
 
Polis verenigingsleven 
Aansprakelijkheidsverzekering Het Vlaams Bijeninstituut VZW 

 
 
Als lid van het VBI kan je beroep doen op de polis verenigingsleven die door het VBI is afgesloten.  
 
 
Wie is verzekerd?  

- het bestuur, de bestuursleden, de leiders en de gewone leden 
- de aangestelden (bv. vrijwilligers)  
- de ouders of voogden die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de leden 

 
Wat is verzekerd? 
Schade die aan derden veroorzaakt wordt: 

- in het verenigingsleven (voor alle activiteiten die verband houden met de vereniging) 
- op weg van en naar de activiteiten 
- door de gebouwen installaties en goederen van de vereniging 
- door andere goederen of dieren terwijl zij ten dienste staan van het verenigingsleven.  

 
De leden zijn onderling derden van elkaar: alleen de verzekeringnemer en de gezinsleden van de verzekerde 
die aansprakelijk gesteld wordt, zijn uitgesloten van het recht op vergoeding. 
 
Voorbeelden (niet-limitatief): 

 
è Activiteiten van Bee-tv 
è Activiteiten van de Vespa-watchers  
è Organiseren van toonmomenten of opleidingsdagen 
è Deelnemen aan beurzen 
è Organiseren van eetdagen 
è … 

 
De activiteiten van de individuele imkers zijn niet verzekerd in deze polis. 
 
 
Vrijwilligers van het VBI 
 

- Zijn mee verzekerd in de polis. 
Hiertoe behoren ook: de vrijwilligers van Bee-tv en de Vespawatchers (voor deze laatste geldt 
volgende voorwaarde: zij hebben met succes een opleiding/cursus gevolgd en zijn in aantal met 
minder dan 10. Indien dit getal overschreden wordt, moet dit aan VBI Insurance gemeld worden en 
zou er een aanpassing van het tarief kunnen komen 

- Verzekering van hun BA, RB is al verzekerd. Lichamelijke ongevallen is optioneel (via polis 
beroepsimker) 

- Vrijwilligers van de afzonderlijke VZW’s die aangesloten zijn bij het VBI zijn niet mee verzekerd. 
Hiervoor kunnen de VZW’s zelf een polis afsluiten indien gewenst. Als de vraag gesteld wordt, 
kunnen ze hiervoor ook doorverwezen worden naar ons kantoor voor een vrijblijvende offerte 

 
 
 
Gebouwen 
Gebouwen die af en toe ter beschikking worden gesteld 



Er wordt waarborg verleend voor schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook en water aan 
gebouwen (met hun inhoud) die niet aan de verzekerde vereniging toebehoren en door haar slechts bij 
gelegenheid gehuurd of gebruikt worden. 
Gebouwen die langere tijd worden gehuurd 
Ga in de huurovereenkomst na wat je verplichtingen zijn. Je kan hiervoor een aparte brandverzekering 
afsluiten waarin je huurdersaansprakelijkheid wordt verzekerd, of er kan afstand van verhaal worden 
opgenomen in de polis van de eigenaar. 
 
 
Toevertrouwde goederen 
Opgelet met zaken in bewaring, in bruikleen, in huur. Schade aan deze goederen is uitgesloten, 
uitgezonderd de brandschade aan een gebouw dat bij gelegenheid gehuurd of gebruikt wordt. 
 

 


