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Jouw social profit partner

Kerncijfers IC Verzekeringen

70 medewerkers
€9,5 miljoen

zakencijfer
1 Hoofdkantoor

2 Bijkantoren

NL / FR
(Brussel , Gent en Hasselt)

Topspeler

in de social profit
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IC Verzekeringen is deel van de

Internationale 

1750 medewerkers
€230 miljoen

zakencijfer
Actief in 8 Europese 

landen met eigen 

ondernemingen

Marktleider

in de social profit

Visie
Een wereld bouwen waar social profit organisaties
gerust voor anderen kunnen zorgen en groeien. 
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Waarden

Menselijk Persoonlijk VertrouwenVerbondenheid

Missie
Wij verzekeren social profit organisaties omdat zij bijdragen tot het 
maatschappelijk welzijn. Dit is voor ons van prioriair belang.

Wij dragen ons steentje bij door hen de beste verzekeringen en service
aan te bieden. Bovendien hebben we hetzelfde DNA.
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Onze rol als makelaar 

Belangenvertegenwoordiger van onze klanten die hun belangen tegenover de verzekeringsmaatschappijen verdedigt 
en hun rechten doet gelden, zodat deze op gelijke voet staan met de verzekeringsmaatschappijen, door 

1. risico’s van klanten te analyseren en klanten te adviseren hoe ze een optimale verzekeringsdekking kunnen krijgen. 

2. een verzekeringsdekking voor klanten tegen de best mogelijke voorwaarden en prijzen inkopen door het 
organiseren van een inkoopcombinatie.

3. in het kader van de voortdurende begeleiding van de klant ervoor te zorgen dat de verzekeraars hun 
verplichtingen ten opzichte van de klant altijd conform het contract, zo snel mogelijk en met inachtneming van de 
belangen van de klant nakomen (belangenbehartiger).

Verzekeringen voor 
kerkfabrieken en 
parochies

• Aansprakelijkheid

• Medewerkers/vrijwilligers

• Omnium opdrachten

• Patrimonium

• Beleggen?

8



25/09/2019

5

Burgerlijke Aansprakelijkheid

• Doel = lichamelijke en materiële schade dekken die door een fout, onvoorzichtigheid of 
nalatigheid worden toegebracht aan derden

• Dekt de aansprakelijkheid van de kerkfabriek of de vereniging zelf, de bestuurders 
(tijdens hun activiteit, maar niet door hun functie als bestuurder), de personeelsleden en 
aangestelden en de vrijwilligers

• Onze polis is conform de wet op het Vrijwilligerswerk.

• Voorbeelden:
• Tijdens de eredienst valt een brandende kaars om op een kerkganger. Dit veroorzaakt vet- en 
schroeivlekken. De schade aan de kleren en de kosten voor eventuele medische zorgen zijn gedekt.

• De toegang tot de kerk is niet ijsvrij gemaakt, waardoor kerkganger uitglijdt en been breekt.

• Uitbreidingen:
• Aansprakelijkheid voor onroerende goederen (gronden)
• Aansprakelijkheid voor evenementen
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Objectieve aansprakelijkheid

• Doel = slachtoffers van brand of ontploffing vergoeden, ongeacht de 
oorzaak

• Verplicht voor
• kerken > 1.000 m²
• publiek toegankelijke gebouwen (gebruik voor evenementen) > 50 m²

• Voorbeeld: in de parochiezaal breekt brand uit tijdens een evenement. 
Het is niet duidelijk wie aansprakelijk is. De polis “objectieve 
aansprakelijkheid” vergoedt de slachtoffers.
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Bestuurdersaansprakelijkheid

• Doel = bescherming van persoonlijk vermogen van de bestuurders in 
geval van een fout in de uitoefening van hun functie of mandaat

• Voorbeelden
• Bouwgrond wordt als landbouwgrond verkocht
• Overheidsopdracht: Een aannemer richt zich tot de Raad Van State nadat hij 
niet weerhouden werd voor een renovatiewerk

• Aandachtspunt
• Geen tussenkomst indien een verzekeringscontract niet wordt vernieuwd of niet 
wordt afgesloten (bv: arbeidsongevallen voor klusjesman)

11

Uw mensen en hun lichamelijke letsels

• Het personeel met een contract: koster, organist
• Aparte polis “arbeidsongevallen”, wettelijk verplicht  

• De vrijwilligers

• De verenigingswerkers (bijklussers)

• De bestuurders 
• Luik “lichamelijke ongevallen” in de polis bestuurdersaansprakelijkheid
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Lichamelijke ongevallen vrijwilligers & 
bestuurders

