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VERZEKERINGEN VOOR WERKZOEKENDEN EN CURSISTEN 

VDAB heeft meerdere verzekeringspolissen afgesloten voor werkzoekenden. 

In dit overzicht lees je welke verzekeringen voor wie gelden: 

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE CURSISTEN 

Polisnummer: 45.063.078 

Voor wie? 

Cursisten voor deze polis zijn: 

• Werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen of een opleiding in een onderwijsinstelling 

• Werknemers op eigen verzoek 

• Kandidaat-cursisten voor deelname aan profielbepalingen en deelname aan doe-dagen 

• Kandidaten die een titel van beroepsbekwaamheid willen verwerven 

• Werkzoekenden en werknemers op eigen verzoek die in het kader van een webcursus deelnemen 

aan workshops of examens 
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Bepalingen 

Deze ongevallenverzekering biedt dezelfde waarborgen als een arbeidsongevallenverzekering. Concreet 

betekent dit dat de lichamelijke schade van de cursist-slachtoffer wordt vergoed (vergoeding medische 

kosten, tijdelijke en blijvende ongeschiktheid en bij overlijden). 

De verzekering dekt: 

• (arbeids)ongevallen overkomen tijdens de verzekerde activiteit en op weg naar en van de 

activiteit. 

• Ongeacht wie de activiteit organiseert, uitgezonderd IBO en werknemers op vraag van hun 

werkgever die verzekerd worden door de eigen werkgever. 

• Ongeacht in welke locatie de activiteit doorgaat. 

• Enkel lichamelijke schade wordt vergoed. Schade aan voorwerpen, kledij of aan een auto wordt 

niet vergoed. 

Voorwaarde: Ethias moet het ongeval erkennen / aanvaarden 

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING VOOR CURSISTEN WERKPLEKLEREN 

Polisnummer: 6.578.201 

Voor wie? 

Cursisten die één van hieronder vermelde vormen van werkplekleren volgen, vallen onder het 

toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwetgeving sinds 1 januari 2020 (Kleine Statuten): 

Personen die een IBO (incl. K-IBO) of een BIS volgen, worden verzekerd tegen arbeidsongevallen door de 

onderneming waar zij de IBO of BIS volgen. 

Stagevorm Waarborg 

Beroepsverkennende stage F2 

Gespecialiseerde beroepsverkennende stage F2 

Opleidingsstage F2 

Stage i.k.v. opleiding in een 
onderwijsinstelling 

F2 

werkervaringsstage F1 

activeringsstage F2 

 

Bepalingen 

Deze arbeidsongevallenverzekering voorziet 2 verschillende waarborgen, afhankelijk van de stagevorm 

• F1-waarborg =  Dekking + vergoeding overeenkomstig art. 38/1 AOW 

o Theoretische opleiding + praktijkopleiding in de onderneming + trajecten heen en terug 

o Kosten geneeskundige verzorging aan RIZIV-tarieven 

o Vergoeding tijdelijke ongeschiktheid op basisloon = gewaarborgd minimum maandloon 

o Vergoeding blijvende ongeschiktheid op basisloon = gewaarborgd minimum maandloon x 

150% 
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• F2-waarborg = Dekking + vergoeding overeenkomstig art. 86/1 AOW 

o Alleen de praktijkwerkzaamheden in de onderneming + trajecten heen en terug 

o Kosten geneeskundige verzorging beperkt tot remgeld 

o Geen vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid 

o Vergoeding blijvende ongeschiktheid op basisloon = gewaarborgd minimum maandloon 

 

De verzekering dekt: 

• (arbeids)ongevallen overkomen tijdens de verzekerde activiteit en op weg naar en van de 

activiteit. 

• Ongeacht wie de activiteit organiseert, uitgezonderd IBO en werknemers op vraag van hun 

werkgever die verzekerd worden door de werkgever. 

• Ongeacht op welke locatie de activiteit doorgaat. 

• Enkel lichamelijke schade wordt vergoed. Schade aan voorwerpen, kledij of aan een auto wordt 

niet vergoed. 

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR BEPAALDE WERKZOEKENDEN 

Polisnummer: 45.066.867 

Voor wie? 

Werkzoekende die verzekerd zijn onder deze polis zijn: 

• Werkzoekenden op trajectgesprek bij VDAB of een erkende VDAB-partner 

• Werkzoekenden in een remediërende actie bij VDAB of een erkende VDAB-partner (zoals 

sollicitatietraining, oriënterende sessies, attitudetraining, sessies basisvaardigheden ICT, taal- en 

rekenremediëring, workshops,…) 

Bepalingen 

De ongevallenverzekering vergoedt (enkel) de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds. 

De verzekering dekt: 

• (arbeids)ongevallen overkomen tijdens de verzekerde activiteit en op weg naar en van de 

activiteit 

• Ongeacht wie de activiteit organiseert, uitgezonderd IBO en werknemers op vraag van hun 

werkgever die verzekerd worden door de werkgever. 

• Ongeacht in welke locatie de activiteit doorgaat. 

• Enkel de lichamelijke schade wordt vergoed. Schade aan voorwerpen, kledij of aan een auto wordt 

niet vergoed. 

Voorwaarde: Ethias moet het ongeval erkennen / aanvaarden 
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VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

De cursist wordt door de opleidingsinstelling beschouwd als een aangestelde van de opleidingsinstelling. 

