VERZEKERINGSPOLIS REDFED – PRAKTISCH GEZIEN
EEN OVERZICHT
REDFED - VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE VZW
Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed),
is verplicht de deelnemende sportbeoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de
sportactiviteiten die door de federatie zelf of bij de federatie aangesloten clubs worden
ingericht.
Hieronder is een overzicht te vinden van de verzekeringen die RedFed voor elk van haar
leden1 voorziet. Dit document is slechts een samenvatting van de verzekeringspolis van
RedFed. De volledige polis is eveneens beschikbaar (= “Verzekeringspolis RedFed”).
Eerst worden de lichamelijke ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid besproken.
Vervolgens komen de vrijwilligers aan bod en wordt er aangegeven wat je moet doen in
geval van een ongeval. Ook andere verzekeringsdekkingen die in aanmerking komen, maar
die niet door de verzekeringspolis van RedFed voorzien zijn, worden bekeken. Er is tevens
een overzicht van de waarborgen en verzekerde bedragen door Arena. Tenslotte wordt al
het voorafgaande in een overzichtstabel samengevat en worden enkele veel voorkomende
vragen (FAQ) beantwoord.

1

Een lid is verzekerd vanaf het moment het lid is opgenomen in het ledenregister van de RedFed, m.a.w. vanaf
het moment het lidgeld betaald is. Dit moet jaarlijks gebeuren. Zowel sport- als niet-sportbeoefenaars (bv.
bestuursleden, officials) vallen onder deze definitie.
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1. Lichamelijke ongevallen
1.1 Voor welke specifieke activiteit ben je verzekerd ?
A. Hoofdsportactiviteit
= de reddingssport
Als RedFed-lid1 ben je verzekerd tijdens:
 Evenementen i.v.m. reddend zwemmen
 Federatie- of clubtraining
 Wedstrijd: provinciaal, nationaal en internationaal
 Opleiding
 Bootmissie
 Tijdens het uitoefenen van de functie van redder tijdens organisaties ingericht door
andere sportfederaties (Opgelet! Enkel wanneer je vooraf goedgekeuring aanvraagt
bij RedFed.)
 Officiële ledenvergaderingen georganiseerd door RedFed of de club
 Verplaatsingen (verbonden aan bepaalde voorwaarden):
o De kortste weg
o De kortste weg werd afgelegd binnen de normale tijd
o Binnenlandse locatie
De wijze van verplaatsing heeft geen belang (auto, fiets, te voet,...). Ook niet als het
gaat om een privaat of publiek vervoersmiddel.
 Reizen:
Men is verzekerd tijdens de reis en tijdens verzekerde activiteiten ter plaatse. Er is
GEEN volledige dekking van:
o Andere ongevallen dan de sportongevallen2
o Reiskosten
o Reisbijstand
o Verlies of diefstal bagage
o Wettelijke aansprakelijkheid
Indien je deze extra dekkingen wel zou willen, dien je zelf een speciale
reisbijstandsverzekering af te sluiten.
B. Sport-nevenactiviteiten
= activiteiten met andere sport dan de hoofdsport
Deze sport-nevenactiviteiten houden een tijdelijk risico in. Hiervoor dienen extra
verzekeringspremies vóór aanvang van de activiteit door de club zelf betaald te
worden3. Gebruik hiervoor het formulier 2 “tijdelijke risico’s – nevensportactiviteiten” dat
te vinden is op de RedFed-website.

2

Bv. een val van de trap in het hotel.

3

Zie formulier ‘Verzekeringsformulier – Tijdelijke risico’s’ voor een overzicht van de categorieën.
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RedFed is met Arena overeengekomen dat leden voor sport-nevenactiviteiten behorend
tot categorie 14 automatisch en gratis verzekerd worden5.
C. Private of zelfstandige sportactiviteiten
= zelfstandige activiteiten gelinkt aan gangbare watersporten buiten clubverband
RedFed-leden die zelfstandige en occasionele lessen geven (bv. aquagym, privézwemlessen,…) of occasioneel redder zijn, kunnen optioneel, tegen uiterst voordelige
voorwaarden, een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgelijke
aansprakelijkheid opnemen. Deze extra waarborg voor zelfstandige/private beoefening
buiten clubverband dient aangevraagd te worden bij de federatie vóór aanvang van de
activiteit.

