geld 

 

3. De geheimhoudingsplicht en discretieplicht  

→ wet op de privacy vb EHBO bezoek 

 



4.  Verspreiden van flyers en affiches zonder verantwoordelijk    

     uitgever te  vermelden 

- Moet een meerderjarige inwoner uit BE zijn + vermelding naam en adres  

- Vermelding niet op de openbare weg gooien 

 

5.   Diefstal van goederen  - verantwoordelijk bij diefstal in vestiaire  

 



6.  Niet naleven van de geluidsnormen 

- Overtreding van de vlarem wetgeving 

- Zowel zaaleigenaar als de organisator 

- Algemene regel strafwetboek het is verboden van                     

“storend nachtlawaai te maken” 

- Geen oordopjes voorzien of permanente geluidsmetingen  bij 

categorie 3 >= 100 dB(A) Laeq 60 min 

- Verantwoordelijkheid opnemen in contracten  met                               

Dj’s en de geluidstechnicus 

 

 

 

 



7.  Niet naleven van het rookverbod 

- De rookverbodstekens moeten zichtbaar zijn 

- In een gesloten tent voorzie je voldoende verbodstekens 

- Plaats binnen nergens asbakken of gelijkaardige voorwerpen 

- Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om bezoekers op het 

rookverbod te wijzen 

 

 



8. Alcohol en strafrechtelijke vervolging 

- Geen alcohol schenken aan minderjarigen 

- Voor sterke drank verplicht 18 jaar zijn 

- Verboden alcohol te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is     

( straf x 2 voor minderjarige) 

- Strafbaar om uitdaging te aanvaarden of voor te stellen om dronken te 

worden 

- Als een dronken bezoeker nog drank krijgt van de organisatie en 

nadien ongeval doet kan organisatie mee verantwoordelijk zijn 

 



- Verboden om drank of product met effectief alcoholvolumegehalte 

hoger dan 0.5% te verkopen, te schenken of aan te bieden aan - 16 

jarige 

- Persoon die drank wil kopen mag gevraagd worden aan te tonen 

ouder is dan 16 is 

- Verboden op sterke dranken te verkopen aan - 18 jarige 

- Persoon die sterke drank wil kopen mag gevraagd worden aan te 

tonen ouder is dan 18  

 



 

  Mogen de medewerkers achter de 

kassa en de bar het 

identiteitsbewijs van een 

bezoeker vragen ?  
  



Hoe controleer ik de leeftijd ?  

• Als gewone burger heb je niet het recht om de identiteit te 

controleren 

• De identiteitskaart vragen is enkel de bevoegdheid van de politie 

• Aan bezoeker mag je vragen dat ze hun leeftijd kunnen bewijzen 

• De fuif bezoeker is wel vrij om zijn identiteitskaart vrijwillig te 

laten zien 

• Andere bewijskaarten kunnen bibliotheekkaart,     

studentenkaart, rijbewijs, treinabonnement 

 



De praktijk op de dansvloer 

• Werk met een twee of drie bandjes systeem 

• Hang signalisatie aan de bonnenverkoop en de bar 

• Werk met een aparte bar voor sterke dranken 

• Informeer bar medewerkers over de reglementering 

• Zorg voor duidelijke afspraken die gelden voor de bar 

• Durf tactisch “ neen “ zeggen  

• Leer omgaan met weerstanden van bezoekers  



Foto reclame 



Alcohol en sponsors op fuiven 

• Mag zich niet tot minderjarigen richten   

• Geen verwarring tussen alcoholhoudende en - vrije dranken   

• Niet aanzetten tot onwettig of onverantwoord gebruik  

•  Alcoholgehalte niet als kwaliteit worden voorgesteld 

•  Niet verdeeld worden aan minderjarigen   

• Geen verband tussen drinken en  actieve verkeersdeelname  

• Geen stimulans tot sociale en seksuele successen  



9. Bezit van drugs en strafrechtelijke vervolging 

 

 

De wet maakt een onderscheid tussen: 

1. Minderjarigen die bezitten en/of gebruiken 

2. Meerderjarigen die cannabis bezitten en/of gebruiken 

3. Meerderjarigen die andere illegale drugs dan cannabis bezitten 

en/of gebruiken 

 



Wat als iemand betrapt wordt met drugs ?  

