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Verzekeringen Wandelsport 
Vlaanderen vzw 

 
 
Verzekeringen standaard inbegrepen bij lidmaatschap 
 

Wat is een ongeval? 

Wat zijn verzekerde activiteiten? 

Wanneer ben ik verzekerd? 

Verzekerde waarborgen 

✓ Lichamelijke ongevallen 

✓ Burgerlijke Aansprakelijkheid 

✓ Rechtsbijstand 

Eveneens verzekerd 

Uitbreidingen m.b.t. niet-leden 

✓ Polis sportpromotie 

✓ Polis vrijwillige helpers  

Hoe aangifte doen bij ongeval? 

- Tijdens/ naar en van wandeltocht 

- Bij individuele sportbeoefening 
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Sportverzekering: bij decreet verplichte verzekering voor sportfederaties.  
 

De Vlaamse Gemeenschap legt aan elke erkende sportfederatie een verzekering op over-
eenkomstig het huidige decreet van 10 juni 2016 ter bescherming van haar leden enerzijds 
en de niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten anderzijds.  
 
 

 
VERZEKERINGEN DIE AUTOMATISCH GEVOLG ZIJN VAN LIDMAAT-
SCHAP BIJ WANDELSPORT VLAANDEREN VZW: 
 

De sportverzekering onderschreven door Wandelsport Vlaanderen vzw bij ARENA bestaat uit 3 
luiken: 

➢ Lichamelijke Ongevallen: polis nr. 1.120.864 

➢ Burgerlijke Aansprakelijkheid: polis nr. 1.120.865 

➢ Rechtsbijstand: polis nr. 1.120.865/1 

 

Wat is een ongeval? 

Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken 
buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel wor-
den is bijvoorbeeld geen ongeval.  
Opmerking! Voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw wordt ook hartfalen als ongeval be-
schouwd. 

 

Wat zijn verzekerde activiteiten? 

Het beoefenen van de wandelsport (= hoofdsportactiviteit), sportnevenactiviteiten (bv. occasionele 
fietstocht,…) en niet-sportactiviteiten (bv. ledenfeest, bbq,…) in federatie- of clubverband.  
 
Daarnaast zijn leden van Wandelsport Vlaanderen vzw ook verzekerd bij private wandeltochten 
24/24 uur, 7 dagen op 7, zowel in binnen- als buitenland.  
 

Wanneer is men verzekerd?  

➢ Zowel leden als niet-leden zijn verzekerd tijdens de wandeltocht georganiseerd door een 
Wandelsport Vlaanderen-club. De leden van Wandelsport Vlaanderen vzw zijn eveneens ver-
zekerd bij deelname aan een georganiseerde wandeltocht van FFBMP en VGDS. 

➢ Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours begeeft, is het belangrijk de 
inschrijfkaart of betaalbewijs goed bij te houden. Bij gebeurlijk ongeval is de inschrijf-
kaart/betaalbewijs vereist en ben je namelijk verzekerd binnen de polis. 

➢ (! Opgelet enkel leden) Leden van een club van Wandelsport Vlaanderen vzw en de federa-
tieleden zijn verzekerd op weg naar en van de wandeltocht. Niet-leden genieten dus niet van 
de verzekering op weg naar en van de wandeltocht.  

➢ De waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ is geldig tijdens de verzekerde activiteiten en tij-
dens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan (niet de weg naar en van 
huis). 
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➢  (! Opgelet enkel leden) Leden zijn ook tijdens de individuele wandelsportbeoefening verze-
kerd: bij een ongeval tijdens de individuele wandelsportsportbeoefening vraagt het slachtof-
fer zijn/haar eigen club om een ongevalsaangifte op te maken.  

➢ Niet-leden zijn niet verzekerd bij deelname aan een BBQ, een ledenfeest, een occasionele 
fietstocht,…  Medewerkers aan dergelijke activiteiten zijn daarentegen wel verzekerd op die 
activiteiten.  

