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POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
 
Bijzondere Voorwaarden 
 
Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 
 
Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst 
De dwingende bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en haar 
uitvoeringsbesluiten zijn op dit contract van toepassing. 
 
Polis conform aan het  dekreet van 13.04.1999. 
Polis conform met de voorwaarden inzake verzekeringen vermeld in het “Decreet van 13.04.1999 
houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties”. 
(Belgisch Staatsblad 29.06.1999.) 
 
Bemiddelaar :    Noord Zuid Verzekeringen 
 
Verzekeringsnemer:  GymnastiekFederatie Vlaanderen VZW 
    Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents 
    Zuiderlaan 13 
    9000 Gent 
 
Verzekerde activiteiten:  De verzekering geldt voor alle activiteiten van de GymnastiekFederatie 

Vlaanderen vzw en haar clubs, zoals sportmanifestatie, trainingen, 
vergaderingen en randactiviteiten zoals spaghetti-avonden, mosselfeesten 
e.d. 

 
In  uitbreiding op de Gymnastieksport dekt de polis tevens alle bijkomende recreatieve sporten zoals  
badminton, zwemmen, fietsen, wandelen, joggen en dergelijke meer buiten competitie of 
wedstrijdverband met uitsluiting van alle gevaarlijke sporten zoals mountainbike, ski, gevechts- of 
verdedigingssporten, alpinisme, speleologie, diepzeeduiken, paardrijden, luchtsporten, … 
 
Verzekerden:  
a) 
- al de bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw ingeschreven leden (inbegrepen de fysisch en/of 

mentaal gehandicapten), welke ook hun aldaar uitgevoerde sporten en/of functies zijn; 
 
- de voorzitter, de leden van de raad van beheer evenals de door de GymnastiekFederatie Vlaanderen 

vzw erkende stagiairs, aangestelden, gedetacheerden en vrijwillige helpers, mits opgave van hun 
aantal bij de jaarlijkse aangifte; 

 
- alle leden van de comités van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en van de clubs,  tijdens hun 

deelname aan alle activiteiten, zowel de sport-, de sportpromotionele als de niet-sportieve 
activiteiten die door de verzekeringsnemer en haar clubs worden ingericht; 

 
- alle scheidsrechters, juryleden en officiëlen; 
 
- alle trainers en lesgevers  zowel van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw als van zijn clubs; 
 
- al het door de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw tewerkgesteld personeel, voor zover dit niet 

gedekt is door een wettelijke arbeidsongevallenverzekering; 
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- alle ingeschreven deelnemers aan de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw sportkampen; 
 
- De niet leden, bij deelname aan sportpromotionele activiteiten die de vzw GymnastiekFederatie 

Vlaanderen vzw en zijn aangesloten clubs organiseren. 
 
b) voor wat de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering betreft: 
 
1.  dit contract geeft dekking aan de sportverenigingen en hun comités met inbegrip van de 

 aansprakelijkheid voor de gebouwen, die eigendom zijn van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 
en/of door deze  worden gebruikt; 

2. deze dekking geldt voor iedere verzekerde voor eventuele schade die aan derden  veroorzaakt wordt 
en waarvoor hij aansprakelijk is. De verzekerden  worden onderling als derden beschouwd; 

3. de verzekering dekt de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en/of de clubs als organisatoren van 
manifestaties door hun reglementen voorzien, met inbegrip van trainingen, cursussen en zo meer; 

4. dit contract dekt eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de GymnastiekFederatie 
Vlaanderen vzw en/of de clubs tegenover personen die kosteloos hun medewerking verlenen tijdens 
alle door hen georganiseerde manifestaties. 

 
c) wat de persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen betreft: 
 
1)  deze verzekering geldt voor alle ongevallen overkomen tijdens activiteiten van de 

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en/of de clubs: sportmanifestaties, trainingen, vergaderingen 
zowel van de landelijk georganiseerde vereniging als van het overkoepelend orgaan. Zij geldt 
eveneens voor de ongevallen die zich zouden kunnen voordoen op de weg van huis naar deze 
activiteiten en terug met welk vervoermiddel ook: te voet, met een openbaar vervoermiddel, met 
eigen vervoermiddel zoals fiets, auto, brom- of motorfiets. Zij geldt zowel voor reizen in het binnen- 
als in het buitenland. De dekking wordt verleend in de ruimste betekening van het woord; 

2)  de verzekering strekt zich uit tot alle ongevallen die zich voordoen in de kleedkamers, stortbaden en 
andere installaties van de club alsmede tot de ongevallen die door het gebruik van materieel worden 
veroorzaakt;.  

