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Veel gestelde vragen FAQ 
 

1. Indien het systeem begint op 1 juli 2021 moeten de clubs dan de volle pot per categorie 
betalen? 
 
Neen! De afspraak met de verzekering is dat we in dat geval slechts de halve prijs moeten 
betalen omdat de dekking dan tot 28 februari 2022 zal lopen. De prijs voor de lidkaart blijft 
hetzelfde. Van het totale bedrag dat de clubs dan zouden moeten betalen wordt ook nog 
eens het lidgeld dat ze einde 2020 hebben betaald, afgetrokken. Het tarief wordt in dit 
geval, voor het pakket resterende periode 2021: 
a. Basis: € 4  
b. Internationaal: € 9  
c. Fokker internationaal: €115  
 

2. Zijn toevallige en/of tijdelijke vrijwilligers verzekerd? 
 

Twee mogelijkheden: of ze zijn al in een club (mag een andere club zijn dan die waarvoor ze 
op dat moment actief zijn als lid, familielid of in een andere hoedanigheid en op die manier 
opgenomen in de maandelijkse lijsten of ze komen enkel voor enkele dagen helpen bij een 
bepaalde activiteit helpen. 
In het eerste geval zijn ze natuurlijk verzekerd, want ze hebben hun licentielidkaart reeds. 
In het tweede geval worden ze meeverzekerd voor de BA en de persoonlijke ongevallen, op 
voorwaarde dat de club de lijst met hun gegevens tijdig overmaakt (online via MYKKUSH). De 
bijdrage hiervoor moet nog bepaald worden, maar zou zeker niet meer dan € 5 per 
medewerker zijn. 
 

3. Wat met clubs die niet wensen in te stappen? 
 
Het is natuurlijk het recht van elke club om niet deel te nemen aan dit project, maar indien 
het goedgekeurd wordt door de meerderheid van de leden tijdens de Algemene 
ledenvergadering, wordt het wel een verplichting voor iedereen. Dit betekent dan dat het 
een voorwaarde wordt om deel uit te maken van de K.K.U.S.H. 
 
 
 
 
 

http://www.kkush.be/
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4. Wat met clubs die al een verzekering hebben? 
 
Op de website komt een “standaard ontslagformulier” dat deze clubs ingevuld moeten 
overmaken aan hun beslaande verzekeringsmaatschappij. Een eventuele opzeggingsbijdrage 
zal geval per geval bekeken worden. 
 

5. Zijn buitenlandse keurmeesters gedekt? 
 
Ja. Op dezelfde wijze als de toevallige vrijwilligers (zie ook vraag 2) 
 

6. Zijn buitenlandse deelnemers gedekt? 
 
Ja. Op dezelfde wijze als de toevallige vrijwilligers (zie ook vraag 2) 
 

7. Wat indien er een aangifte moet gedaan worden? 
 
Op de website komt een formulier dat iedereen die een ongeval wil aangeven, kan invullen. 
Vervolgens neemt de maatschappij rechtstreeks contact op met de betrokkenen voor de 
verdere afhandeling. Ook hier zullen de clubs geen administratieve inspanning moeten 
leveren. 
 

8. Hoe kan een club(bestuur) gebruik maken van de rechtsbijstand? 
 
Zowel als de beklaagde als de aanklager kan een club(bestuur) gebruik maken van de 
rechtsbijstandsverzekering! 
In het geval een club als aanklager optreedt, wordt de zaak eerst voorgelegd aan de 
maatschappij die a priori een bemiddeling zal voorstellen. Indien deze mislukt, zal een 
gerechtelijke procedure, met vrije keuze van advocaat, opgestart worden. 
 

9. In uw voorstelling zie ik geen vrijstelling,   
 
Dit klopt.  In de BA is er zowel in lichamelijk schade (hier is dit sowieso altijd het geval), als in 
stoffelijke schade nooit een vrijstelling van toepassing, behalve bij de stoffelijke schade 
wanneer het handelt over een club tegenover derden. 
 
 
 

http://www.kkush.be/
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10. M.a.w. kan elk schadegeval van elk bedrag aangegeven worden in burgerlijke 
aansprakelijkheid 
 
ja. 