1.2 Wie is verzekerd ?
Elk lid van de Vlaamse Reddingsfederatie met een geldige lidmaatschapskaart is
verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
Niet-leden bij sportpromotionele activiteiten zoals bijvoorbeeld tijdens sportactiviteiten
kaderend in een opendeurdag, de Zwembaddagen, potentiële leden die komen proberen
tijdens een training, etc. Deze niet-leden vallen onder polis B van de verzekeringspolis.

1.3 Waar ben ik verzekerd ?
Wereldwijd

4

Tot deze categorie behoren: fitness, atletiek, jogging, bosloop, bos- en strandspelen, turnen, petanque, dans,
vogelpik, tafeltennis, badminton, bowling, wandelen, pretparkattracties, …

5

Idem punt 15.
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2. Burgelijke aansprakelijkheid
RedFed sloot ook een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, tijdens de beoefening
van de sportactiviteiten, tegenover derden6 voor haar leden af. Iemand die een fout maakt
en hierdoor schade veroorzaakt kan burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade
die hij/zij toebrengt aan die derden. Hierbij moeten steeds de volgende drie punten
aanwezig zijn: de fout, de schade en een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.
In bepaalde gevallen zal de verzekering geen dekking geven. Dit zal zijn bij een
herhaaldelijke lichte fout, bij een zware fout en bij bedrog.
Voor niet-sportactiviteiten is men niet automatisch verzekerd voor burgelijke
aansprakelijkheid. Deze verzekering kan men bijkomend verzekeren via het formulier 3
“tijdelijke risico’s - niet sportactiviteiten”. Op jaarbasis kan een comfort-optie “tijdelijke
risico’s” genomen worden (formulier 5) en wordt de aansprakelijkheid van de club als
organisator van alle niet-sportactiviteiten verzekerd, eveneens de aansprakelijkheid van/voor
vrijwilligers inbegrepen.
Indien men de bijkomende optie “Zelfstandige/private beoefening buiten clubverband”
opgenomen heeft in zijn/haar verzekering, is men automatisch ook verzekerd tegen
burgelijke aansprakelijkheid bij het uitoefenen deze zelfstandige of private activiteit.
Let op! De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid voor clubbestuurders is geen
verplichte verzekering, maar wordt wel aangeraden. Deze verzekering is niet in de
verzekeringspolis opgenomen. Hiervoor dient de club, indien gewenst, zich te verzekeren.
Het betreft een jaarpremie (€ 125 t.em. € 500 afhankelijk van het jaarbudget) die alle
bestuurders van de vzw verzekert, ongeacht hun aantal. Gebruik hiervoor de formulieren 4a
en 4b “burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders”.