3) de dekking geneeskundige verzorging of behandelingskosten omvat elke vorm van verzorging, die voor 
het behoud of voor het herstel van de gezondheid nodig is, als daar zijn de geneeskundige hulp, de 
farmaceutische  verstrekkingen, de prothesen, de ziekenhuisverpleging, de revalidatie en de 
herscholing. 

 
Conform het decreet wordt het begrip ‘ongeval’ zoals het is opgenomen in de algemene voorwaarden, als 
volgt gewijzigd: 
Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel 
of de dood veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het slachtoffer. De dekking wordt verleend 
in de meest ruime zin van het woord. Uit de verzekering mag niet gesloten worden en worden met 
ongevallen gelijkgesteld: ziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks het gevolg zijn van een 
ongeval, bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking; 
lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ten gevolge van het redden van in gevaar 
verkerende personen, dieren of goederen; letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een 
verzekerde; tetanus of miltvuur; beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen; de gevolgen 
van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plotseling manifesteren, inzonderheid 
hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, 
verstuikingen en ontwrichtingen, lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is aan 
een ziekelijke toestand van het slachtoffer, waarbij echter de pathologische gevolgen voortspruitend uit 
deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn. 
 
 
 
ARTIKEL I - Tijdelijke dekkingen 
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De dekking van de verzekering geldt eveneens voor de niet-leden bij sportpromotionele acties en 
activiteiten, georganiseerd door GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw of door zijn aangesloten clubs. 
 
Om van deze verzekering te genieten dienen de namen van deze personen voorafgaandelijk ingeschreven 
te worden in een register dat als bewijs van verzekering zal gelden. 
 
WAARBORGEN VAN DE POLIS - VERZEKERDE KAPITALEN. 
 
1)   Burgerlijke aansprakelijkheid. 
- Lichamelijke schade 5.000.000 EUR per schadegeval 
- met een maximum van 2.500.000 EUR per slachtoffer 
- de verzekeraar mag van de vergoeding die hij aan het slachtoffer, dat lid van de vereniging is, op 

grond van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dient te betalen, het bedrag aftrekken dat hij reeds 
uitbetaald heeft uit hoofde van de persoonlijke verzekering. 

- Stoffelijke schade 620.000 EUR 
- Rechtsbijstand 6.250 EUR 
 
2) Persoonlijke ongevallen. 
-  Overlijden 7.500 EUR 
- Voor kinderen beneden de vijf jaar betaalt de verzekeraar de begrafeniskosten met een maximum 

van 7.500 EUR 
- Blijvende gedeeltelijke of totale invaliditeit, tot: 30.000 EUR 

Iedere permanente ongeschiktheid van 1 tot 50 % zal worden berekend op een verzekerd kapitaal van 
15.000 EUR 
Permanente ongeschiktheid van 51 % of meer zal worden berekend op een verzekerd kapitaal van 
30.000 EUR 
Van toepassing is de officiële Belgische schaal van invaliditeiten. 
 

- Tijdelijke werkongeschiktheid (Uitkering gedurende maximum twee jaar) 25 EUR 
 

- Om van de dagvergoeding te genieten moet de schadelijder aantonen dat de tijdelijke 
werkongeschiktheid een verlies van beroepsinkomsten betekent en dat  hij/zij, niet geniet van enige 
vergoeding krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering. 
Bij sportpromotionele activiteiten worden aan leden of niet leden, boven de 65 jaar, geen 
dagvergoedingen uitbetaald. 

