Gemeentelijke Sportverzekering:
Vernieuwde procedure

Welkom!
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Algemene info Gemeentelijke Sportverzekering
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Aangifte van een ongeval
Veelgestelde vragen
Vragenrondje

• Burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verdediging
•

Lichamelijke of materiële schade bij derden
• Tijdens activiteit en groepsgewijze verplaatsing
! Niet voor individuele verplaatsingen van en naar de activiteit

• Lichamelijke ongevallen
•

Behandeling en begrafeniskosten
• Vaste vergoedingen (overlijden en invaliditeit)
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Algemene Info Gemeentelijke Sportverzekering

Welke verzekeringen zijn inbegrepen?

• Iedereen die deelneemt aan sportactiviteiten die georganiseerd zijn
door de gemeente.
•

Niet enkel de sportactiviteiten van de sportdienst.
• Activiteiten van clubs –> via clubverzekering (door federatie)
• Gedeelde activiteiten?
• Zicht op de deelnemers?
• Promotie door gemeente
• Gemeente beslist of activiteit doorgaat
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Algemene Info Gemeentelijke Sportverzekering

Wie is verzekerd?

• Tijdens de verzekerde activiteiten
• Tijdens de groepsgewijze verplaatsing
• Tijdens individuele verplaatsing van en naar de activiteit
! Enkel met optie individuele verplaatsing
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Algemene Info Gemeentelijke Sportverzekering

Wanneer is de verzekering van toepassing?

+

-

• Initiaties

• Duiksport

• Sportkampen

• Luchtsporten

• Lessenreeksen

• Wielerwedstrijden (onder KB van 21
augustus 1967)

• Sportcursussen
• Sportacademies
• Sportevenementen
• Recreatieve tornooien die occasioneel
plaatsvinden

• Wedstrijden van Triatlon, Quadratlon en
aanverwante organisaties

• Gemotoriseerde sporten
• Georganiseerd competitie – en
trainingsverband
• Professionele wedstrijden
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Algemene info gemeentelijke sportverzekering

Welke activiteiten zijn verzekerd?

Melden van activiteiten
• Formulier te downloaden op website
• Formulier invullen voor aangegeven periode
• Aandachtspunten
•
•
•
•
•

Vermeld duidelijk datum, tijdstip, locatie en omschrijving per activiteit.
Activiteiten chronologisch melden en niet per thema, sport of frequentie.
Geef een duidelijke omschrijving van de activiteit, zodat er geen twijfel
mogelijk is over de aard ervan.
Altijd het standaard meldingsformulier gebruiken, dus ook als je een lijst
als aparte bijlage toevoegt.
Bewaar voor jezelf de gemelde activiteiten.

• Formulier opladen op de website
• Melden van losse activiteiten 7 dagen op voorhand
• Geannuleerde activiteiten niet melden
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Aangifte van een ongeval
• Aangifteformulier invullen en meegeven met slachtoffer
• Slachtoffer gaat langs bij de dokter en laat medisch
attest invullen
! Het volledige formulier moet steeds terugkomen naar
de sportdienst en door jullie ingediend worden.
! Een formulier van de dokter is ook geldig, maar het
moet een medisch getuigschrift zijn. Geen ziektebriefje
of onkostennota
• Inscannen of online ingeven
• Aangifteformulier en medisch attest afzonderlijk opladen
via website
• Formulieren kan je altijd zelf printen via website
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• Wat met hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct?
•

Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident) en een
hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct valt onder de
noemer van een lichamelijk ongeval en is bijgevolg verzekerd

• Zijn activiteiten van de cultuur- of jeugddienst verzekerd?
•

Alle sport en beweegactiviteiten die door de gemeente worden georganiseerd zijn verzekerd.
Andere activiteiten vallen niet onder de verzekering.

• Is de verzekering ook voor activiteiten van sportclubs ?
•

De verzekering geldt niet voor activiteiten van sportclubs. Clubs kunnen hun activiteiten
verzekeren via de voor hen aangestelde instanties, zoals federaties of private
verzekeringsmaatschappijen.

• Zijn deelnemers van buiten de organiserende gemeente of provincie verzekerd ?
•

De organisator telt als referentiepunt en niet de woonplaats van de deelnemer. Alle
deelnemers van een activiteit georganiseerd door een gemeente of provincie die de polis
onderschreef, zijn dus verzekerd.
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Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

• Wat met activiteiten die de landsgrens overschrijden?
•

Wanneer begin- en eindpunt op dezelfde dag plaatsvinden in Vlaanderen of het Brussel Hoofdstedelijk gewest,
dan is er geen enkel probleem. Voor meerdaagse buitenlandse uitstappen (bijvoorbeeld skireis) kan je altijd
contact opnemen met Ethias voor een extra polis.