 
11. Zowel in stoffelijke schade als in lichamelijke schade? 

 
Klopt 

 
12. Of dient er een lichamelijke schade te zijn voordat er ook vergoeding is in stoffelijke 

schade;   
 
neen, dit staat immer los van elkaar 
 

13. Wat met stoffelijke schade in volgend voorbeeld; 
Hond tijdens training breekt los (leiband schiet los) en vliegt op mijn hond (mijn hond die 
toevallig net dezelfde apport haalde dan waar de aanvallende hond normaal mee werkt) 
die ik ondertussen in de wagen aan het zetten ben. 
Mijn wagen is helemaal bekrast door de aanvallende hond. 
Dien ik hiervoor mijn autoverzekering aan te spreken en gaan zij verhalen op Ba van 
dader, of kan de aangifte rechtstreeks bij verzekeraar Ba hondensport.   
 
In dit geval zullen er 2 aangiftes dienen te gebeuren:  
Aan de BA van de KKUSH: zij dienen de schade immers te vergoeden 
Aan de rechtsbijstand van de autoverzekering: deze zal de schade dienen te verhalen bij de 
‘dader’, dewelke in dit geval de BA van de KKUSH is.  Wanneer het slachtoffer, om één of 
andere reden, geen dekking heeft in de rechtsbijstand auto, kunnen wij via de rechtsbijstand 
van de KKUSH het nodige nog doen.  Deze biedt namelijk ook een bijstand in 2de rang aan. 

 
14. Wat met schadegeval, Hoe worden die aangegeven (standaarddocument?) wie gaat onze 

leden hierin bijstaan? Opvolging? of is dit allemaal zelf te doen door het slachtoffer of 
dader.   
 
Er wordt door de betrokken maatschappij een aangiftedocument ter beschikking gesteld via 
de site van de KKUSH.  Deze kan vervolgens vervolledigd worden en rechtstreeks ingediend 
worden bij de betrokken maatschappij.  In geval van problemen is er ook een ‘noodlijn’ 

 

http://www.kkush.be/
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15. Welke maatschappij zal verzekeraar zijn?   
 
Voor alle waarborgen, uitgezonderd de rechtsbijstand, zal dit de maatschappij Arena zijn.  
Dit is een sportverzekeraar die zich enkel bezighoudt met clubs en federaties.  Voor de 
rechtsbijstand is ARAG voorzien.  

 
16. De gedekte bedragen zijn die per schadegeval of per aangesloten verzekerde. 

Vb.: organisatie van Beker van Belgie, tent stort in, 17 overlijdens 
Niet te hopen maar cfr Pukkelpop   

 
Deze bedragen zijn per schadegeval.  Er is een maximale tussenkomst voor lichamelijke 
schade van 2.500.000 euro per persoon in de BA en 5.000.000 in het totaal.  De stoffelijke 
schade is gedekt tot 620.000 euro. 
In de persoonlijke ongevallenverzekering zijn de bedragen per persoon. 

 
17. Overlijden van hond tijdens activiteit, 

Hoe zal hier de waardebepaling gebeuren?  Zijn er hier al duidelijke richtlijnen 
uitgeschreven? 
Prijs per kilogram hond? 
In dit geval is een vlinderhond 4b programma 2 minder waard dan een rottweiler brevet.  

  
Hierin heeft de maatschappij mij volgende verklaringen bezorgd:  
In de (zeer) weinige dossier waar dit probleem zich stelde, werd de waarde van de overleden 
hond bepaald naar alle redelijkheid in samenspraak met de veearts (ras, leeftijd, etc.).  dus 
zeker niet op basis van de kiloprijs, maar evenmin de vervangende waarde voor een puppy. 

 
18. Kan u reeds de algemene voorwaarden bezorgen en desnoods een voorbeeld van een polis 

bijzondere voorwaarden voor basisdekking.   
 
Deze staan op de website onder “licenties” 
 

19. Is men ook verzekerd wanneer de club een activiteit organiseert die niet op het eigen 
terrein plaatsvindt? 
 
Ja. De plaats waar de activiteit van de club plaatsvindt is niet relevant. Zolang het een door 
de club georganiseerde activiteit is, is men gedekt. 
 

http://www.kkush.be/
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20. Wat is de definitie van een “ongeval”? 
 
Een ongeval is een plotse, onvoorziene gebeurtenis waarvan de oorzaak van buitenaf komt. 

