VERZEKERINGWIJZER
Inleiding en belangrijke tips
De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest
uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De belangrijkste
voorbeelden hiervan zijn:
1. de dekking van supplementen ten bedrage van 100% bovenop het RIZIV-tarief. Dit geldt
voor alle supplementen, behalve voor supplementen op kiné.
2. de dekking van apotheekkosten en kosten van gipsen en medische verstrekkingen welke
door een geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur
van het RIZIV worden gewaarborgd voor maximum € 620,- per ongeval.
3. het ongelimiteerde aantal kine-beurten, hoewel de tussenkomst vanaf de 18de kine-beurt
maximum € 4,- bedraagt.
BELANGRIJKE TIPS: LEES DEZE AANDACHTIG EN INFORMEER JE LEDEN !!!
1. Een slachtoffer kan buiten het invullen van een ongevalsaangifte (formulier Arena) best
ook een dossier opstarten via de persoonlijke hospitalisatieverzekering. Vaak werken
deze verzekeringspolissen aanvullend op elkaar.
2. Het merendeel van de sportongevallen is te wijten aan het niet goed opwarmen voor een
wedstrijd. Besteedt de nodige aandacht aan een goede opwarming. Voorkomen is beter
dan genezen!
3. Het is de taak van de clubverantwoordelijke om de informatie m.b.t. de verzekeringen door
te geven aan de leden.
4. We raden alle leden aan om
ongevallenverzekering af te sluiten.
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De ongevalsaangifte
De ongevalsaangifte wordt zo snel mogelijk, na de eerste vaststelling door een dokter, verstuurd
naar de regionale zetel. De ongevalsaangifte moet zo volledig mogelijk worden ingevuld. De
federatie controleert o.a. of de gekwetste lid is en in welke functie: speler, bestuurslid,
scheidsrechter, ...
Vul als clubverantwoordelijke zoveel mogelijk vakken in vooraleer u de aangifte mee geeft met
de gekwetste. Maak na volledige invulling een kopie van het ingevulde formulier vooraleer je het
bezorgt aan KVV.
Ontvangstbericht
Het ontvangstbericht wordt opgestuurd naar de speler en een kopie aan de
clubverantwoordelijke en deelt o.a. mee:
1. Het dossiernummer.
2. De persoon bij Arena die uw dossier beheert.
3. Een formulier met een attest van genezing (na beëindiging van de behandeling)
4. Indien nodig zit er ook nog een verklaring van loon- en inkomensverlies bij
Dit formulier moet ondertekend worden door de behandelende arts en samen met de
stavingstukken rechtstreeks naar Arena verstuurd worden. Het is ook toegelaten om tussentijds
al stavingstukken rechtstreeks aan Arena toe te sturen.
Het slachtoffer dient steeds alle onkosten eerst zelf te betalen. Alle rekeningen van het ongeval
moeten gegroepeerd worden en samen afgegeven worden aan het ziekenfonds. Het document
dat u krijgt van het ziekenfonds dient teruggestuurd te worden naar Arena, samen met het
formulier “Attest van genezing”.
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Arena betaalt na afhandeling van het dossier het saldo op het op het aangifteformulier vermelde
rekeningnummer. Voor alle ongevallen vanaf 1 augustus 2011 wordt er een vrijstelling van €
25,- toegepast op elk sportongeval, behalve voor die clubs in optie een afkoop van de vrijstelling
konden bekomen.
Wanneer is een speler verzekerd?
Een aangesloten speler is vanzelfsprekend verzekerd voor alle officiële wedstrijden in competitie
en beker. Voorts zijn de spelers ook verzekerd voor de clubtrainingen. Voor vriendschappelijke
wedstrijden zijn aangesloten spelers ook verzekerd indien de club vooraf de vriendschappelijke
wedstrijd vermeld.
Toelichting inhoud polis lichamelijke ongevallen
Verzekerde waarborgen en bedragen
 Overlijden:
€ 8.500, Blijvende Invaliditeit:
€ 35.000,DAGVERGOEDING
 Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover er sprake is van werkelijk loonverlies
en geen uitkering krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen.
Voor hen die optie 1 of 2 hebben onderschreven wordt er vanaf de 31 ste dag wel een
dagvergoeding uitgekeerd en speelt het feit dat ze een uitkering genieten geen rol meer.
Concreet betekent dit dat de dagvergoeding in de basispolis enkel wordt uitgekeerd aan
zelfstandigen en enkele zeer uitzonderlijke gevallen gedurende de eerste maand.


