
  

  
 

 

 
 

Samenaankoop verzekeringen 
 

Fédération des ONG  
de coopération au développement 



 Group Casier 
 

 Opdracht tot samenaankoop 
 verzekeringen 
 

 Werkwijze en lastenboek 
 

 Marktonderzoek  
 

 



Voordelen samenaankoop 
 

 Voordelig tarief  
  Beter verzekerd 

ruimere voorwaarden 
meer waarborgen 
hogere kapitalen 
op maat van NGO sector 

  Uniforme duidelijke administratie 
  Begeleiding 



Aanbod met ingang 01/01/2014 
 

I. Burgerlijke Aansprakelijkheid  
● Wereldwijde dekking 
 
II. Arbeidsongevallen en Lichamelijke 

Ongevallen  
● voor alle personeelsleden Belgische RSZ 

●  vrijwilligers 

●  leden raad van beheer 
 

III. Bestuurdersaansprakelijkheid 
 



 
I. ALGEMENE  BURGERLIJKE  

 
AANSPRAKELIJKHEID (BA) 

 
EN RECHTSBIJSTAND NGO 



VERZEKERDEN 

● vzw als rechtspersoon 
 

● bestuursleden in de uitoefening van hun 
mandaat voor de vzw 
 

● aangestelden in de uitoefening van hun 
functies voor de vzw 
 

● expatriates en coöperanten die, via uitzend-
overeenkomst, in buitenland werken voor de 
vzw 
 

● ter beschikking gestelde personeelsleden van 
ander entiteiten, stagiairs, sollicitanten 

 
● vrijwillige medewerkers in België en in het 
 buitenland  



 WAARBORGEN 

  
A. Basis 
 
 1) Burgelijke Aansprakelijkheid Uitbating, incl. 
 
      toevertrouwde voorwerpen  
 
 2) Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering 
 
 3) Rechtsbijstand 
 
B. Optioneel 
 
   4) Beroepsaansprakelijkheid 
  



1) BA Uitbating 

 
De burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid 
 
die ten laste gelegd kan worden van de verzekerden 
 
uit hoofde van schade veroorzaakt aan derden door  
 
een foutieve handeling of een nalatigheid en  
 
voortspruitend uit de werking van alle diensten van de 
 
vzw, uit de verzekerde activiteiten van de vzw 

 
 



2) BA Na Levering 

de BA, contractueel of extracontractueel, die ten laste 
 
gelegd kan worden van de verzekerden ingevolge 
 
schade veroorzaakt aan derden door een levering of een  
 
product na zijn levering of door een werk na zijn  
 
uitvoering 
 
 
Vb. schade door verkoop materiaal of goederen 
 
      voedselvergiftiging 
 



3)Rechtsbijstand  

 
● burgerlijke verdedigingskosten 

 
● strafrechtelijke verdedigingskosten 

 
● Borgstelling 

 
● Burgerlijk verhaal 

 
● Onvermogen van derden 
 
 



Inclusief volgende uitbreidingen 
 

● Wereldwijde dekking (met uitz. schade-eis rechtbank Canada/USA) 
 
● de roerende en onroerende goederen waarvan vzw eigenaar, huurder,  
 
  gebruiker is 

 
 

● de organisatie van evenementen, fondsenwerving, feesten, uitstappen,  
 
 optredens  ≤ 500 bezoekers 
 
 zowel de voorbereiding, het evenement zelf als de opruimwerken  
 
 
● de schade door een gebrek aan het materieel dat wordt uitgeleend aan  

 
 andere verenigingen  
 
 
● de geldinzamelacties 

 
 

● het gebruik van reclamepanelen en –borden,… 
 
 

● de deelname aan beurzen, markten, tentoonstellingen, … 
 

● de schade aan toevertrouwde voorwerpen 
 



4)Beroepsaansprakelijkheid (optie) 

De burgerlijke aansprakelijkheid, contractueel of 
 
extracontractueel, die ten laste gelegd kan worden van de 
 
verzekerden ingevolge schade veroorzaakt aan derden 
 
door fouten, vergissingen,nalatigheden, verzuimen,  
 
vertragingen en onjuistheden in de uitoefening van hun 
 
intellectuele of administratieve beroepsactiviteiten 
 
 
Medische aansprakelijkheid uitgesloten – kan uitgebreid 
worden op aanvraag 



VERZEKERDE LIMIETEN  

 
  
