
Wat te doen bij een ongeval? 

Wie is verzekerd? 
Voor de collectieve polis renners zijn dat de federatie en haar afdelingen/clubs, de inrichters en 
aangestelden, vrijwilligers, koersdirecteurs, de vergunninghouders sportbeoefenaars (incl. mountainbike, 
BMX en HPV) en de overige vergunninghouders zoals verzorgers, mecaniciens, begeleiders e.a. alsook 
buitenlandse deelnemers. 
Voor de collectieve polis wielertoeristen zijn dat de federatie, haar clubs, de vergunninghouders 
sportbeoefenaars (incl. mountainbike vrije tijd), vergunninghouders cyclo-bal en kunstwielrijden, 
scheidsrechters, toevallige medewerkers in opdracht van de organisatoren. 

Wielertoeristen 
Organisatoren en medewerkers wielerwedstrijden of organisaties wielertoerisme 
Niet-leden bij sportpromotionele activiteiten 
Collectieve polissen omnium auto 
Repatriëring bij verblijf in het buitenland 

Wielertoeristen 

Wielertoeristen dienen bij een gebeurlijk ongeval het blauwe formulier Verzekering van burgerlijke 
aansprakelijkheid tegenover derden en Persoonlijke ongevallen in te vullen, dit ongeacht of het enkel de 
wielertoerist is die gekwetst is of er ook nog derden bij betrokken zijn. Het formulier dient tevens te 
worden ingevuld door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts. 

Het formulier dient binnen de 10 dagen na het ongeval te worden overgemaakt aan de nv Concordia, 
Stapelplein 28, 9000 Gent. 

De wielertoerist dient bij een gebeurlijk ongeval tevens zijn familiale verzekeraar en zijn mutualiteit op 
de hoogte te brengen. 

Wanneer is men verzekerd? 
De wielertoeristen zijn gedekt 24/24 u, mits gebruik van de fiets, voor ongevallen tijdens deelname aan 
verzekerde organisaties wielertoerisme/mountainbike alsook tijdens het privaat leven. 

Welke waarborgen zijn voorzien? 

1. Waarborg “persoonlijke verzekering lichamelijke letsels” 
2. Waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” tegenover derden 
3. Waarborg “rechtsbijstand” inclusief verhaal van de schade 
 
*Conform art 45 (B.V.V.O. 530) van de nieuwe wet op de landsverzekeringen dient men altijd eerst 
beroep te doen op de eigen verzekeraar (polis ter individuele titel onderschreven) die hetzelfde risico 
dekt, gezien deze prioritaire verzekeraar is. 
 
Bij lichamelijke letsels is dit de eigen persoonlijke verzekeraar of hospitalisatieverzekeraar (niet via 
werkgever) en voor ongevallen met een tegenpartij is dit de eigen familiale verzekeraar. 

Het is raadzaam ook altijd aangifte bij Concordia in te dienen indien er kwetsuren zijn !!! 

Welke zijn de verzekerde bedragen? (vanaf 27/02/2009) 
 
1 - Persoonlijke verzekering 
- overlijden : 8.500 €  
- blijvende werkonbekwaamheid : 35.000 € bij 100%, tot max. 2 jaar na ongeval.  
- tijdelijke werkonbekwaamheid : 30 € per dag gedurende 2 jaar bij totaal verlies aan 
beroepsinkomen en geen tussenkomst van ziekte- en invaliditeitsverzekering.  
- medische kosten : terugbetaling gedurende max. 2 jaar na datum ongeval.  
*vrijstelling van 25 € per schadegeval.  
a) Indien er tussenkomst is van mutualiteit  
alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties : 100% verschil tussen R.I.Z.I.V. en tussenkomst mutualiteit.  
b) Indien geen tussenkomst mutualiteit (niet onderworpen aan R.S.Z.)  
enkel terugbetaling van officieel remgeld. Het aandeel mutualiteit blijft dus ten laste van de verzekerde.  
 



De tussenkomst van de verzekeraar blijft evenwel beperkt tot 250 € voor alle prestaties niet voorzien in 
de tarieven van het R.I.Z.I.V.  

De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot 600 € per slachtoffer en per ongeval, met een 
maximum van 150 € per tand.  
Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen.  
* Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen.  

Anderzijds is verzekeraar gesubrogeerd in rechten/vorderingen van verzekerde tegenover derden met als 
gevolg dat de bedragen, betaald in hoofde van de waarborg "persoonlijke verzekering", in vermindering 
worden gebracht van de vergoedingen bekomen in gemeen recht.  