1. Politie maakt pv op met de feiten 

2. Politie neemt verklaring af en laat die ondertekenen 

3. Betrokken fouilleren en eventueel huiszoeking met toestemming 

uitvoeren 

4. Gevonden drugs worden in beslag genomen 

5. Pv gaat naar parket 

6. Persoon terug vrijlaten of onder bezwarende omstandigheden 

beslist onderzoeksrechter voor verdere aanhouding 



Verzwarend versus verstoring 

Verzwarende omstandigheden: 

1. Misdrijven ten aanzien van minderjarigen: 

      cannabisgebruik of –verhandeling of aanzetten tot cannabis bezit    

      of gebruik. 

2. De dader is lid van een vereniging die drugs verkoopt.  

3. De dader veroorzaakt door cannabis bij anderen een    

        ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid, verlies     

        van een orgaan, zware verminking of de dood.  

 



Verstoring van de openbare orde  

1. Bezit in een strafinrichting of instelling voor jeugdbescherming 

2. Bezit in een onderwijs- of gelijkaardige instelling of in hun 

onmiddellijke omgeving.  

3. Ostentatief bezit in een openbare plaats die toegankelijk is voor 

het publiek (bijvoorbeeld fuif) 

 



Omgaan met drugs op fuiven en evenementen 

1. Handel als goede huisvader  

Gedraag je bij de voorbereiding en de uitvoering volgens het aloude 

rechtsprincipe van de ‘bonus pater familias’: dit betekent dat ze 

zorg moeten dragen voor hun eigen medewerkers en publiek.  

 

2.  Zorg voor voldoende informatie binnen de organisatie 

www.fuifpunt.be 

www.vad.be 

 

 

http://www.fuifpunt.be
http://www.fuifpunt.be
http://www.vad.be
http://www.vad.be


3. Inzet security en fuifbegeleiders 

• Voorzie een duidelijke deurbeleid en controle systeem 

• Maak duidelijke afspraken met security 

• Voorzie voldoende fuifbegeleiders die sociaal zijn 

• Maak afspraken met politie 

 

 



4. Zorg voor een goede inrichting van je fuif of evenement: 

• Zorg voor voldoende sfeerverlichting 

• Zorg voor voldoende afkoelruimte tegen oververhitting en om te 

chillen 

• Plaats de bar, de bonnetjes… op zo’n manier dat het overzicht 

op de zaal optimaal is.  

•  Een toiletdame/-heer kan toezicht houden in de toiletten. 

Bespreek vooraf hoe hij/zij onregelmatigheden kan 

communiceren.  

• Videoprojecties zorgen voor sociale controle.  

 

 

 



5. Voorzie voldoende preventieve maatregelen 

 

• Voorkom uitdroging bij bezoekers en voorzie een gratis 

waterpunt op je fuif 

• Voorzie een Ehbo post of een bekwaam iemand 

• Voorzie voldoende niet alcoholische dranken 

• Sensibiliseer je publiek 

• Zorg voor catering 

 

 

 





Verantwoordelijkheden van de organisator bij drugs 

   1. bij vermoeden van bezit 

• vaststellen van misdrijven is een bevoegdheid vd politie 

  -  het controleren van de bagage kan niet zonder toestemming.  

     Dit kan dus zeker niet worden opgenomen in je reglement 

  

 

 



2.  als je drugs vindt 

• Je kan het niet zelf ‘in beslag nemen’, want dan maak je jezelf 

strafbaar aan het bezit van drugs. 

• Je kan de politie bellen om de drugs in ontvangst te nemen, je 

zal verklaring moeten afleggen onder welke omstandigheden de 

drugs werden gevonden. 