  
 
  
  
Basis waarborgbedrag : 2 opties 
 
 

● Optie 1 
 
 

● 2.500.000 € 
 
 per schadegeval voor de 

lichamelijke, materiële en 
immateriële gevolgschade 
vermengd 

 
● 750.000 €  

 
 per schadegeval en per 

verzekeringsjaar voor de 
zuiver immateriële schade 

 
● Optie 2  

 
 

● 5.000.000 € 
 

 per schadegeval voor de 
lichamelijke, materiële en 
immateriële gevolgschade 
vermengd 
 

● 1.250.000 € 
 

 per schadegeval en per 
verzekeringsjaar voor de 
zuiver immateriële schade 
 

 
BA uitbating 



 schade aan toevertrouwde voorwerpen :  
 
 50.000 € per schadegeval met een vrijstelling 
  
   van 125,00 € per schadegeval 
 
 
● BA na levering 

 
 verzekerde kapitalen volgens keuze 
 
 BA uitbating 
 
  
● beroepsaansprakelijkheid (optie) 

 
 650.000 € per schadegeval 
 



Rechtsbijstand 

● burgerlijke verdedigingskosten 
 

 zelfs boven dekkingsgrenzen van de polis  
 
● strafrechtelijke verdedigingskosten 

 
 50.000 € per schadegeval 
 
● Borgstelling 

 
 12.500 € per schadegeval 
 
● burgerlijk verhaal 

 
 50.000 € per schadegeval 
 
● onvermogen van derden 

 
 12.500 € per schadegeval 
 



 PREMIEBEREKENING 

 
● premie is jaarlijks betaalbaar  

 
● voorschot in het begin van het jaar op basis reële 

 
   cijfers 

 
● afrekening  op het einde van het jaar 

 
● één premie omvat alle bovenvernoemde  

 
 waarborgen (met uitz.beroepsaansprakelijkheid) 
 
- Personeel :  

 
 premievoeten op totaalbedrag bezoldiging personeel 
 
- Vrijwilligers :  

 
 vaste premie – op basis van aantal VTE’s (voltijds 
 
   equivalent) -   eenmalig te berekenen  

 
 
 
 
 
 
         



 
- NGO’s ≤ 5 VTE’s  

 
 
 Optie 1 :  2,5 MIO  
 
 
 forfaitaire jaarpremie = 180,00 € (196,65€ taks incl.) 
 
 
 
 Optie 2 :  5 MIO  
 
 
  vaste jaarpremie = 225,00 € (245,81€ taks incl) 
 

 
  
 
 
         



 
- NGO’s > 5 VTE’s – zonder vrijstelling 

 
 
 Optie 1 :  2.500.000 € 
 
  0,12% op de lonen (+ 9,25% taks) 
 
  minimumpremie = 180,00 € (196,65 taks incl.) 
 
   Optie 2 :  5 MIO   
 
  0,15% op de lonen (+ 9,25% taks) 
  
  minimumpremie = 225,00 € (245,81 taks incl.) 
 
  
 
         



 
- NGO’s > 5 VTE’s – algemene vrijstelling 250,00 € per  

 
    schadegeval 
 
    
 Optie 1 :  2.500.000 €   
 
  0,11% op de lonen (+ 9,25% taks) 
   
  minimumpremie = 150,00 € (163,88 taks incl.) 
 
  Optie 2 :  5.000.000 €   
 
  0,13% op de lonen (+ 9,25% taks) 
   
  minimumpremie = 205,00 € (223,96 taks incl.) 
 
