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VERZEKERINGEN 

 

Skate Vlaanderen vzw 
Esperantolaan 13 bus 8 - 3300 Tienen 
016 81 62 22 
info@skate.vlaanderen 
www.skate.vlaanderen 

 
Hieronder vind je een overzicht van de verzekeringen die Skate Vlaanderen vzw (SkVl) voorziet voor 
de (sport)activiteiten die door de federatie zelf of door de aangesloten clubs worden ingericht  
 
Dit document is slechts een samenvatting van de verzekeringspolissen van SkVl. De volledige polissen 
zijn beschikbaar op de SkVl-website (Downloads -> Verzekering). 
 
Een lid (zowel sport- als niet-sportbeoefenaar, bv. bestuurder, official) is verzekerd van zodra het SkVl-
secretariaat van de club alle nodige gegevens van het betrokken lid via Twizzit heeft ontvangen. De 
club ontvangt voor het verschuldigde bedrag een factuur van SkVl. 
 
Indien je na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.  
 

1. OVERZICHT VERZEKERINGEN   

 

Polissen leden 

Lichamelijke ongevallen 

L.O. 1.119.810 / A 

Burgerlijke Aansprakelijkheid 

B.A. 1.119.811 / A 

Rechtsbijstand 

R.B. 1.119.811 / 1 

 

Polissen niet- leden 

Lichamelijke ongevallen 

L.O. 1.119.810 / B 

Burgerlijke Aansprakelijkheid 

B.A. 1.119.811 / B 

Rechtsbijstand 

R.B. 1.119.811 / 1 

 
De ‘A’-polissen waarborgen het beheer, de organisatie en de beoefening in federaal en/of clubverband 
van het recreatief en competitief inlineskaten, rolschaatsen, skateboarden, steppen en alle door de 
federatie erkende varianten of beoefeningsvormen ervan (zoals bv. skeeleren, rink- en inlinehockey, 
rollerderby, …), alsmede nevensport- en niet-sportactiviteiten, zowel in binnen- als buitenland, voor 
de leden. 
 
De ‘B’-polissen waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten 
ingericht door de federatie en/of haar clubs. 
 

a. Verzekering tegen sportongevallen (voor leden) 

 
Deze verzekering voor leden omvat zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden als 
Lichamelijke Ongevallen. Zij is geldig tijdens de hoofdsportactiviteit: trainingen, stages, wedstrijden 
en sportkampen en tijdens nevensportactiviteiten in binnen- en buitenland (ook voor de 
verplaatsingen op het normale traject daar naartoe) georganiseerd door de federatie of haar clubs. 
 

mailto:info@
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Wie een fout maakt en daardoor schade veroorzaakt kan burgerlijk aansprakelijk gesteld worden 
voor de schade die hij/zij toebrengt aan derden. Daarbij moeten steeds de volgende drie punten 
aanwezig zijn: een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Let wel: bij 
een herhaaldelijke lichte fout, een zware fout en bedrog zal de verzekering hiervoor geen dekking 
geven. 
 

b. Verzekering sportpromotionele activiteiten (voor niet-leden)  

Deze verzekering omvat zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid als Lichamelijke Ongevallen voor niet-

leden bij sportpromotionele activiteiten (enkel hoofdsportactiviteit) bv. kaderend in een 

opendeurdag, ... 

De verzekering geldt: 

 indien de sportpromotionele activiteit ingericht wordt voor niet-leden 

 de club het bewijs levert dat ze er actief promotie voor heeft gevoerd, specifiek gericht op 

niet-leden 

 de club plaats, datum en uur van de activiteit minstens twee weken vooraf aan het Skate 

Vlaanderen-secretariaat meldt 

 de sportpromotie niet plaatsvindt onder de vorm van een reguliere competitie 

 

c. Verzekering voor vrijwilligers 

 

Bij niet-sportactiviteiten (bv. een quiz, spaghetti-avond, BBQ, ...) zijn leden als vrijwillige helper 

automatisch verzekerd voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid. 

 
Niet-leden die occasioneel als vrijwilliger meehelpen in de club (*) zijn verzekerd voor Lichamelijke 
Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid via een bijkomende premie van 40 EUR per jaar per club. 
Clubs die fysiek aanwezig zijn op de AV krijgen het jaar nadien 20 EUR korting. 
 
(*) Het betreft personen die niet aangesloten zijn bij SkVl en die buiten een arbeidsovereenkomst, een 
dienstcontract of een statutaire aanstelling onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten 
behoeve van SkVl of haar clubs.  
Hieronder vallen dus niet bestuurders of trainers die niet aangesloten zijn. Best is om deze als niet 
sportend of recreatief lid aan te sluiten. 
 

