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Vaststellingen – Faits

VdA

Financieel in evenwicht, maar weinig ruimte voor nieuwe initiatieven/sponsoringen
Eindverantwoordelijkheid naar de publieke opinie voor alles wat gebeurd binnen de Belgische 
Kynologie (KR is GEEN vzw, VdA wel)
Geen overzicht of zekerheid of alle clubs wel voldoende verzekerd zijn

Clubs

Nieuwe vzw wetgeving =  meer verantwoordelijkheid = Zowel leden als bestuur dekken tijdens 
trainingen, wedstrijden/tentoonstellingen en evenementen
Plaatselijke verantwoordelijkheid naar de publieke opinie toe en naar de leden toe
Zijn niet zeker dat de leden wel een “familiale” hebben.
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Voorstel

VdA sluit globale verzekering af voor ALLE leden van ALLE clubs waardoor de leden en de 
besturen gedekt zijn tegen :

Lichamelijke ongevallen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Juridische bijstand voor het Bestuur als geheel en individueel

Dit is het zogenoemde basispakket

Bijkomend, vooral voor de disciplines die internationaal erkend zijn, kan de juridische bijstand 
op vrijwillige basis uitgebreid worden naar gans de wereld

Fokkers kunnen, via de rasverenigingen een juridische bijstandsverzekering als fokker nemen 
met ook hier de keuze enkel nationaal of internationaal. Ook dit is vrijwillig.
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Voordelen

Clubs
moeten enkel nog een brandverzekering afsluiten
Alle leden zijn automatisch verzekerd, administratie gebeurd tussen betrokkene en de 
verzekering, geen administratieve impact voor de club.
Door het grote aantal deelnemers is de prijs is zeer voordelig, onmogelijk normaal te krijgen
Om fraude tegen te gaan, wordt ook de uitreiking van een licentie/lidkaart voorzien (systeem 
bankkaart) die in met een brief in de taal van betrokkene via de post naar elk lid wordt 
verstuurd. De prijs voor dit bijkomend voordeel is inbegrepen.

VdA
Als koepel, zeker dat iedereen verzekerd is.
Meer financiële ademruimte om initiatieven, ten voordele van de clubs , te nemen/steunen.
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Wat is verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) zowel club zelf als de leden

Sport activiteiten en niet sportactiviteiten (mosselfeest,..)
Aansprakelijkheid van en voor vrijwilligers inbegrepen
Ook tijdelijke vrijwilligers (bijv helpers op een tentoonstelling) en buitenlandse keurmeesters 
kunnen (tijdelijk) mee verzekerd worden

Verzekerd voor :
Lichamelijke schade tot 5.000.000 Euro
Zakelijke schade tot 620.000 Euro
GEEN vrijstelling
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Wat is verzekerd?

Lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten van de club of de 
VdA

Ongevallenverzekering voor alle leden, publiek, keurmeesters, pakwerkers,… EN de honden 
toebehorend aan een lid tijdens de activiteiten van de club/VdA

Verzekerd voor : Overlijden : 8500 Euro
Blijvende invaliditeit : 25.000 Euro
Medische kosten zonder vrijstelling tot Max 1500 Euro
Dagvergoeding 6 euro/dag 
Overlijden hond : 1000 Euro
Kosten dierenarts : tot 750 euro
Geen vrijstelling
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Bestuurdersaansprakelijkheid en Rechtsbijstand voor besturen

Vrijheid van keuze advocaat.

Verzekerd voor : tot 125.000 euro per geval.
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Wat is eventueel bijkomend verzekerd?

Rechtsbijstand voor leden over de hele wereld

Burgerlijk verhaal       Max tot 125.000 Euro
Strafrechterlijke verdediging Max tot 125.000 Euro
Mobiliteit Max tot 125.000 Euro
Verzekeringscontracten Max tot 30.000 Euro
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Wat is eventueel bijkomend verzekerd?

Rechtsbijstand voor occasionele fokkers (1 nest/jaar)

Burgerlijk verhaal       Max tot 125.000 Euro
Strafrechterlijke verdediging Max tot 125.000 Euro
Mobiliteit Max tot 125.000 Euro
Verzekeringscontracten Max tot 30.000 Euro
Contractuele geschillen

Rechtsbijstand voor fokkers

Burgerlijk verhaal       Max tot 125.000 Euro
Strafrechterlijke verdediging Max tot 125.000 Euro
Mobiliteit Max tot 125.000 Euro
Verzekeringscontracten Max tot 30.000 Euro
Contractuele geschillen
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Wat kost het?

BA , lichamelijke ongevallen, bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand besturen : 7euro/jaar 
(ook inclusief de licentie/lidkaart en het lidgeld aan de VdA)
+
Rechtsbijstand gans de wereld : 17 euro/jaar (inclusief het basispakket)

Rechtsbijstand België fokker :  220 euro/jaar (inclusief het basispakket)

Rechtsbijstand international fokker : 230 euro/jaar (inclusief het basispakket)
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Systeem

Indien goedgekeurd op de Algemene Vergadering :
1. Lidgeld wordt 7 euro/lid voor de clubs.
2. Leden die één van de bijkomende pakketten wensen, melden dit aan de club en deze geeft dit 
door aan het Algemeen Secretariaat.

Voor 2021 :
a. Tussen 15 mei en 15 juni geven de clubs, via een vooraf gemaakte template hun actuele en 

volledige ledenlijst door via MYKKUSH
b. MYKKUSH stuurt automatisch de onkostennota (vermindert met het lidgeld dat de club einde 
2020 al betaalde) naar de club. Bedragen : 4 euro voor basis, 9 voor internationaal geleider, 110 
voor fokker in België  en 115 voor internationaal fokker;
c. Het algemeen Secretariaat stuurt de globale ledenlijst naar de verzekering en de firma die de 
lidkaarten  maakt;
d. Leden en clubs zijn verzekerd vanaf 1 juli tot 31 december
e. Leden ontvangen voor 1 juli hun lidkaart, geldig tot 31 december
f. Vanaf juli sturen de clubs maandelijks voor de 25ste een update van hun ledenlijst (enkel de 
nieuwe leden vermeldend)
g. Voor 25 december sturen de clubs hun volledige ledenlijst op dat ogenblik door (idem 
eindejaarsformaliteiten)
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Systeem

Vanaf 2022

Zitten we in regime :

1. Elke maand voor de 25ste worden de updates overgemaakt
2. Algemeen Secretariaat zorgt voor doorsturen.
3. Voor 25 december : volledige ledenlijst;
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Slotbemerkingen

1. Het concept kan alleen in uitvoering gaan wanneer de Algemene Vergadering akkoord is met 
het principe dat iedereen het basispakket neemt

2. Voor de clubs is er een minimale bijkomende last : het maandelijks doorsturen van de lijst met 
nieuwe leden, online via MYKKUSH, maar valt de administratie met betrekking tot de 
verzekering(en) volledig weg. Ook de administratieve last van het maken van lidkaarten kan, 
indien de club het wenst , wegvallen

3. Clubs die nog één of meerdere verzekeringen hebben lopen, vinden op de website een 
voorgemaakt document om hun opzeg aangetekend naar hun verzekeraar te kunnen doen.



Bedankt voor uw aandacht.
Merci pour votre attention.
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