
Dekking sportpolis en aansprakelijkheid voor COVID-19? 
 
Medische problemen die het gevolg zijn van een besmetting met COVID-
19 zijn niet gedekt door de FROS sportpolis. Dit omdat er geen sprake 
is van een sportegerelateerde aandoening/kwetsuur. 
 
Indien een club, trainer, bestuurder, lid,… aansprakelijk gesteld wordt 
voor een besmetting opgelopen door een lid of een andere aanwezige dan 
is deze aansprakelijkheid verzekerd cfr. de voorwaarden van de 
ledenpolis. Bij de heropstart van de sportactiviteiten verzoeken wij de 
sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen 
teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en andere 
aanwezigen te garanderen.  
 
De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de 
verzekeraar mogelijk maakt niet tussenbeide te komen in geval van "het 
niet-naleven van wetten, regels, of gebruiken eigen aan de verzekerde 
activiteit waarbij  het voor ieder met de materie vertrouwde persoon  
duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet 
ontstaan". De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van 
de omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van 
de dekking, met name wanneer hij het initiatief heeft genomen om een 
evenement te organiseren waarvan hij weet dat het niet kan of mag 
plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid 
opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand. 
 
Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
club aangaande de heropstart van de activiteiten willen wij de aandacht 
vestigen op volgende aspecten: 

• De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de persoon 
die het virus heeft opgelopen); 

• De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met 
de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde 
overheid; 

• De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden 
ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te 
minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van 
COVID-19 en de hoge besmettingsgraad. 
 

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde 
verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de 
aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelmatig met 
de leden of hun ouders te communiceren over de genomen maatregelen 
om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de 
sportbeoefening wordt georganiseerd. 
 