 

De optionele 24/24-uur verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen 
verzekert het beoefenen van de geliefkoosde sport (hoofdsport– en nevensportactiviteiten) buiten de 
clubactiviteiten. Het tarief is 5,50 EUR voor een volledig jaar (3,00 EUR na 1 september). 
  

d. 24/24-uur verzekering 
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2. ONGEVALSAANGIFTE  

 
1. De clubverantwoordelijke, het slachtoffer en de dokter vullen het aangifteformulier in. Het 

formulier is beschikbaar bij je club en via de website bij nuttige documenten.  

2. De clubverantwoordelijke bezorgt het formulier binnen de acht dagen na het voorval digitaal in 1 
leesbare PDF aan Skate Vlaanderen: info@skate.vlaanderen. 

3. Skate Vlaanderen stuurt het dossier door naar verzekeringsmakelaar Timaver en naar de 
verzekeraar Arena. 

4. De verzekeraar Arena stuurt binnen de vijf dagen na ontvangst van de documenten een 
ontvangstmelding met het dossiernummer en alle nodige informatie naar het slachtoffer en de 
federatie. 

5. De federatie meldt de opening van het dossier aan de club. 

6. Het slachtoffer stuurt alle originele onkostennota’s, verschilstaten die hij ontvangt van of aanvraagt 
bij zijn mutualiteit, apotheekkosten en medische verslagen, met vermelding van het 
dossiernummer, rechtstreeks naar de verzekeraar Arena. 

7. Als het dossier volledig is zal verzekeraar Arena overgaan tot vergoeding. 

8. Om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen dient het slachtoffer 
ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zo snel mogelijk te melden aan de verzekeraar 
Arena. 

9. Na herstel stuurt het slachtoffer het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en 
werkhervatting’ ingevuld naar de verzekeraar Arena. 

 

 

3. WAARBORGEN EN VERZEKERDE BEDRAGEN  

 
A. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (*) ( polis 1.119.810 A en B )  

1. Overlijden: 8.500 EUR 

 + begrafeniskosten (voor leden < 5 jaar): 620 EUR 

2. Blijvende ongeschiktheid: 35.000 EUR (niet voor personen > 65 jaar) 

3. Tijdelijke ongeschiktheid: 30 EUR per dag (conform decreet) gedurende max. 104 weken (2 
jaar) (niet voor personen > 65 jaar; zelfstandigen > 70 jaar; beperkt tot het effectieve 
inkomstenverlies) 

4. Behandelingskosten:  

a. Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief 

 Vrijstelling: geen 

 Duurtijd: 104 weken (2 jaar) 

b. Apotheekkosten en kosten van gipsen en verbanden welke door een geneesheer zijn 
voorgeschreven, doch niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV 

 max. € 620 per ongeval 

d. Tandprothesen: max. 150 EUR per tand / max. € 600 per ongeval 

e. Vervoerskosten: indien noodzakelijk en aangepast aan de ernst van de letsels (basis 
arbeidsongevallenverzekering conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden) 

 Vrijstelling: geen 

 Duurtijd: 104 weken (2 jaar) 

f. Geen vergoeding: brillen en lenzen 
 
(*) Waarborgen van toepassing voor decretaal verplicht verzekerde leden. 

https://www.skate.vlaanderen/?oid=27845&pid=45596
mailto:info@skate.vlaanderen
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Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebrovasculair accident), een acuut hartfalen, 
hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval. Deze 
uitbreiding is enkel van toepassing voor de aangesloten leden en wordt niet toegekend aan 
professionele sporters. 
 
B. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (polis 1.119.811 A en B) 
 

SPORTBEOEFENAARS / FEDERATIE / CLUBS 

LICHAMELIJKE SCHADE 

Limiet per slachtoffer   2.500.000 EUR 

Absolute limiet   5.000.000 EUR 

STOFFELIJKE (MATERIALE) SCHADE 

Limiet per schadegeval   625.000 EUR 

Vrijstelling per schadegeval 
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor 

sportbeoefenaars 
tijdens officiële federale- of aangesloten 

clubactiviteiten. 