Bedienden en arbeiders kunnen enkel een dagvergoeding ontvangen als de club optie 1
of 2 afsluiten voor de ploegen waarin bedienden en arbeiders spelen.



De maximaal uitkeerbare dagvergoeding (opgenomen in de basispolis) bedraagt € 30,per dag vanaf de dag volgend op het ongeval. Maar in principe is deze dekking voor de
meeste personen een ‘lege doos’.

BEHANDELINGSKOSTEN / BEGRAFENISKOSTEN
 100% van de medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het Riziv worden
verzekerd.
o Enkel de prestaties die opgenomen zijn in de nomenclatuur van het
R.I.Z.I.V. zijn gedekt. Dit is dus belangrijk voor de gekwetste. Druk dus uw
leden op het hart dat ze van de arts steeds een behandeling of medicijnen
krijgen die door het R.I.Z.I.V. erkend zijn. Onder andere luxe behandeling,
plastische chirurgie, … vallen buiten de dekking. De dekking gaat tot 100% van
het R.I.Z.I.V.-tarief.
 Voorbeeld (zonder rekening te houden met de vrijstelling)
Medische prestaties kosten volgens het R.I.Z.I.V.-tarief € 25, Arena
betaalt dus maximum € 25 aan de gekwetste. We kunnen volgende ongevallen
onderscheiden:
 de dokter vraagt € 25 en de mutualiteit komt voor € 15 tussen:
 Arena betaalt het remgeld van € 10.
 de dokter vraagt € 32 en de mutualiteit komt voor 15 € tussen:
 Arena betaalt het verschil van € 17.
 de dokter vraagt € 42 en de mutualiteit komt voor 15 € tussen:
 Arena betaalt € 25 (het maximum in dit voorbeeld) en de gekwetste
verliest € 2.
o Bij een ziekenhuisopname wordt er enkel volledige dekking gegeven voor een
gemeenschappelijke kamer.
o Welke kosten verplaatsing met een ziekenwagen wordt terugbetaald?
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 De kosten van de plaats van het ongeval naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis
worden terugbetaald.
 De kosten van een verplaatsing van het ene ziekenhuis naar het andere omwille
van medische redenen worden eveneens terugbetaald.
 De kosten van een verplaatsing van het ene ziekenhuis naar het andere omwille
van persoonlijke redenen (bvb. verplaatsing naar een dichter bij huis gelegen
ziekenhuis voor het gemak voor familie of dergelijke) worden nooit
terugbetaald.
Apotheekkosten en kosten van gipsen en medische verstrekkingen welke door een
geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het
RIZIV worden gewaarborgd voor maximum € 620,- per ongeval.
(nvdr: Dit is voor sportverzekeringen een toevoeging waarmee KVV misschien wel de
enige sportfederatie is die deze dekking onderschrijft.)
Kosten voor tandprothesen worden gewaarborgd voor maximum € 600,- per ongeval
zonder het maximum van € 150,- per tand te overtreffen.
Begrafeniskosten ten bedrage van maximum € 620,-.

