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Informatiebrochure ISB-Sportverzekering 

 
 
1. Toepassingsgebied ISB-sportverzekering 

 
1.1 Wat 

 
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) heeft 

een verzekeringsovereenkomst met nummer 45.060.462 afgesloten bij Ethias. 
 
De verzekeringsovereenkomst waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid, 

de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging, en de lichamelijke ongevallen 
slechts voor verzekerde sportactiviteiten die onder begeleiding of toezicht 1, 
hetzij rechtstreeks of via aangestelden, van de intekenaars worden 
georganiseerd.      

 
1.2. Voor wie 

 
De verzekeringsovereenkomst is van toepassing op sportactiviteiten in 

België 2 georganiseerd door de sportdienst, de sportraad, de VZW binnen een 
gemeente die instaat voor de sportpromotie van de provincies, steden en 
gemeenten van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, op voorwaarde dat die door de intekenaars 
op de globale polis ISB-Sportverzekering, met name de gemeenten, provincies of 
de organisaties en personen die namens de gemeente of provincie intekenen, 
gemeld worden aan de verzekeringsnemer, het ISB. 

 
De intekenaars op de globale polis ISB-Sportverzekering ontvangen geen 

individuele polis. Het ondertekende intekenformulier doet dienst als 
verzekeringsbewijs evenals het specimen van polis dat u wordt bezorgd. 
 

1.3. Kostprijs 
 

De kostprijs voor de basispolis is momenteel 0,060 euro per inwoner per 
jaar en voor de optie individuele verplaatsing 0,01 euro per inwoner per jaar. De 
premiebepaling gebeurt op basis van het inwonersaantal van het voorafgaande 
jaar (N.I.S.-gegevens). ISB informeert de intekenende gemeenten en provincies 
jaarlijks tijdig over het gangbare tarief per inwoner voor het komende werkjaar.  

 
1.4. Opzeg 

 
 De verzekeringsperiode loopt jaarlijks van 1 januari t.e.m. 31 december. 
De gemeenten en provincies hebben jaarlijks de mogelijkheid om uit te tekenen 
en de polis op te zeggen. Dit kan via een aangetekend schrijven gericht aan ISB 
vóór 15 november voorafgaand aan het jaar waarin men geen gebruik meer 
wenst te maken van de polis.  
 

 

1 Begeleiding of toezicht houdt in dat er permanent controle is op de activiteit, door (een) 
perso(o)n(en) met de nodige verantwoordelijkheid en bekwaamheid in verhouding tot de activiteit. 
2 Eéndaagse begeleide fiets-, wandel- en skatetochten in het buitenland met vertrek en aankomst in 
België kunnen ook verzekerd worden via de ISB-sportverzekering. 
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1.5. Wie kan inschrijven 
 
De verzekeringsovereenkomst is van toepassing op sportactiviteiten 

waarvan de sportdienst, de sportraad of de VZW die instaat voor de 
sportpromotie hoofdorganisator is. Dit blijkt ten eerste uit de 
eindverantwoordelijkheid voor de activiteit en kan verder ondermeer worden 
afgeleid uit de informatieverschaffing, promotievoering, terbeschikkingstelling 
van materieel, e.a. De verzekering geldt dus niet voor sportclubs of andere 
verenigingen noch voor individuele sportbeoefenaars. 

 
1.6. Welke activiteiten komen in aanmerking 

 
In aanmerking komen initiaties, sportkampen, lessenreeksen, 

sportcursussen, sportacademies, sporthappenings, recreatieve tornooien die 
occasioneel plaatsvinden.  

 
Uitgezonderd duiksport in open wateren; alle vormen van triathlon, 

quadrathlon en aanverwante organisaties; luchtsporten (zoals parachutisme, 
parasailing, zweefvliegen, delta-plane, e.a.); wielerwedstrijden (die onder de 
toepassing vallen van het KB van 21 augustus 1967 of alle andere wettelijke 
bepalingen die deze wetgeving zouden vervangen, wijzigen of aanvullen); 
gemotoriseerde sporten (zoals motorsport, autosport, e.a.) en alle activiteiten in 
georganiseerd competitie- of trainingsverband evenals professionele wedstrijden 
waaraan al dan niet prijzen zijn verbonden, zijn initiaties in alle sporttakken 
verzekerd. 