 125 EUR 

TOEVERETROUWD GOED 

Limiet per schadegeval  6.200 EUR 

Vrijstelling per schadegeval  125 EUR 

Schades veroorzaakt aan ter beschikking 
gestelde of gehuurde indoorsportinstallaties 

overkomen tijdens en door het feit van het 
beoefenen van de hoofdsportactiviteit zijn 

eveneens verzekerd. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR / VAN VRIJWILLIGERS 

LICHAMELIJKE SCHADE 

Limiet per slachtoffer   12.394.700 EUR (**) 

STOFFELIJKE (MATERIALE) SCHADE 

Limiet per schadegeval   619.374 EUR (**) 

Vrijstelling  123,95 EUR (**) 

 (**) gekoppeld aan het indexcijfer der 
consumptieprijzen – index 119,64 (12/1983) 

 

C. RECHTSBIJSTAND (polis 1.119.811 / 1) 
 
Maximum waarborg: 12.400 EUR per schadegeval. 

Geldig in landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie. 
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4. ANDERE VERZEKERINGEN 

 

Naast bovenstaande verzekering kan een club - niet  verplicht - nog bijkomende verzekeringen 
afsluiten. 

 

 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid – sterk aangeraden 

Deze verzekering beschermt het privévermogen van de bestuurders van de vzw, ongeacht hun 
aantal, wanneer tegen hen een vordering wordt ingesteld ingevolge een ‘verkeerde beslissing’. 

Het nut van deze verzekering is tweeledig: er is een verzekering ten opzichte van derden 
(externe) en ten opzichte van de vzw zelf (intern). 

o Externe bestuurdersaansprakelijkheid: de regels worden toegepast op de bestuurder die 
een inbreuk pleegt op de algemene wettelijke verplichtingen of de algemene 
zorgvuldigheidsplicht (de ‘goede huisvader’). 

o Interne bestuurdersaansprakelijkheid: als de bestuurder schade berokkent aan de vzw, 
dan kan hij daarvoor aansprakelijk gesteld worden. 

De jaarpremie is afhankelijk van het jaarbudget van de club. 

 

 Verzekering voor één dag 

De verzekering voor één dag wordt vanaf 2020 niet langer voorzien door Skate Vlaanderen. 
Deze kan rechtstreeks bij ARENA worden afgesloten door de club. 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen voor deelname van 
niet-leden aan een clubactiviteit is mogelijk. 

Het intekenformulier met tarief vind je onder nuttige documenten op de website van Skate 
Vlaanderen. 

 

 BA uitbating kantine / voedselvergiftiging (inclusief BA voor vrijwilligers) 

Forfaitaire jaarpremie (incl. taksen en kosten): 25 EUR 

 

 Reisverzekering 

Voor buitenlandse activiteiten kan de club een aparte reisverzekering afsluiten die 
onderstaande dekking geeft: 
o Ongevallen- en ziektekostenverzekering 

o Reisbijstandsverzekering (ongevallen en ziektes) 

o Verlies of diefstal bagage 

o Wettelijke aansprakelijkheid 
o optioneel: annuleringsverzekering 
De premie is afhankelijk van de locatie, duur van het verblijf en aantal deelnemers. 

 

 Verzekering voor schade aan materialen – brandverzekering 

Voor korte termijn, bv. bij huur feestzaal voor feestactiviteit. 

 

 Verzekering alle risico’s 

PC, elektronisch materiaal algemeen,... 

 

 ... 
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5. FAQ (Veelgestelde vragen) 

 

 

 
 

Welke activiteiten zijn verzekerd voor leden? 

 
a. Hoofdsportactiviteiten (rollersporten) 
Volgende activiteiten (in binnen- en buitenland) georganiseerd door SkVl of de clubs zijn verzekerd:  
- trainingen en demonstraties 

- kampioenschappen, competities, tornooien en wedstrijden: vriendschappelijk, provinciaal, 
nationaal, internationaal 

- opleidingen 

- officiële vergaderingen 

 
b. Nevensportactiviteiten (andere sportactiviteiten dan de hoofdsport) 
Nevensportactiviteiten (in binnen- en buitenland) die kaderen binnen de clubwerking zijn inbegrepen 
in de verzekering. Daartoe behoren o.a.: fitness, joggen, fietsen, ijsschaatsen, ...  
Risicosporten als duiken, bergbeklimmen, motorcross, enz. … zijn uitgesloten. 
 
c. Verplaatsing van en naar de activiteit 
Verplaatsingen (ongeacht de wijze van verplaatsing (auto, fiets, te voet,...) of de aard van het vervoer 
(privaat of publiek)), mits de kortste weg, afgelegd binnen de normale tijd. 
 
 
 

Wie is wie? 

