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Waarover gaat het?

Als een goede huisvader

Wat als deelnemers tijdens een activiteit ziek worden? Ben
je dan als trefpunt verantwoordelijk?

Een nulrisico voor de verspreiding van corona bij de groepsactiviteiten van OKRA bestaat niet. Het
komt erop aan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Zowel de organisatoren als de deelnemers
zijn hiervoor verantwoordelijk. Als de organisator aantoont dat hij alle inspanningen heeft geleverd
die men redelijkerwijze mag verwachten om besmetting te voorkomen en deze goed gecommuniceerd
heeft naar de deelnemers dan zal hij niet aansprakelijk zijn voor een eventuele besmetting.
Hier geldt dus het principe van de goede huisvader: je toont aan dat je zorgvuldig was. Nogmaals: het
draaiboek toont aan welke maatregelen getroffen werden vooraf, tijdens en na de activiteit. Zoals blijkt
uit de fiches moeten er hierbij 5 zaken gebeuren:

Wie de organisator in gebreke wil stellen, moet kunnen
bewijzen dat deze een fout gemaakt heeft die leidde tot
de besmetting. Het oorzakelijk verband moet dus objectief
vastgesteld worden. In de praktijk is dit meestal moeilijk
vast te stellen en zal de organisator niet aansprakelijk gesteld worden als hij aantoont dat hij de wettelijke maatregelen gevolgd heeft.

De wettelijk verplichte maatregelen
OKRA heeft informatieve fiches gemaakt die duidelijk aangeven waar je moet op letten als organisator. Het laten doorgaan van een groepsactiviteit kan enkel als je deze richtlijnen volgt. Sommige activiteiten blijven verboden, andere
zijn mogelijk met een beperkt aantal deelnemers. Maak per
activiteit een goed draaiboek op basis van de checklist die
OKRA ter beschikking stelt. Op die wijze kan je aantonen dat
je als organisator het wettelijke kader hebt gevolgd.
Besluit : wie het wettelijk kader niet volgt, loopt het risico
om aansprakelijk gesteld te worden bij een eventuele besmetting. Communiceer hierover goed met je medewerkers
en met de deelnemers.
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•
•
•
•

De belangrijkste vraag oplossen: welke risico’s zijn verbonden aan de activiteit? Kan ik deze activiteit laten doorgaan en zo ja, welke maatregelen moet ik nemen?
De communicatie over de maatregelen aan de deelnemers, vooraf, tijdens en na de activiteit.
De voorbereiding van de locatie om de risico’s te beperken.
De opvolging van de veiligheidsmaatregelen tijdens de activiteit.
De evaluatie en bijsturing van de maatregelen na de activiteit.

Wie de maatregelen van overheidswege opgelegd naleeft, loopt weinig kans om aansprakelijk gesteld te
worden.

Kan iemand een klacht indienen?
Iemand die besmet is met corona en denkt dat het ten gevolge van een OKRA-activiteit is, kan een
schadeclaim indienen. Hij zal wel moeten bewijzen dat hij besmet werd tijdens deze activiteit en dat dit
te wijten is aan een fout van de organisator. Het oorzakelijk verband tussen de schade (besmetting) en
de fout moet bewezen zijn.
In de praktijk zal het dus niet eenvoudig zijn om dit aan te tonen. Let wel: de ongevallenverzekering van
OKRA zal hiervoor niet tussenkomen omdat corona een ziekte is, geen ongeval.
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Heeft het zin om deelnemers een
document te laten ondertekenen?
Het heeft weinig zin om de deelnemers een document te laten
tekenen “de organisatie is niet verantwoordelijk voor besmettingen”. Juridisch heeft het weinig waarde en als je een manifeste fout
maakte, zal dit document er niet voor zorgen dat je aansprakelijkheid wegvalt.

Verzekering
OKRA heeft voor haar leden en bestuursleden een verzekering afgesloten (ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid). Deze verzekering zal haar rol spelen en tussenkomen zoals vroeger op voorwaarde dat de organisator geen zware fout gemaakt heeft. Opnieuw, het
niet naleven van de opgelegde maatregelen en verplichtingen kan
ervoor zorgen dat de verzekering niet tussenkomt.
Door de verbintenissennota te onderschrijven maken de trefpunten
deel uit van de koepel OKRA vzw zodat ze kunnen rekenen op de
juridische bijstand van de vzw als er zich een probleem voordoet.
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