 
1.7. Wie is verzekerd 

 
- De verzekeringsnemer en zijn intekenaars, wanneer die instaan voor het 

administratief beheer en de organisatie van de verzekerde activiteiten, ofwel 
wanneer zij deelnemen aan allerlei verrichtingen voortvloeiend uit of verband 
houdend met de verzekerde activiteiten; 

- Het al dan niet bezoldigd personeel (officiëlen, oefenmeesters, e.a.) in de 
uitoefening van hun functies; 

- De vrijwilligers die hun medewerking verlenen ter gelegenheid van de 
organisatie en het verloop van de verzekerde activiteiten; 

- De deelnemers aan de verzekerde activiteiten (ongeacht hun woonplaats), 
inzonderheid de spelers, scheidsrechters, alsook deelnemers die in de 
hoedanigheid van toeschouwer verkeren (vb. tijdens pauze of door een 
"slechte" organisatie); 

- De ouders en de voogden van de minderjarige verzekerden, voor zover zij er 
burgerlijk aansprakelijk voor zijn; de rechtstreekse aansprakelijkheid van 
deze personen is dus in geen geval verzekerd. 
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2. Verleende waarborgen en waarborgbedragen 
 
2.1 Burgerlijke aansprakelijkheid en 

strafrechtelijke verdediging 
 
De polis waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste gelegd 

kan worden van de verzekerden ten gevolge van lichamelijke of materiële schade 
waarvan andere verzekerden of derden het slachtoffer zouden zijn. 

 
 

A. Burgerlijke aansprakelijkheid 
 
Verzekerde bedragen 

• Lichamelijke schade (per schadegeval) € 5.000.000   
• Materiële schade (per schadegevale)  €   620.000 
 
B. Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 

 
Verzekerde bedragen 

• Burgerlijke verdediging zoals in A 
• Strafrechtelijke verdediging (per schadegeval) €  12.400   

 
 
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid heeft uitwerking tijdens de 

verzekerde activiteiten, alsmede tijdens de groepsgewijze verplaatsingen van de 
verzamelplaats naar de plaats waar de verzekerde activiteiten plaatsvinden en 
terug. De individuele verplaatsingen van huis naar de activiteiten en omgekeerd 
zijn niet gedekt door deze verzekeringsovereenkomst. Ook niet voor de 
gemeenten die intekenden op de optie individuele verplaatsing. Deze uitbreiding 
geldt immers enkel voor het luik lichamelijke ongevallen. 

 
Wat is o.a. niet verzekerd ? 
 

- De schade veroorzaakt door diefstal; 
- De schade veroorzaakt aan materieel, kledingstukken en persoonlijke 

voorwerpen van al of niet verzekerde sportbeoefenaars; 
- De schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen 

toevertrouwd, geleend of verhuurd aan een verzekerde of die hem zouden 
overhandigd worden om gebruikt, bewaakt, bewerkt, hersteld of vervoerd te 
worden (vb. de schade die aangebracht wordt aan ter beschikking gestelde of 
verhuurde sportaccommodaties, inbegrepen de inhoud). Deze risico's kunnen 
via een andere polis contractuele aansprakelijkheid gedekt worden.  
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2.2 Lichamelijke ongevallen 
 
Wat is verzekerd ? 