 

 

Verzekerde waarborgen: 

➢ Lichamelijke ongevallen: polis nr. 1.120.864/A (leden) (met inbegrip van hartfalen) en 
1.120.864/B (niet-leden)  

1. Overlijden 8.500,00 euro 

2. Blijvende invaliditeit: tot 75 jaar: 35.000 euro 
                                                      leden ouder dan 75 jaar: Nihil 

3. Dagvergoeding tot 70 jaar: 30,00 euro per dag (conform decreet; dus voor  
                                                      zover er loonverlies is ) 
                                                      leden ouder dan 70 jaar: Nihil 
                                                      duurtijd: 104 weken  

4. Behandelingskosten: 

a. Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV: 150% van het tarief 

b. Kosten niet RIZIV-erkende prestaties (bv. homeopathie, ostheopatie): maximum 1.000 
euro per ongeval 

c. Tandprothesen: 150,00 euro per tand/ max. 600,00 euro per ongeval 

d. Brillen/contactlenzen: max. 500,00 euro per ongeval. Tussenkomst mogelijk met of zon-
der lichamelijk letsel 

e. Orthopedische apparaten/prothesen (incl. hoorapparaten): zonder beperking 

f. Opzoekings- of reddingskosten: max. 2.500 euro/ongeval 

g. Senior Plus Cover (voor leden ouder dan 65 jaar): 
- sportonderbrekingsvergoeding: 250,00 euro 
- agressiedekking: 250,00 euro. 
(P.S.: onder sportonderbrekingsvergoeding wordt verstaan: elkeen die wegens een sport-
ongeval gedurende minstens 2 maand zijn/haar sport niet kan beoefen kan hiervoor ver-
goed worden. Een attest van genezing onderschreven door de behandelend arts is bepa-
lend.) 

h. Vervoerkosten: basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van art. 20 van de 
wet van 25.06.1992 L.V.O. 

i. Begrafeniskosten: voor leden van 5 jaar en ouder:     620,00 euro 
                                voor leden jonger dan 5 jaar:      8.500,00 euro  

j. Hospitalisatiekosten 

k. Duurtijd: 104 weken (2 jaar) 

l. Vrijstelling: Nihil 
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➢ Burgerlijke Aansprakelijkheid: polis nr. 1.120.865/A (leden) en 1.120.865/B (niet-leden) 

Men is ‘burgerlijk aansprakelijk’ voor schade die men tijdens of door het feit van de activiteiten 
door zijn fout veroorzaakt aan anderen (derden). 

Concrete voorbeelden : 

o een parkingwachter van de organiserende club wijst een plaats aan maar had niet gezien 
dat daar een laag fietsenrek stond waardoor de wagen aan de zijkant werd beschadigd. 
De parkeerwachter is hier dus burgerlijk aansprakelijk. 

o bij het afbreken van een startboog raakt Persoon X met een touw een buitenlamp waar-
door deze breekt. Persoon X is hier de burgerlijke aansprakelijke. 

De aangifte gebeurt via de ongevalsaangifte BA dewelke bij de club te verkrijgen is is maar mag 
ook via een mail waarin de feiten worden uitgelegd.  Indien er gegevens ontbreken neemt de ver-
zekeringsmaatschappij contact op met de organiserende club of diegene die het ongeval onvrij-
willig veroorzaakte. 

 

Sportbeoefenaars / federatie / clubs 

1. Lichamelijke schade:  
- limiet per slachtoffer:  2.500.000,00 
- absolute limiet  5.000.000,00 

2. Stoffelijke schade: 
- limiet per schadegeval  620.000,00 
   (vrijstelling: 125,00 euro) 
Voor sportbeoefenaars tijdens officiële federatie of aangesloten clubactiviteiten is geen 
vrijstelling van toepassing 

3. Schade aan gebouwen en ingebruikgenomen lokalen en goederen: 
- maximum waarborg per schadegeval 250.000,00 
  (vrijstelling: Nihil) 

 
Aansprakelijkheid voor/van vrijwilligers 

1. Lichamelijke schade (*):           12.394.700 
2. Stoffelijke schade (*): 619.734   

(vrijstelling: 123,95 euro (*) 
               (*) index 119,6 (1983)  

 

➢ Rechtsbijstand: polis nr. 1.120.865/1 (Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging) 

De waarborg Rechtsbijstand komt tussen in de kosten voor burgerlijke en strafrechtelijke verde-
diging.  

