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INSURANCE BROKERS 

Offerte Aanvraag Verzekering BA en Ongevallen voor VZW 

1. Verzekeringsnemer

Naam 

Adres 

Ondernemingsnummer 

Omzet 

Website 

Naam: 

Contactpersoon Telefoon/GSM: 

E-mail:

2. Activiteit/ Maatschappelijk doel

3. Vrijwilligers

Aantal Vrijwil ligers 

Gemiddelde leeftijd vrijwil ligers 

Zijn er personeelsleden? 

Zo ja, hoeveel 

Dit blad van de pdf kan digitaal ingevuld worden. 

Uw aanvraag doorsturen naar Thomas Kokken, thomas.kokken@dsvbelgium.be 

Ingeval van vragen of voor verdere informatie kan u terecht of bij 
Thomas Kokken thomas.kokken@dsvbelgium.be +32 (0)3 241 08 88

J. Van Rijs1vijck/aan 212 
B-2020 Antwerpen
T +32 (0)3 238 25 15
M in urance@d vbelgium.b 

RPR 0447.039.247 Antwerpen 
IBAl : BE73 4164 0988 0160 
BI : KREDBEBB 
dsvbelgium.be 



Welke verzekering is verplicht? 

Volgens de Belgische  vrijwilligerswet van 03/07/2005  moeten organisaties zich verplicht verzekeren 
voor minstens Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA).  

Wie schade veroorzaakt heeft, zal deze moeten herstellen of vergoeden aan de schadeleider. Zowel 
materiële als immateriële schade, schade aan personen, inkomensverlies, … zal vergoed moeten 
worden. 

In de Belgische vrijwilligerswet is een specifieke aansprakelijkheidsregeling voorzien: ze maakt 
vrijwilligers in heel wat organisaties immuun tegen burgerlijke aansprakelijkheid.  

De vrijwilliger met immuniteit kan niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij 
door zijn fout aan een derde maakte bij het vrijwilligen. De organisatie is burgerlijk aansprakelijk in 
de plaats van de vrijwilliger. Dat betekent dus dat degene, die schade lijdt door toedoen van een 
vrijwilliger, de organisatie burgerlijk aansprakelijk kan stellen en eisen dat de schade hersteld of 
vergoed wordt. De organisatie kan de schade niet afwentelen op de vrijwilliger zelf.  

De verzekeringsplicht in het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk van 03/04/2009 gaat nog een stapje 
verder dan de vrijwilligerswet. Als de organisatie onder dit decreet valt, moet ze zich verplicht 
verzekeren voor: 

• de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie;
• de burgerlijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger voor schade, toegebracht aan de

organisatie, aan andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering
van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk;

• de lichamelijke en materiële schade, geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk;
beroepsziekten en besmetting.



Wie moet de verzekering aangaan? 
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