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Verzekeringsmakelaar CONCORDIA, Mevr. Anita De Clerck, Stapelplein 28 te 9000 Gent,
tel: 09/2641170 09/2641170 , fax: 09/225.71.39)
VVW-secretariaat: Beatrijslaan 25, 2050 Antwerpen, tel: 03 219 69 67 03 219 69 67 , fax: 03 219 77 00,
info@vvw.be, http://www.vvw.be/.
Lazef-secretariaat: Dynastielaan 20, 8660 De Panne, tel/fax: 058 415747 058 415747 ,
info@lazef.be, http://www.lazef.be/.

ALGEMENE INFORMATIE BIJ ONGEVALLEN
De VVW Recrea / LAZEF sportongevallenverzekering bij FORTIS AG is een groepsverzekering die
beantwoordt aan de minimum voorwaarden opgelegd aan sportfederaties volgens het decreet dd. 13/07/01 en de
besluiten van de Vlaamse Regering van 31/05/02. Zij verleent dekking in persoonlijke ongevallen (eigen
kwetsuren) en burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.
De eigen verzekering die dezelfde waarborgen dekt als deze voorzien in de polis van de federatie (vb familialeof hospitalisatie verzekering etc…) is altijd prioritaire verzekeraar conform art. 45 (B.V.V.O. 530) van de nieuwe
wet op landsverzekeringen. Deze verzekeraar dient dan ook altijd in 1ste rang aangesproken te worden.
Indien men aldus kan genieten van een persoonlijke verzekering of hospi-verzekering via een werkgever m.a.w.
ook een groepspolis, dient de verzekeraar van de federatie wel prioritair tussenkomst te verlenen en kan het
eventueel saldo dat ten laste van het lid blijft achteraf bij de verzekeraar van de werkgever verhaald worden.
De VVW Recrea/Lazef-polis heeft dus in sommige gevallen een aanvullend karakter, d.w.z. dat deze
verzekeringsmaatschappij tussenkomt voor de uitbetalingen nadat andere eigen verzekeringspolissen zijn
uitgeput.
Toch blijft het steeds aan te raden dat u voor u en uw gezin een familiale verzekering afsluit. Indien u dan een
ongeval meemaakt waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld, dan zal de VVW Recrea/Lazef-polis na uitputting
van de waarborgen van de familiale verzekering aanvullend werken zodat u zelf geen kosten moet dragen.
Bij een sportongeval met lichamelijke schade neemt de VVW Recrea/Lazef-polis het officieel remgeld voor
medische kosten op zich en is er ook een dagvergoeding van € 25 per dag bij 100% verlies aan beroepsinkomen.
Daarnaast is ook een kapitaal bij overlijden en de blijvende invaliditeit voorzien.

Hoe verloopt de administratieve afhandeling van een ongeval?
We onderscheiden twee soorten:
1. lichamelijk ongeval (Persoonlijke Ongevallen)
2. ongeval met derden (Burgerlijke Aansprakelijkheid)
De aangifte is licht verschillend.
1. De schadeaangifte voor een lichamelijk ongeval:
Geldt wanneer iemand zich door een ongeval bezeerd heeft en niemand daarvoor
verantwoordelijk kan worden gesteld.
Wat moet je dan doen ?
Vul de ongevalaangifte in en ook het medisch attest op de keerzijde, ingevuld en
ondertekend door de arts. Stuur de aangifte binnen de 8 dagen op naar het VVW Recrea- of
Lazef-secretariaat.
Dien de ontvangen doktersbriefjes, de mogelijke apothekerskosten of kosten van kinesist en
dergelijke, in bij uw mutualiteit en vraag daar een verschilstaat aan. Deze verschilstaat geeft
weer wat u zelf hebt moeten opleggen. Stuur deze verschilstaat op naar
verzekeringsmakelaar Concordia tav Mevr. Anita De Clerck. Het adres staat op het
aangifteformulier vermeld. Er is een vrijstelling van 25 euro per ongeval, voor medische
kosten.