Duur en vrijstelling
De duur van een ongevaldossier bedraagt maximaal 104 weken.
Voor elk dossier is er in de polis een vrijstelling van € 25,-. Deze vrijstelling kan via optie 3 wel
afgekocht worden (zie verderop in deze verzekeringswijzer).
Materiële schade
Materiële schade is niet verzekerd door de polis lichamelijke ongevallen.
Bijvoorbeeld: materiële schade zoals onder meer schade aan een sportbril of bril van een trainer,
supporter, … of verlies of beschadiging van contactlenzen e.d. door toedoen van een contact dat
beschouwd kan worden als behorend tot de voetbalsport zijn niet verzekerd in deze polis
lichamelijke ongevallen. Dit valt onder het principe van risico-aanvaarding. Het is dus onnodig
om voor dergelijke schadegevallen een ongevallenformulier lichamelijke ongevallen in te dienen.
Uitbreiding dekking polis sportongevallen: hartfalen
Sinds enkele jaren biedt de polis voor sportongevallen ook dekking voor hartfalen. Een
ondeelbare premie van € 0,30 per lid wordt hiervoor bij het basisbedrag van de verzekering van
elk lid geteld.
Verzekerde activiteiten
Alle activiteiten georganiseerd in clubverband, zowel sportieve op recreatief niveau (voetbal,
mountainbiketocht, bowling, etc.) als niet-sportieve (BBQ, quizavond, fuif, etc.), zijn verzekerd
binnen de polis afgesloten door de federatie. De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) die in deze
polis vervat zit is de BA voor schade aan derden.
Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
BA organisatie zit vervat in de ledenpolis voor zover de organisatie in handen is van één van
onze clubs. Burgerlijke aansprakelijkheid van de club is trouwens altijd verzekerd.
Het gaat hier over BA bij stoffelijke schade, lichamelijke ongevallen of schade aan toevertrouwd
goed, i.c. materialen. Wat betreft de dekking van schade aan bijvoorbeeld een sporthal die een
club huurt, zit dit er niet in.
De BA van bestuurders of andere leden is ook gegarandeerd, maar de verzekeringsmaatschappij
komt in dit geval pas tussenbeide na tussenkomst van de familiale verzekering van het lid.
Verzekerde bedragen:
Lichamelijk schade:
€ 5.000.000 per schadegeval en € 2.500.000 per slachtoffer
Materiële schade:
€ 620.000 (vrijstelling € 125 per schadegeval uitgezonderd in
sommige gevallen)
Toevertrouwd goed (materiaal): € 6.200 per schadegeval (vrijstelling € 125 per schadegeval)
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Rechtsbijstand:
Maximum waarborg per ongeval:

€ 12.400,- euro

Voor welke zaken is de polis rechtsbijstand bedoeld?
Kan een club een beroep doen op de polis rechtsbijstand om via deze polis kosten terug te
vorderen van vandalisme aan clublokalen of terreinen door gevatte vandalen?
Dergelijk ongelukkig voorval valt niet onder de polisdekking.
De waarborg rechtsbijstand binnen de polis is gerelateerd aan de beoefening van de sport. Zo
zal bv. een scheidsrechter op deze dekking beroep kunnen doen als hij een speler wil
aansprakelijk stellen voor door hem opgelopen letsels ingevolge schermutselingen tijdens de
match.
De schade die de club heeft opgelopen kan alleen worden verhaald via aparte polissen
rechtsbijstand zoals die worden aangeboden door DAS, ARAG, EUROMEX, etc. maar die zijn vrij
duur.
Als een vervolging wordt ingesteld tegen de daders dan wordt de clubverantwoordelijke hiervan
in kennis gesteld en kunnen ze hun kosten van herstelling indienen. Daar heeft een club in se
geen advocaat voor nodig.
Testspelers
Nog niet aangesloten spelers worden beschouwd als testspelers.
Testspelers worden enkel verzekerd voor het spelen van vriendschappelijke wedstrijden.
Dus voor trainingen of officiële wedstrijden is een testspeler niet verzekerd. Voor officiële
wedstrijden is een testspeler sowieso niet speelgerechtigd.
Om voor testwedstrijden verzekerd te zijn gelden volgende voorwaarden:
1. Testspelers zijn verzekerd voor het spelen van maximaal twee (2) oefenwedstrijden.
2. De club geeft op voorhand aan KVV (jeroen@kvv.be) door in welke wedstrijd of twee
wedstrijden de testspeler in kwestie zal aantreden en vermeldt hierbij de voornaam,
naam en geboortedatum van de testspeler.
3. De testspeler moet met naam, voornaam en geboortedatum vermeld worden op het
wedstrijdblad.
4. Een afschrift van dit wedstrijdblad wordt nadien bezorgd aan KVV.
Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, dan is de testspeler niet verzekerd
wanneer hij/zij een sportongeval heeft.
Indien de speler toch een derde wedstrijd wil spelen, dan betekent dit dat de speler eerst
reglementair moet aansluiten.
Opties
In de polis lichamelijke ongevallen zijn enkele opties opgenomen die een club kan afsluiten per
ploeg.
 Opties 1 en 2 zijn extra dagvergoedingen voor werkelijk bewezen loonverlies en dienen dus
enkel voor loontrekkenden (bedienden en arbeiders) en zelfstandigen. Deze opties moet je
dus niet afsluiten voor jeugdploegen of ploegen enkel bestaande uit studenten of werklozen.
Deze uitbreiding kan dus ook door zelfstandigen worden genomen alleen is het (soms) voor
hen moeilijker hun ‘loonverlies’ aan te tonen.
Je kan als club wel kiezen of je deze optie enkel voor je herenploegen of enkel voor je
damesploegen of voor beiden afsluit
 Optie 3 betreft de afkoop van de vrijstelling van € 25,-.
Optie Omschrijving
Bijpremie per ploeg
1.
Extra dagvergoeding van € 5,58 vanaf de 31ste dag € 94,87 per veldvoetbalploeg
arbeidsongeschiktheid gedurende 75 weken
€ 47,44 per zaalvoetbalploeg
2.
Extra dagvergoeding van € 11,16 vanaf de 31 ste € 189,72 per veldvoetbalploeg
dag arbeidsongeschiktheid gedurende 75 weken
€ 94,86 per zaalvoetbalploeg
3.
Afkoop vrijstelling van € 25,- van toepassing op € 58,- per ploeg (veld & zaal)
de behandelingskosten
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Extra polisbeschikkingen
1. Extra tegemoetkoming kosten fysio- en kinesitherapie vanaf 19de verstrekking van max. €
4,-.
Toelichting:
Voor elke medische prestatie bestaat er een bepaald nomenclatuurnummer en voor elk nummer
is er een bepaald officieel bedrag voorzien waarvan een deel door de mutualiteit vergoed wordt.
Het deel dat niet vergoed wordt, is het officiële remgeld. Daarbovenop kunnen artsen en
specialisten (zoals o.a. kinesisten) supplementen vragen en het zijn deze supplementen die niet
vergoed worden door onze polis, maar enkel voor kine-en fysiotherapie. Voor andere
specialisten, bv. chirurgen, wordt dit terugbetaald tot 100% van het RIZIV-tarief.
Even een praktisch voorbeeld ter verduidelijking:
Voor de code 560011 (individuele kine zitting 30 minuten) is het officiële bedrag vastgelegd op
€ 20,75 (in 2011 of € 21,08 in 2012). De mutualiteit betaalt hiervan € 15,26 terug, waardoor
het officiële remgeld komt op € 5,49 (= 20,75 – 15,26). Stel dat de kinesist per beurt € 25,vraagt i.p.v. € 20,75 dan betekent dit dat er een supplement van € 4,25 wordt aangerekend.
Het is deze € 4,25 die niet terugbetaald wordt door onze polis. Natuurlijk gaat het dan om xaantal beurten, waardoor dit bedrag al snel hoog oploopt.
Het is niet zo dat elke kinesist supplementen aanrekent: zij mogen dit net zoals elke andere
specialist doen, maar moeten niet. Het is het best om hier even naar te informeren alvorens kiné
te starten.
Zoals eerder aangehaald is het aantal beurten kine dat terugbetaald wordt onbeperkt in aantal.
Het is echter wel zo dat de polis vanaf de 18 de kine-beurt maximum € 4,- per beurt voorziet.
Even ter vergelijking met het voorbeeld van hierboven: i.p.v. € 5,49 wordt er dus max. € 4,betaald.
 Stel dat persoon X 20 beurten kine (aan € 20,75 per beurt) moet volgen, dan zal de
vergoeding als volgt zijn:
Totaal:
€ 20,75 x 20 = € 415,Tussenkomst mutualiteit:
€ 15,26 x 20 = € 305,20
Tussenkomst Arena:
€ 5,49
x 18
+ € 4,x 2 = € 106,82
Niet gedekt verschil:
€ 1,49 x 2 = € 2,98 (1) Vanaf 19de kine-beurt: max. € 4,-/beurt.
 Stel dat persoon X 20 beurten kine (aan € 25,- per beurt) moet volgen, dan zal de
vergoeding hetzelfde zijn als hierboven, met het verschil dat het volgend puntje er ook
bij zal staan:
Niet gedekt verschil:
€ 4,25 x 20 = € 85,- (2) Niet gedekte opleg.
2.

