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Verzekeringen voor 
internationale projecten 
Info en tips over het afsluiten van de nodige verzekeringen  

voor jouw Youth in Action groepsproject 

 

 

Wat is het?  

 

Het is belangrijk dat je deelnemers en alle betrokkenen goed verzekerd zijn tijdens hun 

internationaal project.  

Je bent hiervoor als projectorganisator zelf verantwoordelijk! JINT draagt geen enkele 

verantwoordelijkheid ten opzichte van het verzekeren van jouw deelnemers! 

 

Opgelet: Voor Europees vrijwilligerswerk (zowel individuele EVS als groeps EVS projecten) 

is er aparte verzekeringsinfo! Check de info over de Cigna verzekering op 

http://youthinaction.be/downloads-aanvraagformulieren#Na1 

 

 

Welke verzekeringen moet ik afsluiten? 

 

→ Als je met een groep naar het buitenland gaat, is het belangrijk dat je voor de 

volledige groep de volgende zaken in orde brengt: 

 Zorgen dat de verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) & Lichamelijke 

Ongevallen (LO)) in orde is. 

 Een standaard reisverzekering (travel assistance): die kan je meestal vrij goedkoop 

afsluiten bij de reisagent waar je je tickets koopt. 

 

Daarnaast moeten ook volgende verzekeringen in orde zijn:  

 Deelnemers moeten zelf in orde zijn met hun ziekenfonds. 

 Je partnerorganisatie moet voor haar groep in orde zijn met haar verzekering 

(Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) & Lichamelijke Ongevallen (LO) en de ad-hoc 

http://youthinaction.be/downloads-aanvraagformulieren#Na1
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verzekering van de activiteit (zie hieronder). 

 

→ Ontvang je zelf buitenlandse deelnemers: 

 Zorgen dat de verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) & Lichamelijke 

Ongevallen (LO)) in orde is. 

 Specifiek voor de activiteit: aan je eigen verzekering meedelen welke activiteit je 

doet, wie er komt en een ad-hoc polis laten opmaken om die groep voor die periode 

te verzekeren. 

 

Daarnaast moeten ook volgende verzekeringen in orde zijn: 

 Deelnemers moeten zelf in orde zijn met hun ziekenfonds. 

 Je partnerorganisatie moet voor haar groep in orde zijn met haar verzekering 

(Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) & Lichamelijke Ongevallen (LO) en 

reisverzekering. 

 

Tips mee om je als groep te laten verzekeren 

 

 Als groep/organisatie heb je vast en zeker al een verzekering, contacteer dus in 

eerste instantie je eigen verzekeringsagent. Ook als jullie een informele groep 

jongeren zijn, contacteer je best een verzekeringsagent. Zij kennen de materie 

veel beter dan wie ook. Dikwijls hebben ze betaalbare kant-en-klare pakketten.  

 

 Bespaar niet op het verzekeren van je groep! Een verzekering BA & LO (burgerlijke 

aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen) kost sowieso niet veel en is een must 

voor projectorganisatoren. 

 

 Ben je lid bent van een nationale organisatie (bv. Chiro, Scouts, enz.)? Zij hebben 

meestal een verzekering vanuit de nationale koepel. Vraag hen of die ook geldt 

voor de internationale activiteiten en welke stappen je hiervoor moet ondernemen. 

 

 Je deelnemers moeten ook zelf hun ziekenfonds contacteren als ze naar het 

buitenland gaan. Laat hen navragen wat ze moeten doen in geval van ziekte of een 

ongeval: welk telefoonnummer moeten ze bellen, welk verzekeringsbewijs moeten 

ze meenemen enz. 
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 Zorg er altijd voor dat je verzekering in orde is VOOR de activiteit. Post-factum 

verzekeren kan nooit! 

 

 Vraag aan je buitenlandse partners wat de veiligheidsvoorschriften zijn in hun 

land, die kunnen namelijk verschillen van land tot land. 

 

 Spreek goed af met je partners wie verantwoordelijk is voor welke verzekering en 

voor welke deelnemers!  

 

 

 

 

 

 

 