• Doel = lichamelijke schade & inkomensverlies dekken
• Dekking

• Medische kosten (na tussenkomst mutualiteit)
• Tijdelijke invaliditeit
• Blijvende invaliditeit
• Overlijden

• Vergoeding op basis van “conventionele bezoldiging”
• Wettelijk Maximum
• Afgesproken loonbarema

Arbeidsongevallen

• Doel = lichamelijke schade & inkomensverlies dekken
• Verplichte polis zodra u één persoon tewerk stelt (hangt samen met 
RSZ-nummer)

• Arbeidsongeval = ongeval veroorzaakt
• Door de uitoefening van de arbeid of
• Op weg van of naar het werk

• Personeel betaald door de overheid (Ministerie van Justitie) wordt 
door de overheid verzekerd
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Omnium Opdrachten

• Schade aan voertuigen gebruikt in opdracht
• Voertuigen van aangestelden, vrijwilligers, …
• Personenwagens, minibus/bestelwagens, aanhangwagens, moto’s

• Waarborgen: Stoffelijke schade, glasbraak, diefstal, brand, 
natuurkrachten

• Waarde voertuig: € 25.000 of € 35.000
• Vrijstellingen

• € 0: ongeval met tegenpartij en erkende garage
• € 250: ongeval met tegenpartij – geen erkende garage
• € 500: ongeval zonder (gekende) tegenpartij

15

Uw patrimonium – Brandverzekering
Wat?

• Waarborgen: insteek: globale dekking
• Brand, bliksem, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen
• Storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk
• Waterschade
• Aanraking door voertuigen of voorwerpen en aanverwante gevaren
• Inwerking van de elektriciteit
• Onroerende schade door diefstal of poging daartoe
• Glasbreuk
• Arbeidsconflicten, oproer, volksbeweging, daden van terrorisme (TRIP!!)
• Natuurrampen
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Uw patrimonium – Brandverzekering
Wat?

• Exclusieve uitgebreide waarborgen IC verzekeringen
• Vandalisme & kwaad opzet
• Stookolieschade
• Indirecte verliezen (forfaitaire extra vergoeding van 10% met een maximum 
van € 75.000)

• Aanstelling eigen expert (vergoeding ereloon tot 5% schadebedrag)

• Ook de schade die het gebouw of de lift aan derden veroorzaakt, is
gedekt

Uw patrimonium – Brandverzekering
Wat?

• Bijkomende waarborgen
• Behouds- en opruimingskosten/verhaal van derden/verhaal huurders en 
gebruikers/onbruikbaarheid onroerend goed

• Verzekerd tot 100% van het verzekerd kapitaal (voor de eenvoudige risico’s) 
en doorgaans tot 30% en 50% (voor de speciale risico’s)

• (!) Geen limiet per sub-waarborg
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Uw patrimonium – Brandverzekering
Optionele waarborgen?
• Kunstglas

• Tot 5m² standaard gedekt
• Extra dekking voor de waarborg glasbreuk in eerste risico per schijf van € 35.000

• Diefstal inhoud
• Verzekerd ten belope van een bepaald percentage van het kapitaal inhoud
• Zie ook verder “verzekeren van kunst”

• Terrorisme
• Standaard = dekking volgens Belgisch “Terrorism Reinsurance Programme” (TRIP)

• Altijd gedekt voor “eenvoudige risico’s”
• Voorrang voor overlijden & lichamelijke letsels

• Mogelijkheid tot uitbreiding, binnen bestaande polis of via aparte polis (al dan niet 
bij dezelfde verzekeraar) 
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Uw patrimonium – Brandverzekering
Verzekerde bedragen?
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Activiteit Welk kapitaal verzekeren?

Algemeen – kerk en/of andere activiteiten blijven 
behouden
Indien beschermd als monument

Heropbouwwaarde

Restauratiewaarde

Leegstand korte duur
Leegstand langere duur

Heropbouwwaarde
Werkelijke waarde

Afbraak Afbraakwaarde of Werkelijke waarde

Herbestemming
Indien beschermd als monument

Heropbouwwaarde
Restauratiewaarde

Nevenbestemming
Indien beschermd als monument

Heropbouwwaarde
Restauratiewaarde

Elke wijziging van het risico moet aangegeven worden!
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Uw patrimonium – Brandverzekering
Verzekerde bedragen?

• Schatting van uw patrimonium: garandeert dekking in 
heropbouwwaarde.