 
 
C. Lichamelijke ongevallen 

 
Verzekerde bedragen 

• Behandelings- en begrafeniskosten 
 

- Behandelingskosten (medische, 
farmaceutische, 
ziekenhuisopname,...) welke zijn 
opgenomen in de nomenclatuur van 
het RIZIV-tarief  
 

- Behandelingskosten welke niet zijn 
opgenomen in de nomenclatuur van 
het RIZIV-tarief 
 

- tandprothese max. per ongeval 
- tandprothese max. per tand 

 
- schade aan brillen en lenzen 

Deze schade is alleen gedekt als ze gepaard gaat 
met een lichamelijk letsel en de bril of lenzen 
gedragen wordt op het ogenblik van het 
ongeval. 

 
- vervoerskosten van het slachtoffer 
- begrafeniskosten tot: 

- voor de leden van 5 jaar of ouder 
- voor de leden jonger dan 5 jaar 

 
• Vaste vergoedingen 

- in geval van overlijden: 
- per slachtoffer van 5 jaar of ouder 
- per slachtoffer jonger dan 5 jaar 

- in geval van bestendige invaliditeit 

 
 
Terugbetaling, na tussenkomst 
van de mutualiteit tot 100% van 
dit tarief van toepassing op het 
ogenblik dat de zorgen verstrekt 
worden. 
 

€ 250 
 

 
 

€ 1.000  
€ 250  

 
€ 250 

 
 
 
 
 

barema arbeidsongevallen 
 

                    € 620 
€ 8.500  

 
 
 

€ 8.500  
nihil 

 € 35.000 
 
De kosten worden ten laste genomen na tegemoetkoming van de 

verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering en voor zover ze gedaan 
worden binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het 
ongeval. 

 
Wie is verzekerd ? 
 
Iedereen die effectief hetzij als beoefenaar hetzij als officieel, begeleider, 

scheidsrechter, toeschouwer (in de zin van beoefenaar die in de hoedanigheid 
van toeschouwer verkeert), e.a. deelneemt aan de verzekerde sportactiviteit. 
Buitenlanders die deelnemen aan de verzekerde sportactiviteit zijn slechts 
verzekerd voor de in België gedane kosten. 
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Wanneer is de verzekering van toepassing ?  
 
De waarborg lichamelijke ongevallen heeft uitwerking tijdens de 

verzekerde activiteiten alsmede tijdens de groepsgewijze verplaatsingen van de 
verzamelplaats naar de plaats waar de verzekerde activiteit plaatsvindt en terug. 
De individuele verplaatsingen van huis naar de activiteiten en omgekeerd zijn 
enkel gewaarborgd wanneer men intekende op de optie individuele verplaatsing. 
Bij gemeenten die hier niet op intekenden zijn de individuele verplaatsingen niet 
gewaarborgd. 

2.2.1 Uitbreiding ‘Een hart voor sport’ 
 

 
Vanaf 2013 wordt de ISB-sportverzekering voor alle 
intekende gemeenten, provincies en VGC automatisch 
uitgebreid met de dekking van hartproblemen. Het zich plots 
manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident) en 
een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, 
hartritmestoornissen of een hartinfarct valt vanaf dan onder 
de noemer lichamelijk ongeval en is bijgevolg verzekerd. 
 
De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren: 
 

• ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij 
het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze activiteit verder te zetten; 

• ofwel tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde 
sportactiviteit; 

• ofwel  op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar 
zijn verblijfplaats. 

Deze verzekering heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk 
na het zich plots manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken 
door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis. 
 
Deze waarborg is van toepassing op alle deelnemers aan de verzekerde sportactiviteiten. 

 
Uitsluiting 

 
Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, 
drugs, toxische stoffen of doping. 
 