• Je kan ook het principe hanteren dat gevonden drugs steeds   

worden vernietigd om jezelf niet, schuldig te maken aan het bezit 

van drugs 

 

 



     3.   als je een persoon de toegang wil weigeren 

• je kan geen ongewenste personen dwingen terrein te verlaten. 

• Fuiven =  ‘publiek toegankelijke plaatsen’. En van publiek 

toegankelijke plaatsen mag je niemand weren. 

       Het enige wat je kan doen is praten met die personen, ze   

       proberen te overtuigen of uiteindelijk de politie bellen. 

 



Overzicht aansprakelijkheid 

→ BURGERLIJKE =  Vergoeden van schade die men berokkent aan derden.  

-  Er moet sprake zijn van fout en schade 

-  Er moeten tussen beide een oorzakelijk verband bestaan.  

-  Geregeld door het Burgerlijk Wetboek.  

STRAFRECHTERLIJKE =  Voor het plegen van een misdrijf  

- Schade is niet vereist, fout volstaat.  

-  Geregeld door het Strafwetboek  

 



BURGERLIJKE (BUITENCONTRACTUELE) =  

Voor schadevergoeding ten gevolge van een fout (onvoorzichtigheid, nalatigheid)  

 

(BURGERLIJKE) CONTRACTUELE =  

- Voor het niet naleven van een contract.  

- Voor schade door een fout van de medewerker zelf 

-  Voor schade door een fout van een persoon onder zijn toezicht.  

 



Objectieve aansprakelijkheid 

1. brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, kan 

de uitbater van die plaats aansprakelijk stellen, zonder dat hij welke fout dan 

ook in hoofde van deze uitbater moet bewijzen.  

2. burenhinder - geluidsoverlast 

- nabuurschap tussen de eigendommen  

- overlast of hinder zijn door een daad of nalatigheid 

-  een oorzakelijk verband tussen het nabuurschap en de overlast of hinder  

- de overlast of hinder moet voldoende ernstig zijn                                           

(de grens van “normale ongemakken” werd overschreden) 



Morele aansprakelijkheid 

- Handel als goede huisvader 

- Zorg voor uw bezoekers en hun gedragingen 

- Wees alert voor ongevallen met mensen onder invloed 

- Leiding aansprakelijk voor leden onder invloed 



Signalisatie en aansprakelijkheid 

- Zorg  voor voldoende signalisatie  

- Afschuiven van verantwoordelijkheid 

- Organisatie niet verantwoordelijk voor ongevallen / schade 

- Organisatie niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen 

 



Aansprakelijkheid en de non profit 

organisatiestructuur 

 

Twee organisatievormen 

1. Feitelijke vereniging 

2. Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 

 



1. Feitelijke vereniging 

- Ontstaat van zodra 2 of meer personen gezamenlijk doel willen 

realiseren 

- Heeft geen juridische grond  en rechtspersoonlijkheid 

- Kan geen eigendom bezitten en geen schenking aanvaarden 

- Individuele leden die zich persoonlijk verbinden  

- Lid of bestuurder kan contracten afsluiten, mensen tewerkstellen, een 

clublokaal huren of kopen, enz. 

- Heeft geen eigen vermogen, bezittingen worden verdeeld onder de 

leden 

 



- Geen eigen verantwoordelijkheid. Indien er iets mis zou lopen, 

komt men automatisch bij de leden en bestuurders zelf terecht 

- Bestuurders en leden zijn hoofdelijk aansprakelijk  

- Leden kunnen enkel individueel en in eigen naam optreden en 

gedagvaard worden 

- Er zijn geen verplichtingen, behalve de afspraken die tussen de leden 

- Fiscaal vlak gelden de gewone regels over de belasting en btw 

- Vereniging kan btw nummer aanvragen 

 



2. Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) 

- Eigen rechtspersoonlijkheid 

- Rechten en plichten op juridisch, boekhoudkundig en fiscaal vlak 

- Leden hebben beperkte aansprakelijkheid  

- Investeren geen eigen vermogen in de vzw 

- Groep van minimum 3 personen 

- Gemeenschappelijk doel zonder doel om winst te maken 

- Neerleggen van statuten en benoeming bestuurders bij griffie 

rechtbank van koophandel 

 



