
Centrale verzekeringspolissen BA en AO Gemeen Recht vrijwilligers 

Polisnummers 

Gegevens van de polissen 

Verzekeringspolis BA Vrijwilligers: via IC verzekeringen – polisnummer 7302603860106  

Verzekeringspolis AO Gemeen Recht vrijwilligers: via IC verzekeringen - polisnummer 730542627 

 

Aangifte van schadegevallen 

We vragen om schadegevallen die voorvallen tijdens georganiseerde activiteiten van een pastorale 

eenheid/federatie/parochie steeds zo snel mogelijk te melden en aan te geven. Dit kan via het 

economaat van het bisdom. Het economaat zal vervolgens met IC verzekeringen contact opnemen en 

het schadegeval voor u indienen. 

BA Vrijwilligers 

Indien zich een schadegeval voordoet binnen de pastorale eenheid/federatie/parochie volstaat het 

een mailtje te sturen naar economaat.bisdom.brugge@kerknet.be waarin u 

- vermeldt over welke pastorale eenheid/federatie/parochie het gaat  

- kort de omstandigheden en de schade aan derden omschrijft 

- de naam en gegevens van de contactpersoon meegeeft. 

Vanuit het economaat zal de aangifte bij IC online worden ingediend en zal met u contact opgenomen 

worden zodra het dossier is geopend. 

 

AO Gemeen Recht vrijwilligers 

Als de vrijwilliger een lichamelijk letsel oploopt, kan dit ook aangegeven worden. U vindt een 

aangifteformulier voor ongevallen op de website van het bisdom onder Informatie over het bisdom- 

Teksten en documenten- Economaat- Verzekeringen. 

We vragen u dit document correct en zo volledig mogelijk in te vullen. Daarmee bedoelen we dat door 

de verantwoordelijke van de pastorale eenheid/federatie/parochie volgende paragrafen moeten 

worden ingevuld. 

- getroffene 

- ongeval 

- letsels 

- preventie  

- bezoldiging 

Het deel bovenaan het formulier pagina 1 en het deel ‘werkgever’ moet niet door de pastorale 

eenheid/federatie/parochie worden ingevuld. 

Het medisch attest moet door de behandelende geneesheer worden ingevuld.  

Het document uitgavenstaat met daarin een opgave van de gemaakte kosten (uitgavenstaat) moet ook 

worden ingediend. 

mailto:economaat.bisdom.brugge@kerknet.be


Deze documenten bezorgt u per mail of per post aan het economaat van het bisdom Brugge 

(economaat.bisdom.brugge@kerknet.be) of Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge 
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