 
- Medische kosten 

De verzekeraar is gehouden aan terugbetaling, gedurende 2 jaar, van het  bedrag voor de verstrekte  
zorgen bepaald in de tarieven van het RIZIV X 2, verminderd  met het bedrag van de tussenkomst van 
het ziekenfonds; indien de verzekerde geen tussenkomst van een ziekenfonds geniet 2 x het bedrag 
voor de verstrekte zorgen bepaald in de tarieven van het RIZIV. 

 
Deze dekking omvat eveneens: 
- de tandprothesekosten tot beloop van 1.000 EUR met een maximum van 250 EUR per tand; 
- de terugbetaling van de kosten die niet in de RIZIV tarieven zijn voorzien tot maximum 625 EUR per 

schadegeval, in excess van de vrijstelling. 
- Per schadegeval, van welke aard ook, zal een vrijstelling worden toegepast van 25 EUR. 
 
 
 
 
DUUR VAN DE POLIS: 
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Aanvang van de polis: 01.01.2003 
Jaarlijkse vervaldag:  01.01 
Duur van de polis: 3 jaar met stilzwijgende hernieuwing op jaarbasis. 
 
VERHOOGDE WAARBORGEN: 
 
Voor de leden waarvan de naam voorkomt op de lijst van de verhoogde waarborgen, worden de kapitalen 
in geval van overlijden en blijvende invaliditeit vastgesteld op: 
 
Overlijden :   25.000 EUR 
Blijvende invaliditeit:  50.000 EUR 
Tijdelijke invaliditeit:  6 EUR/dag vanaf de 31ste dag - uitkering max. 2 jaar, wordt steeds uitbetaald, 

loonverlies of niet. 
Medische Kosten:  zie polis basisdekking 
 
Bij gebeurlijke betwisting hebben de bijzondere voorwaarden voorkeur op de algemene voorwaarden. 
 
ALGEMENE RICHTLIJNEN  
 
1.  Procedure voor aangifte en schadebetaling  
-  Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (turnleiding/secretaris).Speciale 

aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen van 
het net gedownload worden. 

-  De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de GymnastiekFederatie 
binnen de 8 werkdagen na het ongeval! 

- De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt 
dit aan betrokkene. 

-  Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt 
attest van genezing. 

- De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het 
slachtoffer. 

 
2. Aangifte van sportpromotionele activiteiten 

Om de niet-leden te verzekeren bij sportpromotionele acties moeten volgende procedure gevolgd 
worden: 

- de activiteit ten minste twee weken voor de aanvang aan de GymnastiekFederatie 
meedelen(vergezeld van brochure, folder, brief … met de aankondiging van de activiteit) 

- enkel activiteiten ter promotie van de gymnastiek komen in aanmerking (opendeurdagen, 
brevettenacties, sportbeurzen, demonstraties op braderijen en lokale festiviteiten, ….) 

 
3. Aangifte van sportieve nevenactiviteiten 

De polis voorziet een waarborg voor volgende ‘sportieve’ nevenactiviteiten: zwemmen, fietsen, 
wandelen en joggen. Wanneer de club andere activiteiten organiseert kunnen deze activiteiten 
verzekerd worden onder volgende voorwaarden: 

- melding van de activiteit ten minste twee weken voor de aanvang aan de GymnastiekFederatie met 
opgave van het aantal deelnemers (leden en/of niet-leden) 

- de verzekeringsmaatschappij bepaalt of voor de opgegeven activiteit een bijkomende premie moet 
betaald worden. 

- de bijkomende premie wordt door de club betaald aan de GymnastiekFederatie die hiervoor een 
factuur opmaakt. 

 
VERZEKERING MEDISCHE KOSTEN EN REPATRIËRING VAN BUITENLANDSE TRAINERS EN ATLETEN 
 
a) Waarborgen 
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 Repatriëring – Medisch transport 

Organisatie en ten laste nemen van de repatriëring van de verzekerde naar zijn land van oorsprong. 
Onbeperkt 

 
Medische, pharmaceutische- en hospitalisatiekosten 
Ten laste nemen van de medische kosten en hospitalisatiekosten van de verzekerde € 123,94/persoon. 
(vrijstelling van € 24,78 tenzij in geval van hospitalisatie van meer dan 1 dag) 
De waarborg is slechts geldig in de landen van Europa en buiten het land van oorsprong van de 
verzekerde. 