 
21. Is men verzekerd wanneer bijvoorbeeld mijn hond, vastgehouden door een instructeur of 

een clublid, plots toch opsprigt tegen iemand en die persoon zijn bril valt kapot? 
 
Leden zijn tegenover elkaar “derden”; Dit betekent dat ze tegenover elkaar verzekerd zijn. 
Dus zolang het voorval zich voordoet onder leden, is er dekking. 
 

22.  Zijn trainingen en wedstrijden in het buitenland gedekt? 
 

Wanneer ze in het kader van de club of de VdA gebeuren zijn trainingen en wedstrijden voor 
de Burgerlijke aansprakelijkheid en voor de persoonlijke ongevallen gedekt door het 
basispakket. Juridische bijstand is een bijkomende verzekering die op vrijwillige basis kan 
genomen worden. 
 

23. Zijn toeschouwers verzekerd? 
 

Toeschouwers die lid van een VdA club zijn, zijn verzekerd. Toeschouwers die geen lid zijn 
van een VdA club zijn verzekerd indien de club of een lid van een VdA club verantwoordelijk 
zijn voor de “fout”. 
 

24. Op welke manier zijn de clubs gedekt voor buitenlandse deelnemers/ keurmeesters/ 
pakwerkers...? 
 
De verzekering BA verleend dekking bij de aansprakelijkheid van de buitenlandse 
keurmeesters/deelnemers, pakwerkers, ...  Dit boven op het feit dat zij ook als derden 
beschouwd worden voor hun eigen lichamelijke schade (dwz dat de eigen lichamelijke 
schade ook vergoed wordt bij een aansprakelijkheid van een derde in het kader van een 
activiteit van de hondenclub, bv. een wedstrijd). 
 

25. Wat als men traint met een hond waarvan de eigenaar geen lid is? 
 
Leden en hun honden zijn verzekerd. Dus u bent in dat geval verzekerd, de hond niet. 
 
 

http://www.kkush.be/
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26. Is de rechtsbijstand beperkt tot eerste aanleg? 
 
Nee. 

 
27. Indien meerdere leden van een gezin wensen te trainen met hun hond, dienen zij dan elk 

verzekerd te worden? 
 
Ja, want enkel de verzekerde kan aanspraak maken op een schadedekking. 
 

28. Kan de verzekering voor fokkers enkel via de rasvereniging afgesloten worden? 
 
Ja, dit is een bijkomend voordeel voor de rasverenigingen. 
 

29. Wat met gast trainingen uit andere clubs? 
 
Indien het leden van een KKUSH-club zijn is er geen enkel probleem. Bij twijfel kan u altijd de 
licentiekaart vragen. 
 

30. Nieuwe leden kunnen één gratis les krijgen. Is dit een probleem? 
 
Nee 
 

31. Wat met leden die in meerdere clubs lid zijn?  
 
Vanaf 1 maart 2022, wanneer we dus “in regime” zijn, zullen mensen die in meerdere clubs 
lid zijn een deel van het bedrag van het basispakket (7 euro) kunnen terugvragen aan de 
VdA. Op dit ogenblik is voorzien dat er dan 4 euro wordt terugbetaald. Wanneer men 
bijvoorbeeld lid is van drie clubs, zal men tweemaal 4 euro van de 7 euro kunnen 
terugvragen.  
 

32. Wat met kinderen, zijn deze ook verzekerd? 
 
Hier zijn twee mogelijkheden: 
a. Kinderen die niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden maar gewoon rondlopen 

op het club terrein tijdens een activiteit, deze zijn gedekt voor de burgerlijke 
aansprakelijkheid als derde. Wanneer zij de “schuldige” zijn, is het de Burgerlijke 

http://www.kkush.be/
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Aansprakelijkheid van de ouders die zal moeten ingeroepen worden, behalve wanneer zij 
ook lid zijn. 

b. Kinderen die deelnemen aan de trainingen en wedstrijden: zij zijn in principe lid van de 
club en dus zijn zij gedekt mits zij gemeld zijn als lid. 
 

33. Wat zijn de minimum en maximumleeftijden voor de dekking? 
 
a. Er is geen maximumleeftijd 
b. Wat betreft de minimumleeftijd: hiervoor is ofwel het KKUSH-reglement van de 

betrokken discipline van toepassing of bij gebrek hieraan, het intern reglement van de 
club. 

 
 

 

 

http://www.kkush.be/