Voor leden die aansluiten na 01/01 wordt slechts 50% van de individuele premie
aangerekend.Dit bedrag wordt vanzelfsprekend aangevuld met de ondeelbare premie voor
hartfalen.

Wat bij het niet indienen van attest van genezenverklaring?
Zolang de dokter de speler niet genezen heeft verklaard voor zijn huidige blessure, is een speler
niet verzekerd om te sporten. In geval dit attest nog niet is ingevuld, speelt de speler op eigen
risico.
L.O. voor vrijwillige helpers niet-leden
Alle niet-leden zijn voor wat betreft de waarborg “B.A.” automatisch door onderhavige polis
gedekt voor al de activiteiten binnen hun vrijwilligerswerk. De waarborg “L.O.” wordt eveneens
onderschreven voor de helpers niet-leden via de optie “Comfort” aan een forfaitaire bijpremie
ten bedrage van € 15,-- (T & K inbegrepen) per veldvoetbalclub en € 7,50- (T & K inbegrepen)
per zaalvoetbalclub. De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen tijde
beschikbaar te zijn voor eventuele controle door de maatschappij.
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Welke verbouwingswerken aan de kantine of chalet zijn verzekerd als ze uitgevoerd worden door
vrijwilligers van de club?

In de polisuitbreiding voor vrijwilligers wordt de waarborg L.O. enkel bij kleine
onderhoudswerken gedekt. Als kleine onderhoudswerken catalogeert men onder andere opnieuw
verven, het vervangen van een deur of van een lamp.
Wanneer er structureel iets aangepakt wordt, zoals het vergroten van de kantine of chalet, dan
is dit niet opgenomen in de polis en is dat als amateurclub eigenlijk niet verzekerbaar.
Theoretisch gezien is wel een pederdure waarborg mogelijk met een polis “alle
bouwplaatsrisico's”, maar dan is er als consequentie dat alles via officiële weg moet verlopen
met een architect en moeten de werken ook via een officiële aannemer uitgevoerd worden. Maar
die polis is als amateurclub onbetaalbaar, om nog maar te zwijgen van de kost om de werken te
laten uitvoeren door een officiële aannemer.
Best zit je bij dergelijke structurele werken als club op voorhand eens samen met alle potentiële
helpers. Dan kan je hen uitleggen dat ze voor die werken niet verzekerd zijn en benadrukken
dat men te allen tijde de veiligheid moet bewaken en voorzichtigheid inbouwen.
Polis objectieve aansprakelijkheid (brand en ontploffing)
De verzekering beschermt de verzekerde tegen de foutloze aansprakelijkheid die hij kan oplopen
door brand en ontploffing in voor het publiek toegankelijke gebouwen. De verzekering is wettelijk
verplicht. Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde
inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten.
De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting
die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
Bij het afsluiten van een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing
levert de verzekeringsmaatschappij een attest af. Een duplicaat van dit attest wordt, conform
het K.B. van 5 augustus 1991, overgemaakt aan de burgemeester. De verzekeringsattesten
moeten opgestuurd worden naar het gemeente- of stadsbestuur.
De polis objectieve aansprakelijkheid (brand en ontploffing) dekt enkel de aansprakelijkheid,
schade aan anderen.
Doelgroep
De verzekering is bestemd voor exploitanten van bepaalde gebouwen (limitatief opgesomde en
bij wet bepaalde lijst) die voor het publiek toegankelijk zijn. (cfr. Switel)
Waarborgen
Wat is verzekerd?
Lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door brand en ontploffing. Indien de
aansprakelijkheid voor het schadegeval vaststaat en de aansprakelijke is niet de verzekerde,
dan gaat de verzekeraar van de objectieve aansprakelijkheid zijn vergoedingen terughalen bij
de aansprakelijke.
Wat is niet verzekerd?
De verzekering hanteert dezelfde uitsluitingen en waarborgbeperkingen als de verzekering