2. Een schadeaangifte met derden:
Dit is een ongeval tussen 2 leden van VVW Recrea/Lazef of een VVW Recrea/Lazef-lid met
een persoon die niet aangesloten is en waarbij kwetsuren of stoffelijke schade worden
veroorzaakt door het VVW Recrea/Lazef-lid dat aansprakelijk blijkt.
Wat moet je dan doen ?
Vul zo spoedig mogelijk de schadeaangifte in en vergeet niet het medisch attest op de
keerzijde door de arts te laten invullen, indien u als het aangesloten lid gekwetst bent. Stuur
het aangifteformulier op naar het VVW Recrea/Lazef-secretariaat. Indien het om een ongeval
tussen 2 leden van VVW Recrea/LAZEF gaat dienen beiden een aangifteformulier ingevuld en
getekend naar VVW Recrea/LAZEF te sturen.
Leden (of niet-leden bij sportpromotionele activiteiten) dienen bij ongeval met een
tegenpartij steeds ook aangifte te doen bij de eigen familiale verzekeraar!
In geval er evenwel geen kwetsuren zijn en dus enkel stoffelijke schade volstaat het zelfs om
alleen aangifte bij de familiale verzekeraar in te dienen. Deze dient als prioritaire verzekeraar
in te staan voor schadeloosstelling van de tegenpartij of voor verhaal van uw schade/kosten.
Zij zullen u bij vergoeding van tegenpartij dan wel de geïndexeerde vrijstelling ingevolge KB
van 12.1.84 aanrekenen. Enkel indien het ongeval tijdens een wedstrijd plaats had zal de
vrijstelling door onze verzekeraar terugbetaald worden.
Indien een lid (of niet-lid bij een sportpromotionele activiteit) niet over een familiale polis
beschikt zal de verzekering van VVW Recrea/Lazef tussenkomst verlenen.
Bij schadeloosstelling van tegenpartij zal ook de geïndexeerde vrijstelling van €123,95
afgetrokken worden en ten laste van de verzekerde blijven met uitsluiting van ongevallen
tijdens een wedstrijd.
Indien het aansprakelijk lid is gekwetst dient hij voor de terugbetaling van de medische
kosten dezelfde procedure te volgen als deze vermeld onder punt 1 - schadeaangifte
lichamelijk ongeval. Degene die niet aansprakelijk is en kwetsuren opliep kan de kosten
hieraan verbonden via de familiale bij de aansprakelijke tegenpartij verhalen.
Opmerkingen:
Uw premie van een familiale verzekering verhoogt niet naargelang het aantal aangegeven
ongevallen, dit in tegenstelling tot de premie van bv. een autoverzekering.
De aangifte moet zo spoedig mogelijk (liefst binnen de 8 dagen) ingediend worden.
Vergeet niet steeds de omstandigheden van het ongeval uitgebreid te schetsen.
Risico-appreciatie:
Een belangrijk element is uiteraard ook de risicoappreciatie waarbij meer bepaald de
veiligheidsvoorschriften die via reglementen, voorschriften en wettelijke bepalingen het
risico omkaderen. Het is duidelijk dat wanneer men geen gevolg verleent aan deze
voorschriften men buiten de toepassing van de verzekeringsdekking treedt. Dit geldt zowel
voor het inrichten als het beoefenen van de verzekerde sportactiviteiten die steeds moeten
beantwoorden aan voormelde reglementen-voorschriften vastgelegd door de bevoegde
overheid en/of federatie.
Zie ook ons document "Verzekering info" voor een korte samenvatting van de
polisvoorwaarden en de gewaarborgde schade. Het is aangeraden kennis te nemen van de
volledige polis die voor de leden raadpleegbaar is op de website van het VVW
(http://www.vvw.be/).
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