- Duidelijke structuur ( Algemene vergadering en Raad van bestuur) 

- Vzw heeft een eigen vermogen 

- Duidelijk afgeschermd van  persoonlijk vermogen van de leden 

- Leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 

- Enkel alleen de bestuurders indien ze niet als “goede huisvader” 

hebben bestuurd 

- Vzw kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden en 

gedagvaard worden 



Voordelen 

Feitelijke vereniging 

1. Administratieve verplichtingen zijn beperkt 

2. Volgt de dynamiek van de vereniging 

Vzw 

1. Vzw als rechtspersoon aansprakelijk 

2. Vermogen van de vzw wordt aangesproken dus minder persoonlijk 

financiële risico’s 



Nadelen 

Feitelijke vereniging 

1. Persoonlijk aansprakelijk bij het ondertekenen van contracten 

2. Eigen vermogen kan worden aangesproken 

 

Vzw  

1. Administratieve verplichtingen 

2. Structuur is strak en minder flexibel  



  

VERZEKERINGEN VOOR  

FUIVEN & EVENEMENTEN 



VERZEKERING VOOR DE ORGANISATOR 
• Burgerlijke aansprakelijkheid 

• Uitvalverzekering / Non-appearance 

• Evenementenpolis 

• Brandverzekering en ontploffing 

• Ongevallenverzekering 

• Rechtsbijstand 

• Contractuele aansprakelijkheid 

• Vrijwilligersverzekering 

• Verzekering alle risico’s 

• Polis slecht weer 

• Polis B.A-tent 

 

 



BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

VERZEKERING 

• Meest voorkomende  

• Tegen de risico’s van verlies van derden 

• Dekt de burgerlijke aansprakelijkheid – verhouding tussen 

burgers onderling 

• Dekt geen contractuele aansprakelijkheid  

 



• Wie : jezelf, familieleden, werknemers, vrijwilligers, stagiairs, 

jobstudenten, interims 

• Zorg dat de polis de juiste omschrijving van het risico weergeeft 

• Extra polis nodig voor toevertrouwde goederen zoals gehuurde 

materialen 

• Vb Een vrijwilliger laat een dure spot vallen  

 



UITSTELVERZEKERING/ NON-

APPEARANCE 

• Verzekering tegen overmacht bv slecht weer  

 

• Verzekering tegen aflassen van dure programmatie of locatie 

 

• Verzekering bij annulatie van event  



EVENEMENTENPOLIS 

• Schade veroorzaakt tijdens het evenement 

• Schade die verband houdt met het voorbereiden en opruimen 

• Tot maximaal vijf dagen vóór en vijf dagen na het evenement 

• Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

• Rechtsbijstand 

• Ongevallenverzekering 

• Brand en ontploffing / Objectieve aansprakelijkheid 

 



BRAND EN ONTPLOFFING BUITEN EEN 

ZAAL 

•  Fuiven in tenten 
 

• Fuiven in openlucht 

 

• Fuiven in een loods, waar occasioneel wordt gefuifd 

Wanneer het gaat om een loods die gewoonlijk niet toegankelijk is voor het publiek omdat er slechts 
uitzonderlijk een fuif in plaatsvindt, valt de loods niet onder het toepassingsgebied van de wet. 
Volgens de omzendbrief veronderstelt het derde criterium (gewoonlijk toegankelijk voor het publiek) 
namelijk een regelmatig terugkomende omstandigheid, ook al wordt het publiek er slechts onder 
bepaalde voorwaarden toegelaten. 