Skate Vlaanderen Esperantolaan 13 bus 8 - 3300 

Tienen 

016 81 62 22 

info@skate.vlaanderen 

www.skate.vlaanderen  

Aangifte ongeval 

Info en andere vragen 

Verzekeringsmakelaar NV Timaver 

Delportestraat 31 – 3300 Tienen 

info@timaver.be 

Verzekeringsmakelaar 

Bijkomende verzekeringen 

Verzekeringsmaatschappij NV Arena 

Nerviërslaan 85 bus 2  – 1040 

Brussel 

02 512 03 04 

arena@arena-nv.be 

Doorsturen alle kosten 

Uitbetaling 

Vragen i.v.m. dossier 

Dynamoproject Informatiebrochure: ‘Je sportclub 

goed verzekerd?’ 

Na inloggen kan je deze brochure 

online bekijken op 

www.dynamoproject.be 

Info 

mailto:info@skate.vlaanderen
http://www.skate.vlaanderen/
mailto:info@timaver.be
mailto:arena@arena-nv.be
http://www.dynamoproject.be/
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Waar ben je verzekerd? 

 
Wereldwijd. Een ongeval in het buitenland wordt op dezelfde wijze verzekerd als in het binnenland. 
Voor de Skate Vlaanderen-delegatie (deelnemers en begeleiders) naar buitenlandse stages, 
wedstrijden en kampioenschappen sluit de federatie een bijkomende reisverzekering af. Hierin zit de 
dekking van: 

 Ongevallen- en ziektekostenverzekering 

 Reisbijstandsverzekering (ongevallen en ziektes) 

 Verlies of diefstal bagage  

 Wettelijke aansprakelijkheid  
 
 

Wie is verzekerd? 

 
a. Elk lid van de federatie met een geldige lidkaart is verzekerd.  
 
b. Niet-leden bij de door de federatie en/of haar clubs ingerichte sportpromotionele activiteiten zoals 
bv. tijdens sportactiviteiten kaderend in een opendeurdag, potentiële leden die komen proberen 
tijdens een training, ... (basiswaarborgen). 
Kandidaat-leden kunnen aan maximum drie proeflessen deelnemen en dit binnen een tijdslimiet van 
maximum één maand. Na afloop van deze proefperiode dienen zij te beslissen al dan niet definitief 
aan te sluiten als lid. Zij mogen niet eerder aangesloten geweest zijn bij Skate Vlaanderen. 
 
c. De vrijwilligers niet-leden die hun medewerking verlenen aan de organisatie van de verzekerde 
activiteiten. 
De federatie onderschrijft de waarborgen B.A. en L.O. zodat niet-leden voor al de activiteiten binnen 
hun vrijwilligerswerk gedekt zijn aan een forfaitaire bijpremie per club. 
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Vraag en antwoord 

 
Dien ik de ziekenhuisfactuur reeds te betalen? 
JA. Het factuur dien je nadien samen met de ontvangen onkostenstaat van de mutualiteit te bezorgen 
aan Arena met vermelding van je dossiernummer. 
 
Ben ik verzekerd als ik als vrijwilliger meewerk op een wedstrijd ingericht door de federatie of de club, 
maar geen lid ben van de federatie? 
JA, zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen.  
 

Ben ik verzekerd als ik als lesgever en lid van de federatie op een schoolsportdag georganiseerd door 
de federatie een ongeval heb? 

JA 

 

Ben ik verzekerd als ik als clubtrainer en lid een ongeval veroorzaak door onoplettendheid? 

JA, tenzij opzettelijk en zware fout. 

 

Ben ik verzekerd als ik als clubtrainer en niet-lid een ongeval veroorzaak door onoplettendheid? 

NEEN 

 

Ben ik verzekerd als ik als competitiesporter met de wagen op weg ben naar een wedstrijd in 
Nederland? 

JA voor lichamelijke ongevallen  

NEEN voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dit valt onder je autoverzekering. 

 

Ben ik verzekerd als ik als competitiesporter tijdens een wedstrijd in het buitenland mijn enkel 
verstuik? 

JA 

 

Ben ik verzekerd wanneer mijn materiaal beschadigd wordt tijdens een wedstrijd? 
NEEN 
 
Ben ik verzekerd wanneer ik (onopzettelijk) schade toebreng aan het materiaal van een ander?  
NEEN (sportmateriaal is nooit verzekerd). Daarvoor kan mogelijk je familiale verzekering aangesproken 

worden. Daar zit wel een vrijstellingsbedrag op. 

 

 