burgerrechtelijke aansprakelijkheid exploitatie.
Opgelet: de polis objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing van accommodaties dekt niet
automatisch de schade door brand en ontploffing in een tent of in een barak tijdens een
evenement (vb. tijdelijk frietkraam), tenzij een uitbreiding van de polis werd aangevraagd.
Dit moet u zeker weten!
Een basispremie is bepaald volgens activiteit. Bijpremie is mogelijk in functie van de oppervlakte
van de inrichting en dergelijke. Ook is een bijpremie mogelijk in geval van de organisatie van
een tornooi en er een tijdelijk hotdog- of frietkraam buiten de normale gebouwen en activiteiten
wordt ingericht.
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Wat indien je club een accommodatie met kantine éénmalig huurt/gebruikt en voor
eigen rekening uitbaat?
Stel: je club voetbalt het hele jaar op de accommodatie van een andere club (bv. door huur van
terrein en kleedkamers) en de kantine-uitbating gebeurt door en voor de eigenaar-club. Echter
voor één tornooi maakt je club gebruik van de accommodatie inclusief kantine voor eigen
rekening. In dat geval kan je club de polis objectieve aansprakelijkheid afsluiten voor een korte
termijn. Het is dus ten allen tijde de uitbater die de verzekering moet onderschrijven. In dit
voorbeeld dus de club die eenmalig de kantine uitbaat voor haar eigen tornooi.
In een dergelijk geval moet je wel opletten en afspreken met de eigenaar-club welke afspraken
er gemaakt worden omtrent de gewone brandverzekering. Het kan dus zomaar zijn dat je club
voor haar tornooi ook m.b.t. de brandverzekering een polis dient af te sluiten.
Meer info hieromtrent kan je opvragen via jeroen@kvv.be.
Polis gelegenheidsploegen (op tornooien, vriendschappelijke wedstrijden, …)
Indien je club een tornooi inricht waar ook gelegenheidsploegen aantreden, dien je volgende
zaken in acht te nemen:
1. Voor alle leden van KVV is er geen extra verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) &
Lichamelijke Ongevallen (LO) nodig, zij hebben die verzekering als lid KVV. Dit geldt ook voor
tornooien en oefenwedstrijden, mits je club een aanvraag voor het tornooi indient.
2. BA organisatie zit vervat in de ledenpolis voor zover de organisatie in handen is van één van
onze clubs.
3. BA & LO voor niet-leden KVV is een ander verhaal.
Arena kan de spelers van gelegenheidsploegen voor de duur van het tornooi of oefenwedstrijd
verzekeren. Hier heb je twee formules in, waarvan je best de voor jullie goedkoopste kiest:
- € 5,- per wedstrijd van gelegenheidsploegen
- € 1,24 per verzekerde per dag.
Beide intekenformulieren kan je opvragen via jeroen@kvv.be.
De waarborgen voor deze polis liggen niet zo hoog als in de polis voor KVV leden, want KVV
verzekert zijn leden standaard heel uitgebreid. In dit geval gaat het om de basisvoorwaarden
die opgenomen zijn in het decreet op de Sportfederaties van 13 juli 2001.
Als je deze verzekering wil afsluiten voor gelegenheidsploegen, kan je voor alle verdere vragen
met betrekking tot deze polis rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke van Arena
– contactgegevens op te vragen via jeroen@kvv.be.
Hoe weet je nu welke formule de meest interessante is?
Situatie
Bedrag per speler
Indien er slechts 1 wedstrijd gespeeld 5 x € 1,24 = € 6,20
wordt met 5 (of meer) gelegenheidsspelers
in één ploeg, is het beter de € 5 per
wedstrijd te betalen.
Stel dat er 15 gelegenheidsspelers zijn dan 15 x € 1,24 = € 18,60
wordt het pas interessant om de individuele
premie te betalen vanaf 4 wedstrijden op
één dag voor die ploeg.
Met 10 spelers is dit al vanaf 3 wedstrijden 10 x € 1,24 = € 12,40
per ploeg.
Met 8 spelers is dit al vanaf 2 wedstrijden 8 x € 1,24 = € 9,92
per ploeg.
Met max. 4 gelegenheidsspelers in je ploeg 4 x € 1,24 = € 4,96
is de individuele premie altijd het
goedkoopst

