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	 IDENTITEIT	VAN	DE	AANVRAGENDE	VERENIGING1
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VERZEKERING 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 
VZW'S

U	kunt	een	offerte	aanvragen	door	dit	formulier	ingevuld	en	gedateerd	
terug	te	bezorgen	per	e-mail	naar	ba.vzw@ethias.be	of	per	brief	naar	
Ethias,	Cel	BBC	North,	Prins-Bisschopssingel	73,	3500	Hasselt.	
Tel.:	011	28	22	67.

Gelieve de gewenste waarborg aan te duiden in functie van het budget van uw vzw (ontvangsten, subsidies, ...). 

De vermelde premies zijn van toepassing op alle bestuurders van uw vzw.

Controleer	volgens	de	jaarrekening	de	criteria	die	overeenkomen	met	uw	vzw	in	deze	volgorde:

Waarborgbedrag*

1° Omzet (70/74) < 350 000 euro EN balanstotaal (20/58 of 10/49) ≤ 175 000 euro 125 000 euro**

250 000 euro***

2° Als uw vzw niet voldoet aan de criteria van categorie 1°:

 Omzet (70/74) < 700 000 euro EN balanstotaal (20/58 of 10/49) ≤ 350 000 euro

250 000 euro**

500 000 euro***

3° Als uw vzw niet voldoet aan de criteria van de categorieën 1° en 2°:

 Omzet (70/74) ≤ 9 000 000 euro EN/OF balanstotaal (20/58 of 10/49) ≤ 4 500 000 euro

1 000 000 euro**

1 250 000 euro***

4° Als de bedragen hoger zijn dan de hierboven vermelde bedragen, nodigen we u uit om de vragenlijst in te vullen die u kunt vinden op 
 www.ethias.be/ba-bestuurders.

* Het waarborgbedrag wordt verleend per schadegeval en per verzekeringsjaar.

** Gegarandeerde bedragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 
23/03/2019 tot vaststelling van de grenzen van de aansprakelijkheid.

*** Hogere gewaarborgde bedragen indien u zich ruimer wil laten verzekeren dan de limiet vermeld in artikel 2.57 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen van 23/03/2019 (bijvoorbeeld om zich te wapenen tegen meerdere potentiële schade-eisen in hetzelfde  
jaar).
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Gelieve volgende vragen te beantwoorden.

• Heeft de vzw achterstallige betalingen bij de RSZ, btw of de fiscus?  Ja      Neen

• Heeft de vzw kennis van lopende minnelijke of gerechtelijke schade-eisen ingesteld tegen haar bestuurders of  Ja      Neen
 omstandigheden en/of professionele fouten die hun burger- of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang 
 zouden kunnen brengen?

• Beschikt de vzw over onvoldoende middelen of subsidies om haar werking te garanderen?  Ja      Neen

Indien	u	op	één	van	voorgaande	vragen	«	Ja	»	antwoordde,	vragen	wij	u	contact	op	te	nemen	met	onze	diensten	voor	een	gepersonaliseerde	
offerte.	
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Opgemaakt te   op  

Naam	en	functie	van	de	bevoegde	vertegenwoordiger

Bescherming	van	de	persoonsgegevens
Om de nieuwe GDPR-regelgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens toe te passen engageert Ethias zich ten volle tot het respecteren van 
uw rechten ter zake.
Zo verzamelt Ethias, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: beheer van klantenbestanden, 
risicobeoordeling, contract- en schadebeheer, promotie- en getrouwheidsacties, tevredenheidsonderzoeken, prospectie en profilering, opstelling 
van statistieken en actuariële studies, uitoefening van verhaal, klachten- en geschillenbeheer, uitvoering van de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en fraudebestrijding.
Ethias verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
• om te voldoen aan alle wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen waaraan zij onderworpen is;
• in het kader van de uitvoering van uw overeenkomsten of het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek;
• voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen, waaronder in de eerste plaats:

• de fraudebestrijding;
• kennis van haar klanten en prospecten, om hen te informeren over haar activiteiten, producten en diensten;
• de correcte uitvoering van de door haar verzekerden gesloten overeenkomsten;
• de bescherming van haar eigen belangen en die van haar verzekerden.
In al deze gevallen ziet Ethias erop toe dat er een billijk evenwicht wordt bewaard tussen deze gerechtvaardigde belangen en het respect voor 
uw privéleven;

• indien van toepassing, wanneer zij uw toestemming heeft verkregen.

Deze gegevens kunnen zo nodig aan de volgende categorieën van ontvangers worden meegedeeld:
• uw adviseurs (advocaten, deskundigen, raadsgeneesheren, ...);
• de medewerkers en adviseurs van Ethias; 
• de andere entiteiten van de groep, hun medewerkers en adviseurs; 
• de gegevensverwerkers van welke aard dan ook (IT en anderen), en commerciële partners van Ethias;
• alle dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van overeenkomsten en de afwikkeling van schadegevallen;
• banken, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, makelaars en regelingskantoren; 
• overheidsinstanties en -organen (politie, justitie, sociale zekerheid, …); 
• de toezichthoudende autoriteiten en de Ombudsman van de Verzekeringen.

Ons Privacycharter geeft u meer gedetailleerde informatie over de ontvangers in kwestie.
Ethias bewaart uw persoonsgegevens slechts voor de tijd die nodig is voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. Dit houdt in dat de 
verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de gehele looptijd van uw verzekeringsovereenkomst(en), van de schadegeval(len), de wettelijke 
verjaringstermijn en eventuele andere bewaartermijnen die door toepasselijke wet- en regelgeving worden opgelegd. De bewaartermijn varieert 
naargelang de aard van de gegevens en de regelgeving.
U hebt toegang tot uw persoonsgegevens en kunt deze laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van 
een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, gericht aan: 

Ethias
Data Protection Officer
Rue des Croisiers 24
4000 Luik
DPO@ethias.be 

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie en/of direct marketing.

Bovendien biedt de GDPR-verordening u, in bepaalde zeer specifieke gevallen, de mogelijkheid om een beperking van de verwerking te vragen, 
een kopie van uw gegevens te krijgen (recht op overdraagbaarheid) en te vragen om de gegevens te wissen. Dit recht om gegevens te wissen is 
echter niet absoluut. Voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u naar het Privacycharter dat beschikbaar is op de 
website www.ethias.be. Iedere klacht kan tot slot worden gericht aan:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst of over het beheer van een schadegeval kan worden gericht aan:
• Ethias – Dienst 2035   Prins-Bisschopssingel 73   3500 Hasselt   fax 011 85 61 10   klachtenbeheer@ethias.be
• Ombudsdienst Verzekeringen – de Meeûssquare 35   1000 Brussel   fax 02 547 59 75   www.ombudsman.as

De	ondertekenaar	verklaart	dat	de	in	dit	document	meegedeelde	inlichtingen	juist	zijn	en	dat	hij	geen	enkel	feit	bewust	heeft	weggelaten.
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