
Aansprakelijkheid leden feitelijke carnavalsvereniging voor schade na brand  

Het hof van beroep te Gent spreekt zich op 20 juni 2013 uit over een brand die zich in 2004 heeft 

voorgedaan in een opslagplaats gelegen te Aalst. De oorsprong van de brand is gelegen bij de oude 

tractor en praalwagen van een feitelijke carnavalsvereniging, die de dag voordien had deelgenomen 

aan de carnavalsstoet in Aalst.  

Het hof van beroep bevestigt dat alle leden van de feitelijke vereniging als bewaarders van de 

gebrekkige zaak moeten worden beschouwd (art. 1384, lid 1 BW). De tractor behoorde immers tot 

de zogenaamde ‘collectieve eigendom’ van de feitelijke carnavalsvereniging. Alle leden hadden 

zeggenschap over de praalwagen en de tractor, gebruikten de voertuigen voor het genot van de 

feitelijke vereniging en konden toezicht, leiding en bewaking uitoefenen. 

Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat de WAM-verzekeraar van de stad Aalst geen 

dekking moet verlenen. De verzekeringswaarborg strekte zich immers enkel uit voor schade die zich 

voordeed ‘tijdens de deelname aan de stoet’ en de weg van en naar de garage. Aangezien de schade 

in deze zaak onmiskenbaar de brand is die ontstaan is een paar uur nadat de tractor de loods was 

binnengereden en niet het verhit geraken van de motor, valt die dus niet onder het gedekt risico. 

Wat betreft de familiale verzekeringen, stelt het hof vast dat alle polissen bepaalden dat de schade 

veroorzaakt door brand in een gehuurd gebouw niet moest worden gedekt (art. 6, 11° van het KB BA-

privéleven 1984). De reden daarvoor is dat het als huurder mogelijk is om een 

brandverzekeringspolis af te sluiten, wat de feitelijke vereniging niet gedaan heeft. 

Dit arrest toont het precair statuut aan van de leden van een  feitelijke vereniging in een 

aansprakelijkheidsprocedure. Artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de 

vrijwilligers, die de aansprakelijkheid van de aansteller (art. 1384, lid 3 BW) en de immuniteit van de 

werknemer (art. 18 WAO) transponeert naar het niveau van de vrijwilliger, is immers niet van 

toepassing op leden van een gewone feitelijke vereniging (zie G. JOCQUÉ, Rechten van vrijwilligers – 

wet van 3 juli 2005”, NJW 2006, 730-732 en N. VAN GELDER, “De aansprakelijkheid van vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties: toepassingsgebied en uitwerking” (noot onder GwH 19 december 2007), 

TBBR 2009, 113-121). 
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