2 - Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden 
- Lichamelijke schade: onbeperkt 
- stoffelijke schade : 620.000 €, per schadegeval en onder aftrok van een geïndexeerde vrijstelling van 
123,95 € ingevolge K.B. van 12.1.84 enkel voor niet-decretaal verplichte verzekerden of activiteiten die 
niet uitgaan van de federatie of haar clubs.  

*Ingevolge wijziging ingaande op 1.6.94 op de nieuwe wet op landsverzekeringen dient de prioritaire 
verzekeraar het volledig bedrag van de schade aan tegenpartij te betalen.  
De prioritaire verzekeraar is hier de familiale zodat men ook altijd aangifte aan hen moet doen.  

3 - Rechtsbijstand en verhaal 
7.436,81 EUR per schadegeval 
Omvat de betaling van alle kosten voor expertise, advocaat, onderzoek, gerechtskosten e.a.  

Organisatoren en medewerkers wielerwedstrijden of organisaties wielertoerisme 

Wie is verzekerd? 
De organisatoren en hun aangestelden, m.a.w. de helpers en seingevers, vrijwiligers, gemeente- en 
overheidsbesturen en hun ondergeschikten, die hun medewerking verlenen aan de organisatie van 
wedstrijden. De maximale leeftijd voor seingevers is 78 jaar. 

Waarvoor is men verzekerd? 
1 - Burgerlijke Aansprakelijkheid en rechtsbijstand 
Voor alle schade berokkend aan derden en waarbij de aansprakelijkheid van voormelden in het gedrang 
komt. 
 
Wat de inrichters van wedstrijden betreft is dit bv. niet voldoende afsluitingen aan de eindmeet, niet 
opstellen van een seingever aan een risicokruispunt enz. m.a.w. indien er onvoldoende 
veiligheidsmaatregelen werden getroffen.  
 
Seingevers die nalatig zijn en hierdoor een ongeval veroorzaken of helpers die bij gebruik van materiaal 
schade toebrengen aan een tegenpartij. 
 
Helpers/vrijwilligers zijn ondermeer gedekt voor het opstellen van allerlei materiaal zoals afsluitingen, 
voorlopige installaties waaronder tribunes, verhogen, kiosken en platformen, masten, 
publiciteitsspandoeken e.a. 
 
De dekking vangt aan hoogstens 48 uren voor de dag van de wedstijd en de afbraakwerken moeten 
beëindigd zijn binnen de 48 uur na dezelfde dag. 
 
Schade aan het materiaal zelf is uitgesloten, gezien het om een toevertrouwd voorwerp gaat en ook 
gebruik van gemotoriseerde voertuigen is uitgesloten. 
 
Bovendien is ook de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een seingever gedekt voor ongevallen 
veroorzaakt door het feit dat hij buiten zijn taak als seingever handelt vb. optreden als een 
verkeersagent hetgeen wettelijk verboden is.  
 
2 - Rechtsbijstand en verhaal  
7.436,81 EUR per schadegeval 
 
Naast een dekking burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand genieten sommige medewerkers ook 
van een persoonlijke ongevallenverzekering voor de kwetsuren. 



 
3 - Persoonlijke verzekering (kwetsuren) 
- Wegkapiteins met/of zonder vervoermiddel in kader van KB dd. 15.4.80 wat betreft de wielertoeristen 
en ook voor recreatieve uitstappen in kader van de opleiding van aspiranten en miniemen. 
- Koersdirecteurs 
- seingevers, helpers en vrijwilligers voor opstellen en afbreken van tribunes of andere opdrachten, ter 
gelegenheid van wedstrijden, ingericht door WBV of KBWB. Clubleden en vrijwilligers die actief helpen bij 
de organisatie van niet-sportieve activiteiten met publiek. 
 
De dekking wordt uitgebreid tot seingevers van de gemeente zoals brandweerlieden, leden civiele 
berscherming of leden gelijkaardigde organisaties voor zover zij geen uitkering genieten door een 
contract onderschreven door de gemeentediensten of de organisaties waartoe zij behoren. 
 
Alle personen die helpen in opdracht van de inrichters ter gelegenheid van een verzekerde 
organisatie/wedstrijd zijn aldus verzekerd. 
 
Gewaarborgd is tevens de weg van en naar de woonst van verzekerde tot de plaats van de wedstrijd, 
zelfs vanaf de plaats waar de oproep hen bereikt. 
 
Er is geen dekking voor ongevallen tijdens het privé -of beroepsleven. 
 
Bij ongeval zal de federatie of de inrichters een attest afleveren waaruit blijkt dat slachtoffer in hun 
opdracht handelde. 