6

Derden kunnen omschreven worden in de brede zin van het woord. Dit kan zowel gaan om ‘echte derden’,
mensen die met de sport te maken hebben (bv. toeschouwers), als om collega’s in de reddingssport op
eender welke manier (atleten onderling, trainer – atleet, official).
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3. Vrijwilligers
Leden zijn automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen als vrijwillige helper bij nietsportactiviteiten (bv. een kwis, spaghettiavond, BBQ,...).
Een niet-lid vrijwilliger op een activiteit georganiseerd door de club is niet automatisch
verzekerd. Indien je een occasionele clubactiviteit organiseert (bv. een deur-aan-deur
wafelverkoop, een papierslag, spaghettiavond,...) waarbij reddend zwemmen niet centraal
staat, kan men voor deze activiteit een verzekering afsluiten voor alle vrijwilligers. Deze
verzekering kan via de provincie geregeld worden en kan gratis afgesloten worden.
Belangrijk! Elke organisatie heeft hierbij het recht op 100 vrijwilligersdagen. Het is
belangrijk om het juiste aantal vrijwilligersdagen aan te vragen! Dit bekom je door het aantal
dagen waarop een activiteit doorgaat te vermenigvuldigen met het aantal vrijwilligers dat er
meewerken.
Meer informatie over de gratis verzekering is te vinden via onderstaande links:
Provincie Vlaams-Brabant:
http://www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligersverzekering
Provincie Limburg:
http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Mens/Beleidscel-(DirectieMens)/Steunpunt-Vrijwilligerswerk/Steunpunt-Vrijwilligerswerk-Loket/Verzekering-voorvrijwilligerswerk.html?highlight=verzekering%2c%20vrijwilligers
Provincie Antwerpen:
http://www.provant.be/welzijn/samenleven/vrijwilligerswerk/verzekering/
Provincie West-Vlaanderen:
http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/welzijn/vrijwilligerswerk/provincialevrijwilligersverzekering/Pages/def
ault.aspx
Provincie Oost-Vlaanderen:
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/vrijwilligers/3718.cfm
Ook via Arena kunnen de vrijwilligers die niet-lid zijn, verzekerd worden (formulier 5 Comfortoptie “niet-leden vrijwillige helpers”). De club moet hiervoor intekenen. De premie bedraagt €
5 per vrijwillige helper.
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4. Wat te doen bij een ongeval ?
In het geval een verzekerde zich kwetst, moeten onderstaande stappen ondernomen
worden:
1. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier van de verzekeraar (zie
formulier 1 “RedFed ongevalaangifteformulier”) .
2. De gekwetste laat het formulier invullen door de dokter.
3. Het ongevalaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele
onkostennota’s (verschilstaten die men ontvangt van/aanvraagt bij de mutualiteit) en
verslagen worden opgestuurd:
OF rechtstreeks naar de verzekeraar (Arena)
OF naar uw clubverantwoordelijke die alles doorstuurt naar verzekeraar (Arena).
De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met de verzekeraar (Arena).
4. Eens de verzekeraar (Arena) de documenten heeft ontvangen, zendt deze binnen de 5
dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en het dossiernummer.
5. Alle bijkomende onkostennota’s onmiddellijk overmaken (met vermelding van het
dossiernummer) zodat de verzekeraar (Arena) - als het dossier volledig is - tot
vergoeding kan overgaan.
6. In het geval van ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces moet dit zo snel
mogelijk gemeld worden bij de verzekeraar (Arena) om een zo vlot mogelijke regeling
van het dossier te kunnen waarborgen.
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5. Welke verzekering kan ik nog afsluiten als club ?


Reisbijstandverzekering (zie punt 1A)



Lichamelijke Ongevallen voor sportnevenactiviteiten die niet behoren tot categorie
1 met formulier 2 “tijdelijke risico’s – nevensportactiviteiten” (zie punt 1B)



Lichamelijke Ongevallen en Burgelijke Aansprakelijkheid voor zelfstandige of
private sportactiviteiten indien deze extra waarborg aangevraagd werd bij de federatie
(zie punt 1C en 2)



Burgelijke Aansprakelijkheid voor sportnevenactiviteiten met formulier 3 “tijdelijke
risico’s - niet sportactiviteiten” of formulier 5 comfort-optie “tijdelijke risico’s” (zie punt 2)



Burgerlijke Aansprakelijkheid voor bestuurders met formulieren 4a en 4b “burgerlijke
aansprakelijkheid bestuurders” om het privé-vermogen van de bestuurders te
beschermen mocht tegen hun een vordering worden ingesteld ingevolge een ‘verkeerde
beslissing’ (zie punt 2).



Vrijwilligersverzekering met formulier 5 comfort-optie “niet-leden vrijwillige helpers” bij
het organiseren van een grote activiteit met vrijwilligers (zie punt 3).



Rechtsbijstand vzw’s



Verzekering voor schade aan materialen - brandverzekering (voor korte termijn, bv. bij
huur feestzaal voor feestactiviteit)



Verzekering alle risico’s (PC, elektronisch materiaal algemeen,...)



Etc.
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6. Welk zijn de waarborgen en verzekerde bedragen ?
6.1 Lichamelijke ongevallen(*) ( polis 1.102.192)
1. Overlijden: € 8.5002. Blijvende invaliditeit: € 35.0003. Behandelingskosten: R.I.Z.I.V.-Barema + € 250- per ongeval
a. Vrijstelling (hoofdsportactiviteiten): geen
b. Duurtijd: 104 weken
c. Tandprothesen: € 150- per tand / max. € 600- per ongeval
d. Vervoerskosten: basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing
van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
4. Dagvergoeding: € 30- per dag (conform decreet) gedurende 104 weken
De lichamelijke ongevallen welke een reddingshond toebehorend aan een lid van een bij de
verzekeringsnemer aangesloten club overkomt tijdens een door de club en/of de federatie
ingerichte sportactiviteit of demo :
1. Overlijden: maximum € 620- per reddingshond
2. Dierenartskosten: maximum € 500- per ongeval