• Resultaat: afschaffing van de evenredigheidsregel 

• Inhoud
• Vervangingswaarde
• Zie ook verder “verzekeren van kunst” 
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Uw patrimonium
Herbestemming – Nevenbestemming
• Voorafgaand aan de verbouwingen/andere activiteiten

• Zo snel mogelijk aangifte doen van wijzigende situatie
• Preventieadvies 

• Tijdens de verbouwingen
• ABR-polis

• Na de verbouwingen/opstart andere activiteiten
• Polis op maat van nieuwe bestemming(en)
• Aanpassing verzekerde bedragen
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Bouwprojecten: Alle bouwplaatsrisico’s

• Risico’s tijdens het bouwproces
• Schade aan het werk 
• Schade aan derden
• Schade aan het bestaand goed  

• Probleemstelling van een werf
• Complexe situatie � veel verschillende partijen zijn tegelijk aanwezig
• Schade � discussie over aansprakelijkheid 
• Gevolg � vertraging van de werf en bouwheer is eerste slachtoffer

• Oplossing
• ABR-polis afgesloten door de bouwheer
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Bouwprojecten: Alle bouwplaatsrisico’s

• Toepassingsgebied
• Nieuwbouw, verbouwing en/of renovatie

• Verzekerden
• Bouwheer
• Aannemers en onderaannemers
• Veiligheidscoördinator
• Architecten
• Studiebureaus en ingenieurs
• …
� Alle deelnemers aan het bouwproject voor hun aandeel in het werk 
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Bouwprojecten – Alle bouwplaatsrisico’s

• Waarom sluit u als eigenaar of bouwheer de ABR-polis?
• U weet zeker dat alle werken verzekerd zijn en niet enkel de ruwbouw 
(opletten bij aanbesteding in diverse fases!)

• U kent de details van de verzekeringsvoorwaarden
• Een schade wordt door uw eigen makelaar geregeld 
• U moet de verzekeringsverplichting van de aannemer niet voortdurend 
controleren. U sluit zelf de polis af en betaalt een eenmalige premie.

• Het faillissement van een aannemer heeft geen impact op uw ABR-polis
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Preventie

Maximaal inzetten op het behoud van het roerend en onroerend patrimonium

• Behoud/restauratie 
• Risicoanalyse uitvoeren: kans/impact van onder meer 
brand/bliksem/water/diefstal

• Voldoende blusmiddelen voorzien
• Periodieke controle elektrische installaties
• Verwarmingsinstallaties en stooklokalen 
• Vuurvergunning systematisch toepassen
• Bliksembeveiliging
• Branddetectie
• Antidiefstalsysteem
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Kunst – wat? 

• Alle risico’s behalve, inclusief terrorisme en diefstal
• Transport kan meeverzekerd worden. Vb. voorwerp verlaat kerk voor 
tentoonstelling of processie

• Eenvoudige verdwijning is nooit gedekt. Principe van toepassing onder 
elke polis. 
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Kunst – onderschrijvingsinformatie

• Titel van het werk/werken
• Afmetingen
• Materie (steen, brons, schilderwerk, enz.)
• Aangenomen waarde 
• Eventueel alarmsysteem
• Exacte risicoligging van de kerk 
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Kunst – waarde, vergoeding en preventie

• Verzekering in aangenomen waarde = geen betwisting bij schade
• Indien waarde niet gekend � schatting door erkend kunstexpert. 

• Kleine voorwerpen dienen in een glazen uitstalbox/-raam te worden 
geplaatst 

• Vaak clausule die bepaalt dat er tijdens de dag aanwezigheid dient 
te zijn 
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Kunst – premie en vrijstelling

• Premie: op basis van inventaris
• Kerken zijn vrijgesteld van taksen
• Vrijstelling per schadegeval: € 0
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Beleggen met Tak 26 

• Verzekeringsalternatief voor spaarboekje
• Op maat van rechtspersonen
• 100% kapitaal- en interest gegarandeerd
• Kans op winstdeelname
• Kapitalisatie of distributie
• Toegankelijk vanaf € 15.000
• Fiscaal: Enkel roerende voorheffing bij uitstap
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Dirk Boesman
Senior Account Manager
d.boesman@icci.insure
M: +32 476 64 66 26

Silke Maertens
Account Manager Life & Employee Benefits

s.maertens@icci.insure
T: +32 (0) 2 509 96 27

Dominique Jacoby
Commercial Director
d.jacoby@icci.insure

Handelsstraat 72 - 1040 Brussel - T: + 32 2 509 96 11 - www.icci.insure

Contacteer ons

Rita Sylvain
Customer Advisor

serviceteam6@icci.insure
T: +32 (0) 2 509 97 97