• Zijn tornooien of (beker-)competities verzekerd ?
•

Indien dit een occasioneel recreatief tornooi is, waarvan de hoofdorganisator de sportdienst, sportraad of vzw
sportpromotie is, kan deze activiteit verzekerd worden. Indien het echter gaat om een uitgebreide en
georganiseerde competitie, met wekelijkse wedstrijden, adviseert het Netwerk Lokaal Sportbeleid de
gemeentelijke sportdiensten de deelnemende clubs te wijzen op verzekeringsmogelijkheden bij federaties of
private maatschappijen.

• Zijn deelnemers verzekerd bij een verplaatsing tijdens de activiteit?
•

Groepsgewijze verplaatsingen zijn verzekerd. Dit op voorwaarde dat er afgesproken wordt op een locatie van
waaruit iedereen gezamenlijk vertrekt. Busvervoer naar het zwembad of ander sportdomein is dus ook verzekerd.

• Wordt in het geval van hyperventilatie een tussenkomst voorzien?
•

De verzekering dekt lichamelijke ongevallen ten gevolge van de 'eigenheid van de activiteit'. Hyperventilatie wordt
gecategoriseerd onder de noemer van 'eigen aan het organisme'. De verzekering is in de meeste gevallen dus
niet van toepassing in het geval van hyperventilatie. Indien er echter kan aangetoond worden dat de
hyperventilatie uitsluitend het gevolg is van de activiteit zelf, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Dat
kan aangetoond worden door een medisch verslag.
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Veelgestelde vragen

• Worden altijd alle behandelingskosten terugbetaald?
•

•

Voor medische verstrekkingen is de tussenkomst gelijk aan 100 % van het tarief van het
R.I.Z.I.V. verminderd met de terugbetaling die de verzekerde ontving van het
ziekenfonds.
Medische kosten die niet in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V. zijn opgenomen
(voorgeschreven door de geneesheer) kunnen tot € 250 terugbetaald worden.

• Wat verstaan we onder begeleide activiteiten?
•

Begeleiding of toezicht houdt in dat er permanente controle is op de activiteit, door (een)
perso(o)n(en) met het nodige gezag en bekwaamheid in verhouding tot de activiteit.
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Veelgestelde vragen

• Dekt de gemeentelijke sportverzekering een deelnemer die schade aan
infrastructuur of materialen aanbrengt?
•

•

•

Een deelnemer die schade toebrengt aan een sporthal, eigendom van of gehuurd door de
gemeentelijke sportdienst is niet gedekt voor burgerlijke aansprakelijkheid. De organisator
(gemeente) kan via een andere polis dan de gemeentelijke sportverzekering hier wel
verzekerd voor zijn.
De schade veroorzaakt aan materieel, kledingstukken en persoonlijke voorwerpen van al of
niet door deze verzekeringsovereenkomst verzekerde sportbeoefenaars, behalve van
scheidsrechters en officials in de uitoefening van hun functie, zijn uitgesloten van de
gemeentelijke sportverzekering.
Een deelnemer die schade aanbrengt aan een geparkeerde wagen is wel gedekt door de
gemeentelijke sportverzekering. De deelnemer die schade aanbracht wordt als slachtoffer
vermeld. (burgerlijke aansprakelijkheid)

• Wordt brilschade gedekt door de gemeentelijke sportverzekering?
•

Vanaf 2017 is schade aan brillen en lenzen ook gedekt door de ISB-sportverzekering. Deze
schade is alleen gedekt op voorwaarde dat deze gepaard gaat met een lichamelijk letsel en
de bril of lenzen gedragen wordt op het ogenblik van het ongeval.
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• Wat als er een ambulance ter plaatsen moet komen?
•

•

De gemeentelijke sportverzekering komt na een ongeval tussen in de
verplaatsingskosten van het ongeval naar het ziekenhuis, volgens de arbeidswetgeving.
Hieronder vallen ook de ambulancekosten. Voorwaarde is dat de kosten een gevolg zijn
van een verzekerd ongeval.
Als de ambulance ter plaatse komt, maar het slachtoffer wordt niet vervoerd, worden de
kosten ook gedekt.

• Is de verzekering ook voor elektrische fietsen, steps, segways, ea. ?
•

Zolang de snelheid onder 25 km/uur blijft zijn ongevallen tijdens gebruik van deze
voortbewegingstoestellen gedekt.
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Nog Vragen?

Contact: thomas@lokaalsportbeleid.be