ONGEVALLENVERZEKERING 

Voor onbezoldigde helpers zijn de volgende vergoedingen mogelijk: 

• Terugbetaling van de medische kosten 

• Vergoeding bij blijvende invaliditeit 

• Vergoeding bij overlijden 

• Terugbetaling van de uitvaartkosten 

                  

  



RECHTSBIJSTAND 

• Dekt kosten van een advocaat bij verdediging in de rechtbank 

• Waarborgt de kosten voor bijstand en expertise bij schadegeval 

• Dekt de vergoeding van: 

  1.  Strafrechtelijke verdediging bij misdrijf  

  2.  Burgerlijke verdediging indien iemand u verantwoordelijk stelt    

voor schade bv tijdens organisatie fuif.  

  3. Burgerlijk verhaal indien u schade lijdt door aansprakelijke    

derde.   

Ook insolventie, borgstelling, voorschieten van fondsen  

       

 



CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID 

• Dekt aansprakelijkheid van de organisator t.a.v de verhuurder 

• Dekt risico’s voor infrastructuur en materialen dat je leent 

• Dekt schade veroorzaakt door derde vb vandalisme 



VRIJWILLIGERSVERZEKERING 

• Gratis via de provincie Limburg 

• Voor vrijwilligers uit alle sectoren 

• Niet in familie of privé verband 

• Burgerlijke aansprakelijkheid 

• Rechtsbijstand 

• Lichamelijke ongevallen 

 



OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID / 

BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERING  

• Organisator is aansprakelijk 

• De eigenaar kan enkel schriftelijk ‘afstand van verhaal’ doen na 

goedkeuring verzekeringsmaatschappij  

• Indien er geen schriftelijk contract is kan eigenaar geen afstand 

doen van verhaal 

• Opgesteld materiaal valt niet onder de vaste inboedel  

• De brandverzekering dekt enkel (brand, ontploffing, water...) 

• Een polis ‘brand inboedel’ dekt enkel brandschade  



VERZEKERING ALLE RISICO’S 

• Verzekering op maat 

• Dekt alle schade aan eender welk voorwerp, toestel of machine 

dat in de polis staat 

• Uitgezonderd de opgesomde uitsluitingen 

• Gedetailleerde lijst van materialen met nieuwwaarde 



POLIS SLECHT WEER 

• Verzekering dekt de schade bij annulatie door slecht weer 

• Gespecialiseerde en zeer dure polis 

• Nuttig bij sportwedstrijden en openluchtfuiven 

 



POLIS SLECHT WEER 

• Verzekering dekt de schade bij annulatie door slecht weer 

• Gespecialiseerde en zeer dure polis 

• Nuttig bij sportwedstrijden en openluchtfuiven 

 



 

 

 

 

POLIS B.A.-TENT 

• Dekt de lichamelijke en materiële schade bij wegwaaien van tent  

• Dekt NIET de schade aan de tent zelf 

• Soms goedkope polis en mogelijk jaarlijks af te sluiten voor het 

meermaals installeren van een tent 

• Verzekering schade aan een tent is mogelijk en valt vaak onder 

verzekering alle risico’s 

 



VERZEKERING VOOR DE ZAALUITBATER 

• Objectieve aansprakelijkheid of voor brand en ontploffing  

• Verplicht voor fuifzalen, dancings, discotheken en alle openbare 

gelegenheden waar gedanst wordt  

• Betaalt slachtoffers snel in afwachting van het proces dat jaren 

kan duren 

• Zaaleigenaar sluit verzekering af op rekening van de uitbater.  

 



VOORBEELDEN 

1. Werken met vrijwilligers op je event - vrijwilligersverzekering 

2. De organisatie wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan derde - 

rechtsbijstand 

3. Een lid van vereniging is slachtoffer van een ongeval - lichamelijk ongevallen 

verzekering 

4. De vereniging huurt een fuifzaal - verzekering tegen brand en andere risico’s 

5. De vereniging heeft een lokaal dat verhuurt wordt voor fuiven - verzekering 

objectieve aansprakelijkheid en ontploffing 

6. De vereniging bezit heel duur materiaal of huurt het - verzekering alle risico’s 

 



      

          Volg de avonturen van Eventsure                                            

               Facebook.com/Eventsure 

                   Info@eventsure.be 

                            

 