Verzekerde kapitalen 
- overlijden: 7.436,81 EUR 
- blijvende invaliditeit: 14.873,61 EUR (bij 100% BWO) 
- tijdelijke werkonbekwaamheid: 4,96 EUR/dag vanaf 1ste tot 200ste dag na ongeval 
- medische kosten: 991,57 EUR per schadegeval en na tussenkomst van de mutualiteit of gelijkaardig 
organisme of enige andere verzekeraar die ook dit risico dekt.  
Beperkte uitbreiding voorzien voor kosten niet opgenomen in de tarieven RIZIV zoals apotheek- en 
gipskosten. 

Bijkomend voor Wielerbond Vlaanderen 
Sinds 1.1.2002 is er ook dekking voor leden en niet-leden bij allerlei sportpromotionele activiteiten 
georganiseerd door de federatie of haar clubs zoals de hoofdactiviteit, initiaties, cursussen, 
opendeurdagen, demonstraties, vergaderingen, beurzen, deelname aan feestmaal dat de verzekerde 
sportactiviteit omkadert en allerlei spelen, met uitzondering evenwel van parachutespringen, 
zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaart, benji, parapente, rotsklimmen en speleologie.  
 
Schade aan derden bij gebruik van materiaal en installaties is eveneens gedekt. 
 
Daarenboven is de waarborg tevens verworven voor leden en vrijwilligers die actief deelnemen aan een 
organisatie van de federatie en haar clubs van allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek 
betrokken wordt (bals, fancy-fair). 
 
Al deze activiteiten, met uitzondering van de hoofdactiviteit, dienen vooraf gemeld te worden!! 
De namen van de deelnemers dienen de dag na de activiteit gemeld te worden aan Wielerbond 
Vlaanderen. 
 
Er is dekking in burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

Niet-leden bij sportpromotionele activiteiten 

De federatie W.B.V. heeft naast de basispolis voor renners en wielertoeristen ook een polis voor niet-
leden bij “sportpromotionele activiteiten” onderschreven. 
 
Wie is verzekerd? 
De sportfederatie, haar clubs, leden, aangestelden, vrijwilligers, niet-leden bij sportpromotionele 
activiteiten. De leden sportbeoefenaars en niet-leden dagvergunninghouders genieten dekking in de 
basispolissen. 
 
Doel? 
1) Dekking van de leden en niet-leden bij sportpromotionele activiteiten ingericht door de federatie of 
haar clubs zoals de hoofdactiviteit, initiaties, cursussen, eetmaal dat de verzekerde activiteit omkadert, 
opendeurdagen, demonstraties, vergaderingen, beurzen, spelen met uitzondering van 



parachutesspringen, zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaart, benji, parapente rotsklimmen en 
speleologie. 
 
Alle activiteiten, met uitzondering van de hoofdactiviteit, dienen vooraf gemeld te worden aan 
verzekeraar, die het recht heeft sommige activiteiten te weigeren. 
 
2) Gebruik van materiaal en installaties is gewaarborgd.  
 
Schade aan toevertrouwd goed (gehuurde of in gebruik genomen zaken) is evenwel uitgesloten.  
 
Bij gebruik van tenten toegankelijk voor publiek en met een oppervlakte van ten minste 50 m2 en 
opblaasbare contructies is de inrichter sinds een paar jaar wettelijk verplicht om een verzekering B.A. 
“objectievelijke aansprakelijkheid” te onderschrijven (brand en ontploffing). Voor een tent is dit niet 
verplicht indien het een eenmalige organisatie betreft.  
 
Waarvoor is men verzekerd? (niet-leden sportbeoefenaars) 
 
1 - Persoonlijke verzekering 
- overlijden : 8.500 € 
- blijvende invaliditeit : 35.000 € tot 100% en tot max. 2 jaar na ongeval.  
- Tijdelijke werkonbekwaamheid : 30 € per dag, gedurende 2 jaar en bij totaal verlies aan 
beroepsinkomen.  
- Medische kosten : 100% verschil tussen RIZIV tarief en tussenkomst mutualiteit.  
Duurtijd : 2 jaar en toepassing van een vrijstelling t.b.v. 25 €/schadegeval  
De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot 600 € per slachtoffer en per ongeval, met een 
maximum van 150 € per tand.  
Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen.  
* Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen  
** De leden en niet-leden dagvergunning genieten dekking met de kapitalen voorzien in de 
respectievelijke basispolissen.  

2 - Burgerlijke Aansprakelijkheid 
- lichamelijke schade aan derden : onbeperkt  
- stoffelijke schade aan derden : 620.000 €  
Toepassing geïndexeerde vrijstelling 123,95 € voor stoffelijke schade conform KB. 12.1.84 enkel indien 
niet-decretaal verplichte verzekerden en activiteiten die niet uitgaan van federatie of haar clubs.  