Bedrag per wedstrijd
1 x € 5,- = € 5,-

4 x € 5,- = € 20,-

3 x € 5,- = € 15,2 x € 5,- = € 10,1 x € 5,- = € 5,-
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VERZEKERINGWIJZER
Polis bestuurdersaansprakelijkheid
Deze polis is enkel te onderschrijven door bestuurders in een vzw. Indien een club geen vzw is,
hoeft deze polis niet onderschreven te worden. Deze polis beschermt het privévermogen van
bestuurders voor het nemen van een (beleids-)beslissing.
 Voorbeeld: Veronderstel dat onze vzw beslist een sporthal aan te kopen en ik onderteken
als voorzitter een overeenkomst voor aankoop aan een veel te hoge prijs. De Algemene
Vergadering van onze vzw beslist hiervoor een rechtszaak aan te spannen tegen mij als
voorzitter, dan beschermt deze polis mijn privévermogen wanneer ik als voorzitter
schuldig word bevonden en ik aansprakelijk word gesteld voor het nemen van die
beslissing.
De dekking bestuurdersaansprakelijkheid dient afzonderlijk door de club te worden
onderschreven. Als lid van een erkende sportfederatie zijn de voordeeltarieven 'VSF' van
toepassing. Nogmaals: dit is enkel een mogelijkheid voor vzw’s.
Een eventuele aansprakelijkheid van de club of haar bestuurders voor een sportongeval valt
volledig onder de dekking van de sportpolis.
Polis schade aan toevertrouwd goed
Bijna elke zaalvoetbalploeg huurt een zaal van een stad of gemeente of een privé-instelling om
haar thuiswedstrijden te kunnen spelen. Vele eigenaars/verhuurders van zalen hebben een
intern reglement opgemaakt dat de huurders aansprakelijk zijn voor een bepaald bedrag
alvorens de verzekering van de eigenaar/verhuurder tussenbeide komt. Soms gaat dit over
extreem grote bedragen.
Arena heeft een polis opgemaakt die in eerste risico dekking biedt tot € 12.500 bij ‘schade aan
ingebruikgenomen infrastructuren’. Deze polis kan een oplossing bieden om de hoge vrijstelling
in de brandpolis van de eigenaar/verhuurder op te vangen. Deze polis heeft 2 mogelijke
vrijstellingen en forfaitaire jaarpremies (taksen en kosten inbegrepen):
- Met een vrijstelling van € 125- per schadegeval aan een forfaitaire jaarpremie van € 115.
- Met een vrijstelling van € 250- per schadegeval aan een forfaitaire jaarpremie van € 85.
Als je deze polis als club wil onderschrijven neem je best contact op met de verantwoordelijke
van Arena – contactgegevens op te vragen via jeroen@kvv.be.
Buitenlands tornooi / Polis reisbijstand
Indien het buitenlands tornooi aangevraagd is bij KVV dan dekt de ledenpolis de BA
(burgerlijke aansprakelijkheid) en LO (lichamelijke ongevallen) en ook de verplaatsing van bij
het lid thuis naar het tornooi en omgekeerd. Let wel op: dit geldt enkel voor leden KVV en enkel
na vermelding van deelname aan een buitenlands tornooi vooraf bij KVV.
Hier zit de reisbijstand nog niet in.
Er zijn twee polismogelijkheden voor de reisbijstandsverzekering: 1. volledige reisbijstand (ook
ziekte tijdens verblijf in buitenland inbegrepen) en 2. enkel reisbijstand in het kader van
repatriëring.
Repatriëring:
Indien niet iedereen een reisbijstandsverzekering heeft, kan je eventueel een tijdelijke
reisbijstandsverzekering afsluiten bij bijna elke maatschappij. Dit kan ook bij Arena waar onze
leden verzekerd zijn. In dat geval neem je best contact op met de verantwoordelijke van Arena
– contactgegevens op te vragen via jeroen@kvv.be. De premie is afhankelijk van de grootte van
de groep en de duur van het verblijf.
De volledige formule kost € 2,48 per persoon per dag, enkel repatriëring € 0,74 per persoon per
dag.
Wat moeten jullie doen indien jullie een reisbijstandsverzekering willen afsluiten?
1. formule kiezen van de reisbijstandsverzekering
2. Periode en volledige samenstelling van jullie delegatie doorgeven aan de
verzekeringsmaatschappij.
Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw - Boomgaardstraat 22 bus 22 - 2600 Berchem
Tel. 03/286.07.70 - info@kvv.be - www.kvv.be

