Duiding bij de in te vullen vragenlijst ikv verzekeringen Ethias.
Bij onduidelijkheden of vragen kan u Stefaan Deprez contacteren op
stefaan.deprez@ethias.be of 0477 99 10 64. De polissen worden ter informatie bijgevoegd.
Hierin kunt u de details van de polissen opzoeken zo gewenst. We geven hieronder de
essentie voor u weer.
Door de zorgraad in te vullen: pg 5: uw identificatiegegevens (punt 1) - contactpersoon (punt
2) – tekenen en dateren onderaan pg 6.
Keuze verzekeringen:
Pg 7 punt 1: verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid: dekt lichamelijke en materiële
schade, beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, tijdelijk gehuurde lokalen (evenementen)
van medewerkers, bestuurders, vrijwilligers en ieder die actief is in naam van of voor
rekening van de zorgraad
• Basis = burgerlijk aansprakelijkheid absoluut aan te raden gezien zorgraden ook
evenementen zullen organiseren
• Optie = lichamelijke ongevallen voor vrijwilligers en bestuurders: absoluut aan te
raden indien er in de zorgraad (cluster PZON bv) ook met niet beroepsactieve
vrijwilligers gewerkt wordt, er voor bepaalde activiteiten vrijwilligers ingezet
worden, ... Bestuurders zijn met deze optie ook gedekt voor ongevallen ikv hun
activiteiten ikv de zorgraad
Tarief = de premievoet bedraagt 0,030% op het totale bedrag van de brutobezoldigingen van het gehele
personeel + € 12,00 per VTE onbezoldigde medewerker.

Door de zorgraad in te vullen: een inschatting van personeelskost, VTE vrijwilligers en aantal
bestuurders
Pg 9 punt .2: aansprakelijkheid bij brand of ontploffing: is verplicht indien men een
kantoorgebouw uitbaat >500m² dat publiek toegankelijk is.
Pg 11 punt 4. Arbeidsongevallen: is verplicht van zodra men personeel in dienst heeft (dus
een verplichting voor de zorgraden!)
Door de zorgraad in te vullen: Al het personeel is bediendepersoneel: geef een inschatting
van de som van de brutoloonkost van de bedienden. U kan geen schadestatistiek van de
laatste 5 jaar toevoegen, gezien de zorgraad een nieuwe werkgever is.
Nettotarief = 0,351% X brutoloonmassa van het personeel afgetopt op een max jaarinkomen van 44.817,89 per
VTE

Optie bovenwettelijk gedeelte is per definitie niet wettelijk verplicht maar ten zeerste aan
te raden. Zo niet worden de vergoedingen afgetopt op een maximum jaarinkomen van
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44.817,89 euro. In de praktijk zijn er maar zeer weinig werkgevers die het bovenwettelijk
gedeelte niet mee verzekeren.
Nettotarief = 0,351% X totale brutoloonmassa van het personeel

Optie Privéleven: deze optie is te nemen voor het gehele personeel of niet. De verzekering
biedt een aanvulling op de vergoedingen van het ziekenfonds in geval van ongeval
overkomen buiten de arbeidsomgeving, alsof het een arbeidsongeval is geweest. De
arbeidsongevallenverzekering is immers veel gunstiger dan de gewone ziekteverzekering.
Netto tarief = 0,5% X brutoloonmassa

Pg 13 punt 6. omniumverzekering privéwagen (of ander voertuig incl fiets) ikv gebruik voor
dienstverplaatsingen (niet ikv woon-werkverkeer, dat wordt gedekt via de
arbeidsongevallenverzekering)
Minimumpremie = 250€, afrekening ifv globaal aantal gereden km op einde van het verzekeringsjaar

Pg 14 punt 8. verzekering elektronica: IT en bureaumateriaal kan verzekerd worden. Ifv de
opgegeven aankoopwaarde wordt een offerte opgemaakt.
Pg 15 punt 9 brandverzekering: geef de gevraagde gegevens door (inschatting door
inspecteur van Ethias is ook mogelijk) – offerte ifv deze gegevens kan vervolgens opgemaakt
worden
Pg 16: vink nogmaals de verzekeringen aan waarvoor u een offerte wenst. Dateer en teken.
Ter info: uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering werd reeds eerder geregeld. Indien
nog niet in orde, contacteer Peter.stevens@vanbreda.be . Arbeidsongevallen is een
verplichte verzekering, burgerlijke aansprakelijkheid is niet wettelijk verplicht maar raden we
ten zeerste aan aan alle zorgraden.
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