6.2 Burgerlijke aansprakelijkheid (polis 1.102.193)
SPORTBEOEFENAARS, FEDERATIE EN CLUBS
LICHAMELIJKE SCHADE
Limiet per slachtoffer
€ 2.500.000Absolute limiet
€ 5.000.000STOFFELIJKE SCHADE
Limiet per schadegeval
€ 620.000Vrijstelling : De vrijstelling bedraagt € 125 en deze is niet van toepassing voor
sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten.
Toevertrouwd goed: maximum per ongeval: € 6.200-
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7. Overzichtstabel
Een beknopt overzicht waarvoor een RedFed-lid verzekerd is:

Lichamelijke ongevallen

Hoofdsportactiviteit

Neven-sportactiviteiten

Private of zelfstandige sportactiviteiten

Niet-sportactiviteiten

Burgerlijke aansprakelijkheid

Automatisch verzekerd

Automatisch verzekerd

Categorie 1 activiteiten: gratis verzekerd

Niet automatisch verzekerd
 Formulier tijdelijk risico (per activiteit)

Andere activiteiten als categorie 1: niet
automatisch verzekerd
 Formulier tijdelijk risico (per activiteit)
Automatisch verzekerd, indien deze extra
waarborg aangevraagd werd bij de federatie

Automatisch verzekerd, indien deze extra
waarborg aangevraagd werd bij de federatie

Leden als vrijwilliger: automatisch verzekerd

Niet automatisch verzekerd
 Formulier tijdelijk risico (per activiteit) of
Comfort-optie (op jaarbasis)

Niet-leden als vrijwilliger: niet automatisch
verzekerd
 Comfort-optie (op jaarbasis)

Legende:
Groene kleur: in dit geval hoef je geen bijkomende regelingen te treffen
Oranje kleur: afhankelijk van de situatie ben je al dan niet automatisch verzekerd
Rode kleur: in dit geval ben je niet automatisch verzekerd
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8. Veelgestelde vragen (FAQ)
Ben ik verzekerd...
 als ik als vrijwilliger fungeer op een wedstrijd ingericht door de federatie, maar geen
lid ben van de federatie?
JA, voor aansprakelijkheid, NEEN voor lichamelijke ongevallen
→ Gratis dekking via de provincie of via verzekering Arena
 als ik als vrijwilliger fungeer op een wedstrijd ingericht door de club, maar geen lid
ben van de federatie?
JA, voor aansprakelijkheid, NEEN voor lichamelijke ongevallen
→ Gratis dekking via de provincie of via verzekering Arena
 als ik als docent Hoger Redder en lid van de federatie mijn materiaal ga ophalen op
de hoofdzetel van de federatie op een andere dag dan de cursusdag?
JA
 als ik als lesgever op een schoolsportdag georganiseerd door de federatie een
ongeval heb?
JA
 als ik als lid van de federatie op de hoofdzetel van de federatie tijdens de werkuren
een ongeval heb?
JA
 als ik als clubtrainer een ongeval veroorzaak door onoplettendheid?
JA (tenzij opzettelijk en zware fout)
 als ik als competitiesporter met de wagen op weg ben naar een wedstrijd in
Nederland?
JA voor lichamelijke ongevallen, NEEN voor burgerlijke aansprakelijkheid
 als ik als competitiesporter tijdens een wedstrijd in het buitenland mijn enkel verstuik
JA
 wanneer mijn materiaal (bv. ski) beschadigd wordt tijdens een wedstrijd
NEEN (kan zeer moeilijk)
Is de federatie verzekerd...
 voor de materialen die een lid/monitor/trainer/... verliest (bv. wanneer hij/zij met
een RedFed-busje en aanhangwagen op weg is)?
NEEN
 wanneer een lid (onopzettelijk) schade toebrengt aan het materiaal van een ander als
dit op onze aanhangwagen of in onze loods ligt?
NEEN (sportmateriaal is nooit verzekerd)

Maar hopelijk is deze informatie overbodig en kan je genieten van vele jaren
ongevalvrij sportplezier!