VERZEKERINGWIJZER
Bijkomende vragen of het document mogen worden verstuurd naar de verantwoordelijke van
Arena – contactgegevens op te vragen via jeroen@kvv.be.
Zijn alle begeleiders en ouders aangesloten bij KVV? Indien wel, dan is er voor BA en LO geen
probleem.
Indien niet denk dan aan volgende zaken:
De BA en LO van niet-leden is misschien toch al verzekerd:
- BA: zit in familiale polis (gezinspolis)
- LO: met een goede hospitalisatieverzekering kom je al ver
Indien jullie met de wagen gaan:
De wagens en de aansprakelijkheid moeten ook verzekerd zijn, via de persoonlijke
autoverzekering. Indien alle schade gedekt moet zijn in geval van een ongeval, dan moet je
wagen omnium verzekerd zijn (al dan niet met een vrijstelling bij schade, afhankelijk van
polisvoorwaarden). Een bestuurder die in fout is bij een ongeval, is voor lichamelijke ongevallen
verzekerd via onze sportpolis. De burgerlijke aansprakelijkheid is verzekerd via de autopolis.
Conclusie: nagaan wie op welke manier verzekerd is, kan geen kwaad.
Voor de begeleiders: navragen of alle delegatieleden (= spelers + ouders + supporters +
clubverantwoordelijken + …) een reisbijstandsverzekering hebben.
Deze gegevens lijst je best op zoals in het voorbeeld op de volgende bladzijde:
REISBIJSTANDSVERZEKERING
Naam deelnemer
Verzekeringsmaatscha
ppij
…
…
AUTOVERZEKERING
Naam bestuurder
Verzekeringsmaatscha
ppij
…
…
FAMILIALE VERZEKERING
Naam deelnemer
Verzekeringsmaatscha
ppij
…
…
HOSPITALISATIEVERZEKER
ING
Naam deelnemer
Verzekeringsmaatscha
ppij
…
…

Noodnummer bij
ongeval

Noodnummer bij
ongeval

Noodnummer bij
ongeval

Noodnummer bij
ongeval

Alles hangt natuurlijk ook af van naar waar je juist gaat. Als je club naar bijvoorbeeld
Woensdrecht in Nederland net over de grens met België gaat of naar Spanje of Italië (ver van
huis), maakt natuurlijk wel een verschil uit.
Belangrijk om verzekerd te kunnen zijn, is dat je de duur van het verblijf, de bestemming en de
deelnemerslijst vooraf laat weten aan KVV.
Wens je meer informatie m.b.t. verzekeringen voor je sportclub of voor je leden?
Contacteer: Jeroen Van Dyck
jeroen@kvv.be – 03-286.07.76 – Boomgaardstraat 22 bus 22, 2600 Berchem
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