WAT U NOG MOET WETEN

In de verzekering “vrijwilligerswerk” is bij elk schadegeval, dat stoffelijke schade
veroorzaakt, voorzien in een franchise van 125 euro.
De militant of vrijwilliger die beroep wil doen op deze verzekering, signaleert dit
aan de verantwoordelijke van het initiatief (manifestatie, feestvergadering, actie,
vergadering, ...) en bezorgt de nodige verantwoordings- en uitgavenstukken aan
de verantwoordelijke van de organisatie. De ACV-organisatie staat in voor de communicatie met DVV-DIB verzekeringen.
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Elke ACV-organisatie onderschreef een verzekering “vrijwiligerswerk” en beschikt
over de concrete polissen en contracten. Via de betaling van uw lidgeld en via uw
engagement binnen ACV bent u als vrijwilliger gedekt.

De nieuwe wet op de vrijwilligers
Verzekeringspolissen ACV

De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (wet 19 juli 2006) legt enkele
nieuwe verplichtingen op, onder andere de informatieplicht en de aansprakelijkheidsregeling.
De informatieplicht trad in voege op 1 augustus 2006. Het ACV vervulde deze plicht
met artikels in Visie, l’Info, Vakbeweging/Syndicaliste, op www.acv-online.be en op
www.csc-en-ligne.be.
De vrijwilligerswet legt ons op om de aansprakelijkheid van het ACV, voor schade
die vrijwilligers veroorzaken aan derden, te verzekeren. De aansprakelijkheidsregeling trad in werking op 1 januari 2007. De wet legt geen verplichtingen op naar de
waarborgen rechtsbijstand of lichamelijke ongevallen. Toch wil het ACV ook deze
beide aspecten waarborgen.

WIE IS VERZEKERD ?
Iedereen die als vrijwilliger actief is binnen het ACV, is verzekerd voor alle initiatieven zoals vergaderingen, vieringen, samenkomsten, tot nationale betogingen en
manifestaties . Van zodra een verbond of centrale een initiatief erkent, is de verzekering vrijwilligerswerk van toepassing. Deze verzekering biedt een wereldwijde
dekking, uitgezonderd USA en Canada.
DVV–DIB verzekeringen regelde de verzekering vrijwilligerswerk in twee polissen
Een eerste polis regelt de dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Volgende
activiteiten zijn opgenomen :
• Gedekte activiteiten : Bestuursvergaderingen, actieweekends, vorming, studiedagen, bedrijfsbezoeken, (feest)vergaderingen, verbondelijke en regionale samenkomsten, propaganda-activiteiten, optochten en betogingen,...
• NIET gedekte activiteiten : niet erkende stakingen, vechtpartijen evenals
meerdaagse reizen en sportactiviteiten
Wie is concreet de “vrijwilliger” ? Iedereen die als vrijwilliger actief is in het ACV:
van de militant-delegué tot het plaatselijk bestuurslid en de occasionele helper.
Deelnemers aan een activiteit kunnen apart verzekerd worden.
Het ACV voorziet eveneens met een tweede polis een dekking voor lichamelijke
ongevallen.
Uitgangspunt hierbij is dat elk ongeval behandeld zal worden als arbeidsongeval.