 
 Repatriëring van de personen 

Organisatie en ten laste nemen van repatriëring van een andere verzekerde samen met de 
gerepatriërde verzekerde. Onbeperkt. 

 
Overlijden van een verzekerde buiten zijn land van oorsprong 
Organisatie van de formaliteiten ter plaatse en ten laste nemen van de repatriëring van het stoffelijk 
overschot. Onbeperkt.  
Tussenkomst in de kosten van de lijkkist. € 619,73. 

 
 Ter beschikking stellen van reisbiljetten 

Organisatie en ten laste nemen van de verplaatsing van een persoon die voor hen zal zorgen indien de 
kinderen, jonger dan 15 jaar die de verzekerde vergezellen, alleen in het buitenland moeten blijven 
ten gevolge van de repatriëring van de verzekerde. Onbeperkt. 

 Tussenkomst in de hotelkosten van deze persoon max. €123,94. 
 
 Hospitalisatie van een verzekerde buiten zijn land van oorsprong 

Organisatie en ten laste nemen van de verplaatsing van een naaste verwante om hem in het ziekenhuis 
te bezoeken. Onbeperkt. 

 Ten laste nemen van de hotelkosten. Max. € 61,97/persoon, € 495,78/verblijf. 
 
 Opzoeking en redding 

Ten laste nemen voor het veilig stellen van het leven of de lichamelijke integriteit van de verzekerde. 
Max. €2478,93. 

 
b) Tarificatierooster 
 

 
Land/duur 
 

 
8d 

 
16d 

 
23d 

 
31 d 

 
45d 

 
60d 

 
90d 

 
Zone 1 * 
 

 
19.58 

 
22.55 

 
26.52 

 
32.10 

 
35.94 

 
39.66 

 
59.49 

 
Zone 2 * 
 

 
35.07 

 
41.39 

 
45.24 

 
53.66 

 
65.19 

 
78.21 

 
117.25 

 
 
 
 
* Zone 1 : Behoudens afwijkingen eigen aan bepaalde prestaties, is de bijstandsdienst gewaarborgd in België, 

vanaf de woonplaats van de verzekerde en in de volgende landen : AlbanIê, Andorra, Bosnië-
Herzegovina, Bulgarije, Croatië, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, met begrip van Corsica 
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en met uitsluiting van de overzeese gebieden, Griekenland, Groot-Brittanië, Hongarije, Ierland, 
Italië met inbegrip van de eilanden, Liechtenstein, Groot-Hertogdom-Luxemburg, Macedonië, 
Marokka, Monaca, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, 
Slovenië, Slovakije, continentaal Spanje en de Balearen, de Tchechische Republiek, Turkije 
(uitsluitend het Europese gedeelte), het Vaticaan, de Federale staat Yugoslavië, Zweden en 
Zwitserland. 

 
* Zone 2 : Behoudens afwijking eigen aan bepaalde prestaties, is de bijstand diens gewaarborgd in 

België en in alle andere landen van de wereld (met uitzondering van Lybië) vanaf het 
ogenblik dat de verzekerde zijn woonplaats in België verlaat. 

 
 
ALGEMENE RICHTLIJNEN  
 
Aanvragen verzekering 
De clubs kunnen een verzekering aanvragen door het volgen van de procedure: 
 
- aanvraag ten minste twee weken voor de aankomst van de buitenlandse trainers/gymnasten 
- melding van de nodige gegevens: 
 • Naam, geboortedatum en land van oorsprong van de te verzekeren personen 
 • Periode van verblijf en adres waar de personen zullen verblijven 
- de club betaalt de premie na ontvangst van een factuur van de GymnastiekFederatie Vlaanderen  

 
 

 
 