De aansprakelijkheid wordt geregeld conform artikel 18 en 19 van de wet van 3 juli 1978 inzake 

arbeidsovereenkomsten. 

Tijdens de stage wordt de burgerlijke aansprakelijkheid doorgeschoven naar het stagebedrijf. 

De opleidingsinstelling verbindt zich ertoe de verzekeraar op de hoogte te brengen van het aanstellen van 

de cursisten. 

 

 

WAT IS EEN ARBEIDSONGEVAL? 

Een arbeidsongeval is een ongeval dat: 

• zich tijdens of door de uitoefening van je werk (lees: opleiding of stage) voordoet of op de weg 
van of naar het werk 

• veroorzaakt wordt door een plotse gebeurtenis 

• en een letsel veroorzaakt 

Na de eerste hulp doe je altijd een aangifte. 

Is het een zeer ernstig (of dodelijk) ongeval? Verwittig dan onmiddellijk de Interne Dienst Preventie en 
Bescherming (IDPB) van VDAB via idpb@vdab.be. 

 

 

HOE EEN ARBEIDSONGEVAL AANGEVEN? 

Je biedt de cursist de nodige ondersteuning om een het aangifteformulier zeer nauwkeurig in te vullen. 

Een slechte omschrijving kan leiden tot problemen bij de erkenning van het arbeidsongeval en bij het 
preventieonderzoek van de IDPB. 

Het medisch attest geef je mee aan het slachtoffer om in te laten vullen door de behandelende arts die de 
eerste zorgen biedt. 

De ingevulde aangiftebundel bezorg je binnen de 5 werkdagen aan het team arbeidsongevallen in je 
provincie. (zie tabel pagina 5) 

Zij registreren het ongeval in het Extranet van Ethias en melden het ongeval aan de IDPB van VDAB. 

 

file:///C:/Users/cvechelp/Documents/idpb@vdab.be
https://drive.google.com/file/d/1Qjpkzn0uje_lf7gUxohFkoFuNRFOem2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qjpkzn0uje_lf7gUxohFkoFuNRFOem2w/view?usp=sharing
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Provincie Dossierbeheerder Expert Coach cursistenadministratie Algemeen mailadres 

West-Vlaanderen Mieke Marreel 

 

Marleen Forcé ao-westvlaanderen@vdab.be 

Oost-Vlaanderen 

Ruth Biebaut 

Karine Vermeiren Leslie De Meersman arbeidsongevallen.ovl@vdab.be 

Antwerpen 

Naomi Del Pio Luogo 

Ilse Bauwens Hilde Balemans arbeidsongevallen_antwerpen@vdab.be 

Limburg 

Naomie Vollemaere 

Sandra Jaspers Christel Hubrechts arbeidsongevallen.limburg@vdab.be 

Vlaams-Brabant 

Kristien Adriaens 

Karin De Bakker Gwen Foster arbeidsongevallen.vlaamsbrabant@vdab.be 

VDAB Brussel 

Sanne Pletinckx 

Natalie Renders 

Stefanie Ronsmans Elke Pollet arbeidsongevallen.vdabbrussel@vdab.be 

 

  

mailto:ao-westvlaanderen@vdab.be
mailto:arbeidsongevallen.ovl@vdab.be
mailto:arbeidsongevallen_antwerpen@vdab.be
file:///C:/Users/cvechelp/Documents/arbeidsongevallen.limburg@vdab.be
file:///C:/Users/cvechelp/Documents/arbeidsongevallen.vlaamsbrabant@vdab.be
file:///C:/Users/cvechelp/Documents/arbeidsongevallen.vdabbrussel@vdab.be


           IDPB versie 2.0   6 

FORMULIEREN 

De link naar de elektronische versie van de benodigde formulieren vind je op de pagina Handleidingen, 
attesten en formulieren in de rubriek ‘Arbeidsongeval – Verzekering cursisten’. 

 

 

WIE VOLGT HET DOSSIER ARBEIDSONGEVAL OP? 

Het team arbeidsongevallen bij VDAB volgt het dossier verder op en informeert de partnerorganisatie over 

de erkenning of niet-erkenning door Ethias. 

Ethias communiceert rechtstreeks met het slachtoffer. 

Het slachtoffer dient de onkosten i.v.m. het arbeidsongeval rechtstreeks in bij Ethias. Originele facturen en 

bewijzen van onkosten bewaart het slachtoffer totdat Ethias hiervoor de nodige onkostenstaten bezorgt 

met de nodige toelichting bij de te volgen stappen. 

 

 

AFWEZIGHEDEN DOOR HET ARBEIDSONGEVAL? 

Iedere (verlenging van) arbeidsongeschiktheid door het arbeidsongeval meldt je meteen aan het 
provinciale team arbeidsongevallen. 

Ook de datum van werkhervatting geef je meteen door. 

Op die manier houden we het dossier up to date bij de verzekeraar en garanderen we een vlotte 
behandeling. 

Is de cursist langer dan 1 maand afwezig door het arbeidsongeval? Dan mag er een einde gemaakt worden 

aan de overeenkomst voor beroepsopleiding. 

 

 

ZIEKENFONDS 

Het slachtoffer moet zo spoedig mogelijk bij het ziekenfonds aangifte doen van het ongeval. 

 

 

 

 

https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulieren/hand-welzijn-arbeidsongeval
https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulieren/hand-welzijn-arbeidsongeval

