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Voorstelling

Peter De Potter

1993 Cantor

1994 Vice Praeses

1995 -2012: Verzekeringsagent

2012- nu: COO Wikitree Group

2012 – nu: Docent Karel De Grote 
Hogeschool: Financie-en verzekeringswezen



Geschiedenis
• Ad Fundum: film uit 1993

• Sammy, Tom en Dennis schrijven zich in aan de universiteit van 
Antwerpen, alhoewel enkele scenes (zoals de scene in de 
universiteitsbibliotheek) zich in Leuven afspelen en worden lid van 
de fictieve studentenvereniging Cuniculus. Ze worden "verkocht" op 
een studentenverkoop. Daar krijgt de onzekere, verlegen Sammy 
de opdracht om een potje met zijn sperma mee te brengen naar de 
studentendoop. Omdat Sammy weigert, wordt hij tijdens de doop, 
na het nuttigen van de nodige ad funda, op een "vliegend tapijt" 
gezet. Wanneer Sammy in de lucht is, geeft praeses Guy Bogaerts 
de studenten het commando om het tapijt weg te trekken. Sammy 
valt op de grond en overlijdt onmiddellijk.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_fundum_(cantus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_fundum_(cantus)


Soorten Aansprakelijkheden
• Stafrechterlijke

• Burgerlijke

• Art. 1382 BW: Wie schade toebrengt aan iemand anders zal het 
slachtoffer moeten vergoeden

• Art. 1383 BW: Wie schade toebrengt door onvoorzichtigheid 
en/of nalatigheid aan iemand anders zal het slachtoffer moeten 
vergoeden.



Mijn broer werd gedoopt. Hij deed wat men hem opdroeg en ligt nu 
in het ziekenhuis met een? alcoholvergiftiging. Wie betaalt de 
factuur?

• Normaal gezien betalen de ouders de factuur, behalve wanneer 
een derde (een andere student of de vereniging) 
verantwoordelijk wordt gehouden.

• Let wel: Als iemand anders verantwoordelijk wordt geacht 
(behalve bij opzet) kan een verzekering Verenigingen 
tussenkomen.

• .



Wat dekt nu zo’n verzekering 
Verenigingen?
• burgerlijke aansprakelijkheid: de verzekering vergoedt de 

lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden.

• rechtsbijstand: er wordt juridische en financiële bijstand 
geboden bij geschillen.

• lichamelijke ongevallen: men komt tussen als medewerkers of 
vrijwilligers lichamelijke schade oplopen.



Mijn dochter kwam terug van een fuif voor haar studentendoop. Ze had er veel gedronken. Toen ze naar haar kot terugging, is ze 
gevallen en gewond geraakt. Resultaat: een bezoekje aan de spoedafdeling en een gebroken voet. Wie betaalt de rekening?

• Mijn dochter is verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. En de 
verzekeringen vergoeden niet vaak lichamelijke ongevallen die 
zijn gebeurd wanneer iemand onder invloed van alcohol (of een 
ander stimulerend of verdovend middel) was. Behalve natuurlijk 
wanneer men kan aantonen dat er geen verband is tussen het 
ongeval en de staat waarin de verzekerde zich bevond.



Bij de festiviteiten die bij studentendopen horen, gooiden studenten grote voorwerpen op de treinsporen. De NMBS moest het 
treinverkeer stilleggen om de sporen vrij te maken. Zijn de studenten verzekerd?

• Neen, in geen geval. Het gaat hier om een opzettelijke zware 
fout, en dat is in geen enkel verzekeringscontract inbegrepen



Dronken studenten hebben tijdens een studentenactiviteit de 
voorgevel van mijn huis beklad en er zijn ramen gesneuveld. 
Wie gaat dat betalen?

• Men kan daarvoor een beroep doen op de woningverzekering . 
De verzekeraar zal zich richten tot de betrokken studenten. Als 
de daders niet gevonden worden, zal de woningverzekering de 
schade zelf betalen.

https://www.dvv.be/nl/verzekeringen/wonen/cocoon-flex.html


Tijdens een studentenoptocht rijdt de wagen van een 
studentenvereniging over de voet van mijn zoon. Hij moet naar 
het ziekenhuis. Wie is verantwoordelijk?

• Men moet rekening houden met de omstandigheden van het 
ongeval, maar omdat mijn zoon te voet was, wordt hij 
beschouwd als een zwakke weggebruiker. Het is dus de 
bestuurder van de wagen die zijn autoverzekering Burgerlijke 
Aansprakelijkheid moet aanspreken.

https://www.dvv.be/nl/verzekeringen/auto/ba-auto-verzekering.html


Ik wil in het buitenland studeren.  
Hoe moet ik me verzekeren?

• Of je nu in Gent, Leuven, Barcelona of Toulouse zit, uw familiale 
verzekering komt tussen om de lichamelijke schade van de 
tegenpartij te betalen. Weet dat de familiale verzekering jouw 
eigen schade niet zal vergoeden.

https://www.dvv.be/nl/verzekeringen/gezin/ba-familiale-verzekering.html


Hoe zit het met jouw kot?

• Een studentenkamer is als tijdelijk verblijf gratis meeverzekerd 
door de woningverzekering. Ook als dat in het buitenland ligt.

https://www.dvv.be/nl/verzekeringen/wonen/cocoon-flex.html


Wat met de medische kosten?

• In de meeste landen van de Europese Unie kan je rekenen op 
de terugbetaling van medische onkosten en op reisbijstand. 
Check voor alle zekerheid even op voorhand bij jouw 
ziekenfonds.

• Heb je een hospitalisatieverzekering? Dan zal die wereldwijd 
tussenkomen als je moet opgenomen worden in het ziekenhuis. 
Weet wel dat er een wachttijd geldt van 3 maanden als u 
intekent op een hospitalisatieverzekering.

https://www.dvv.be/nl/verzekeringen/ziekte-en-ongevallen/hospitalisatieverzekering.html


Q & A