  
 
 
         



 
II. ARBEIDSONGEVALLEN 

 
& 
 

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 
  
 



ARBEIDSONGEVALLEN 

● Wet van 10 april 1971 
 

− Overlijden 
 

− Blijvende werkongeschiktheid 
 

− Tijdelijke werkongeschiktheid 
 

− Medische kosten 
 
 

● Polis waarborgt inclusief arbeidsweg 
 

 
 

● Wettelijk maximum 2013 : 40.927,18 € 
 
● OPTIES :  - privé leven 

 
        - excedent – bovenwettelijk  

               max 
 



 
− Partnerclausule 

 
− Thuiswerkers 

 
− Evenementen georganiseerd door 
   verzekeringsnemer of waaraan 

verzekeringsnemer deelneemt  
 

− Afstand van verhaal 
 

− Gewaarborgd loon na arbeidsongeval 
 

− Wereldwijde dekking 
 

− Oorlogsrisico – automatische dekking - enkel 
meldingsplicht risicozones voor de optie 
excedent  

 

● Specifieke uitbreidingen eigen 
 

     aan de NGO sector 



LICHAMELIJKE ONGEVALLEN – 
 

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS 

● Dekking 
 

− Lichamelijke ongevallen 
 

● In de uitvoering van prestaties voor verzekeringsnemer 
 

● Weg heen en terug 
 

● Verzekerde bedragen 
 
 

 Overlijden kapitaal van 25.000 € 

Bestendige ongeschiktheid kapitaal van 37.500 € 

Tijdelijke ongeschiktheid 6 €/dag zonder wachttijd 

Behandelingskosten 2.500 € 



LICHAMELIJKE ONGEVALLEN – 
 

 VRIJWILLIGE LEDEN VAN DE RAAD  
 

VAN BEHEER 
● Dekking 

 
− Lichamelijke ongevallen 

 
● In de uitvoering van hun mandaat 

 
● Weg heen en terug  

 
● Verzekerde bedragen 

 Overlijden kapitaal van 100.000 € 

Bestendige ongeschiktheid kapitaal van 100.000 € 

Tijdelijke ongeschiktheid niet verzekerd 

Behandelingskosten 2.500 € 



TARIEF 

 
 

Bedienden Arbeidsongevallen 
Arbeidsweg inclusief 

0,43% (+taks) 

Arbeiders Arbeidsongevallen 
Arbeidsweg inclusief 

1,040% (+taks) 

OPTIES  Excedent bediende 

 

Excedent arbeiders 

0,36% (+taks) 

 

0,88% (+taks) 

 

Privé leven 
 

0,36% (+taks) 

Vrijwilligers  

 

Vrijwillige leden raad van 

bestuur  

Één vaste premie – BA 

EN LO op basis van 

aantal VTE’s 

éénmalig te berekenen  



 
III. VZW BESTUURDERS- 

 
AANSPRAKELIJKHEID NGO 



● Bescherming tegen de geldelijke gevolgen van een 
 
  burgerlijke aansprakelijkheid in geval van een  
 
 beheersfout, inclusief uw verdediging voor de  
  
 rechtbank. 
 
   
● Zowel de aansprakelijkheid van alle leden van de raad  

 
 van beheer als de feitelijke beheerders zijn verzekerd. 
 
 
● Een jaarlijks forfaitaire premie op basis van de 
   
 financiële gegevens van de NGO 
 



TARIEF 



Toetreden tot het project samen 
aankoop verzekeringen  

● Slagen van het project → minimum 
inschrijvingen 

● Voorwaarden eigen aan de makelaar 
 

TO DO  
● Vervolledigen van de toetredingsfiche  
● mandaat en opzeg per polis 
DEADLINE  
● 30/09/2013 → ingang 01/01/2014 
 
 



Formulieren 

● Kopie van de presentatie 
● Productfiche BA 
● Productfiche met basisdekkingen AO 
● Productfiche optie privé leven 
● Productfiche lichamelijke ongevallen  

 Vrijwilligers 
 Leden van de raad van beheer 

● Intentieverklaring 
● Toetredingsfiche 
● Mandaat  
● Opzegbrief  



Beheer en taken  

Gegevens inzamelen  
 NGO’s 
 Pegasus 

Beheer van de polissen, opvolging afrekeningen 
en schade  

 Casier- Decoodt Risk & Insurance 

Beheer raamakkoord samenaankoop:  
 Acodev 
 NGO Federatie 
 Pegasus 
 Casier- Decoodt Risk & Insurance 

 



BEDANKT  
 

Vragen? 
 

Contacten : 
 
Pegasus:  
Carla Dejonckheere 
Carla.dejonckheere@pegasus-ngo.be 
Casier-Decoodt Risk & Insurance:  
Tine Vanheule 
Tine.vanheule@decoodt.be 

 
 

 