Collectieve polissen omnium auto 
De federatie W.B.V. heeft twee collectieve contracten omnium auto onderschreven nl. 
 
1 - Polis omnium auto sportafgevaardigden WBV 
= polis alle risico's eigen schade met een 1ste risico tot 9.915,74 EUR en een vrijstelling van 198,31 
EUR. 
 
Verzekerden zijn aldus de sportafgevaardigden die hier als bestuurder van om het even welke wagen zijn 
gedekt. Voorwaarde is dat zij in opdracht van WBV/KBWB handelen.  
 
Indien de wagen wordt beschadigd terwijl hij geparkeerd staat (op plaats en ogenblik van een 
georganiseerde manifestatie) en de sportafgevaardigde bevindt zich niet in de wagen op het ogenblik van 
de aanrijding, is het noodzakelijk klacht in te dienen bij de plaatselijke overheid en ons het bewijs van 
klacht te bezorgen. 
 
Deze maatregel is ook van kracht indien tegenparij voortvluchtig/onbekend waarbij men klacht tegen 
onbekenden moet neerleggen.  
 
Anderzijds is de dekking uitgebreid tot de wagen waarin de sportafgevaardigde zich als passagier bevindt 
doch dit enkel op het parcours van de wedstrijd en tijdens de wedstrijd zelf. 
 
Bij schadegeval dient de afgevaardigde aangifte te doen mits gebruik van het Europees aangifteformulier 
en dient hij ons tevens te bevestigen of er reeds een omnium-verzekering voor betrokken wagen is 
onderschreven.  
 
In dit geval dient deze prioritair tussenkomst te verlenen ! 
 
Bij ieder schadegeval wordt door ons een attest gevraagd aan de voorzitter van betrokken federatie 
waaruit blijkt dat de afgevaardigde wel degelijk in hun opdracht handelde. 
 



2 - Polis omnium auto officiële wedstrijdwagens WBV 
= polis alle risico's eigen schade met een 1ste risico tot 9.915,74 EUR en een vrijstelling van 198,31 
EUR. 
 
Er zijn vanaf 1.1.04 vijf voertuigen verzekerd nl.: 
- wagen rode vlag 
- wagen groene vlag 
- bezemwagen 
- wagen medisch materiaal/personeel met uitsluiting van de officiële ziekenwagens zoals Rode Kruis, 
brandweer e.a. 
- wagen koersdirecteur 
 
De dekking vangt aan op het ogenblik dat de bestuurder het officieel volgbewijs WBV ontvangt en na 
invullen van het vereist verzekeringsattest. Zij eindigt op het moment dat dit volgvolgbewijs aan de 
controlepost WBV wordt ingeleverd uiterlijk onmiddellijk na afloop van de wedstrijd. 
 
Bij het toesturen van de inrichtersvergunning dient WBV telkens een viertal verzekeringsattesten (NCR in 
3 exempl.), van toepassing op voormeld contract, mee te sturen. 
 
Voor de aanvang van de wedstrijd dient de koersdirecteur of de verbalisanten het bovenste luik van dit 
document in te vullen waarbij wordt bevestigd of betrokken wagen reeds al dan niet schade vertoont.  
 
Bij schadegeval wordt na de wedstrijd door de koersdirecteur het 2de luik ingevuld waarbij de schade 
opgelopen tijdens de wedstrijd wordt genoteerd.  
 
Hierbij wordt dan een ongevalsaangifte gevoegd of relaas der feiten. 
 
Ook hier wordt aan de eigenaar gevraagd of reeds een omniumverzekering voor de wagen bestaat gezien 
de waarborg aanvullend wordt verleend. 

Repatriëring bij verblijf in het buitenland 
Deze specifieke waarborg is niet in de polis verzekerd. 
 
Indien de renners/toeristen in clubverband of op eigen initiatief deelnemen aan wedstrijden/recreatieve 
uitstappen in het buitenland stellen we hen voor om vooraf met hun mutualiteit contact te nemen, 
teneinde na te gaan welke waarborgen en kapitalen dit organisme biedt. 
 
Deze waarborgen zijn meestal een minimumdekking zodat het zeker aan te raden is om in de meeste 
gevallen een repatriëringsverzekering af te sluiten (op eigen naam of in groepsverband). 
 
U kan hiervoor altijd contact nemen met  
nv Concordia- Gent - mw. S. Van Den Daele 
dir.lijn 09/264.11.15 

Voor meer inlichtingen kan u steeds contact nemen met: 
 
NV Concordia 
c.o. Anita De Clerck 
dir. lijn 09/264.11.70 

 