1. Maximum waarborg per schadegeval 12.500,00 
 

Concreet voorbeeld:  
Indien een vordering wordt ingesteld tegen een club of lid wegens een vermeende aansprakelijk-
heid voor een ongeval dan zal Arena een raadsman aanstellen binnen de waarborgen BA. 
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Indien een lid een vordering wenst in te stellen tegen een aansprakelijke derde (bv. een fietser die 
hem heeft aangereden) dan kan hij beroep doen op de waarborg rechtsbijstand en heeft hij vrije 
keuze van advocaat. 
 
De verzekerde kosten zijn zeer ruim en dekken volledig de procedure: 
- erelonen en kosten van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, expert, … ; 
- de procedurekosten die ten laste blijven van de verzekerde, inbegrepen de gerechtskosten 

verbonden aan een strafzaak ; 
- de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel; 

 

 

➢ Uitbreidingen polis: 

• Polis ‘niet-leden / sportpromotie”: 
De waarborgen gelden eveneens voor niet-leden tijdens deelname aan sportpromotionele 
acties die de federatie of haar clubs organiseren. 

 

• Vrijwillige helpers niet-leden 
De polis waarborgt ten voordele van de aangesloten clubs een gratis dekkingsuitbreiding 
waardoor de aansprakelijkheid van de clubs voor schade veroorzaakt door de vrijwillige hel-
pers niet-leden, alsmede hun persoonlijke aansprakelijkheid, tijdens de hoofdsportactivitei-
ten, sportnevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten wordt gewaarborgd in zoverre de activi-
teit vermeld staat op de clubkalender of ledenbrief, tijdschrift,…De vrijwillige helpers niet-
leden zijn tevens verzekerd voor lichamelijke ongevallen. 

  
Concreet voorbeeld: 

Zijn medewerkers/volgers  die hun diensten aanbieden aan een andere club dan diegene waarmee 
ze zijn aangesloten verzekerd voor hun medewerking? 

Antwoord: 
Aangesloten leden bij de federatie zijn altijd verzekerd en dus ook als volger of medewerker. 
Een niet-lid is eveneens verzekerd als vrijwillige helper indien hij dit doet op vraag van, in samen-
werking met of in opdracht van de organisatie. 
Indien een niet-lid dit louter op eigen initiatief doet, los van de organisatie, dan kan hij niet worden 
beschouwd als vrijwillige helper en valt hij niet onder de polisdekking. 

 

➢ Hoe aangifte doen bij ongeval? 

• Na ongeval tijdens de wandeltocht of op weg naar en van de wandeltocht: 
o Breng de organiserende club op de hoogte van het ongeval en vraag hen een aangifte in 

te vullen.   

o De door de club gedeeltelijk ingevulde aangifte wordt meegegeven met het slachtoffer. 

o Het slachtoffer laat het medisch attest invullen door de behandelend arts en bezorgt de 
aangifte mét medisch attest zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van Wandelsport 
Vlaanderen vzw. 

o Wandelsport Vlaanderen vzw bezorgt de aangifte en medisch attest digitaal aan de verze-
keraar Arena. 

o Arena bezorgt aan slachtoffer een brief met dossiernummer en instructies voor de ver-
dere afhandeling. 

o Slachtoffer bezorgt alle betalingsbewijzen, facturen,… in origineel rechtstreeks aan Arena 
conform de instructies in de brief van Arena. 
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• Na ongeval bij individuele sportbeoefening: 
o Het slachtoffer meldt dit ongeval aan de club waarbij deze is aangesloten. 

o De club vult de aangifte in en bezorgt deze, na ondertekening, aan slachtoffer.  

o Slachtoffer stuurt de aangifte, nadat medisch attest is ingevuld door de behandeld arts, 
naar het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw.   

 