Waarborgen 

• Medische kosten ten belope van 100%,tot 1 jaar na het ongeval 
• Overlijden, begrafeniskosten inbegrepen : forfaitaire vergoeding van 8.500 euro 

per slachtoffer 
• Blijvende ongeschiktheid : 35.000 euro per slachtoffer jonger dan 65 jaar 
• Tijdelijke ongeschiktheid : forfaitaire vergoeding van 30 euro per dag en per 

slachtoffer jonger dan 65 jaar, met een maximale duur van 1 jaar vanaf de datum 
van het ongeval. 
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3. Melding van activiteiten 
 
De te verzekeren sportactiviteiten dienen aan de hand van een daartoe 

bestemd meldingsformulier3 vooraf aan het ISB te worden gemeld. Op dit 
meldingsformulier dient de verzekerde organisator in ieder geval de datum, de 
maand, de dag, het tijdstip en een omschrijving van de sportactiviteit te 
vermelden 
- hetzij via een verwijzing naar een bij te voegen afdruk van een digitaal 

overzicht van de sportactiviteiten (activiteitenfolders of -boekjes worden niet 
aanvaard); 

- hetzij via een chronologische opgave in de daartoe bestemde ruimte van het 
formulier.   

 
De sportactiviteiten die voldoen aan de algemene en speciale 

voorwaarden, vermeld in het specimen van de verzekeringsovereenkomst zijn 
automatisch verzekerd: het ISB stuurt geen bevestiging van ontvangst. Om 
geldig te zijn, dient dit meldingsformulier digitaal bezorgd te worden via 
sportverzekering@isbvzw.be . Download het meldingsformulier 

 
 
Meldingstijdstip  

 
Meldingsmoment 

 
Activiteiten 

vóór 16 januari 4 hele jaar  januari t.e.m. december 
vóór 16 januari 1ste trimester  januari, februari, maart en april 
vóór 1 mei 2de trimester  mei, juni, juli en augustus 
vóór 1 september 3de trimester  september, oktober, november en 

december 
tot 7 kalenderdagen 
vooraf 

afzonderlijk  extra activiteit 

  
Het ISB stimuleert de gemeenten om op het 1ste meldingstijdstip alle 

sportactiviteiten van het komende jaar te melden. Op elk meldingsmoment 
kunnen de sportactiviteiten voor de komende 4 maanden opgegeven worden. 
Niet gemelde of extra sportactiviteiten kunnen afzonderlijk gemeld worden tot 7 
kalenderdagen voor de organisatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Zie bijlage 
4 Activiteiten vóór 16 januari dienen wel 7 kalenderdagen op voorhand gemeld te worden. 
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4. Aangifte van een ongeval  
 
Een ongeval moet via het daartoe bestemde formulier ‘Aangifte van een 

sportongeval'  zo vlug mogelijk en in ieder geval binnen de acht dagen na het 
ongeval aangegeven worden aan het ISB, die ze na controle voor verdere 
afhandeling naar Ethias Verzekering doorstuurt. De verdere afhandeling gebeurt 
rechtstreeks tussen Ethias Verzekering en het slachtoffer. 
 
Tevens dienen de volgende richtlijnen in acht genomen te worden: 

 
Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid  
 
De polis ISB-Sportverzekering is wat de verzekering voor burgerlijke 

aansprakelijkheid betreft een aanvullende verzekeringsovereenkomst die slechts 
uitwerking heeft bij ontstentenis of na tegemoetkoming van alle andere 
verzekeringsovereenkomsten die hetzelfde risico zouden dekken. Zo een 
verzekerde lichamelijke of stoffelijke schade aan een ander berokkent, dient dit 
in eerste instantie dan ook aangegeven te worden aan vb. de familiale 
verzekeraar. Indien deze geen voldoening schenkt, kan er een beroep gedaan 
worden op de polis ISB-Sportverzekering. 

 
Verzekering tegen lichamelijke ongevallen 
 
Indien het slachtoffer van de ziekte- en invaliditeitsverzekering geniet, 

moet hij: 
1. het ongeval bij zijn ziekenfonds aangeven; 
2. doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken, e.a. zelf 

vereffenen en zijn ziekenfonds verzoeken om: 
- terugbetaling van het deel in deze kosten 
- een attest waarop, naast de betaalde bedragen, het door het fonds 

bekostigde aandeel vermeld staat; 
3. dit attest naar Ethias Verzekering sturen: zij zal dan het verschil 

terugbetalen binnen de in het contract vermelde grenzen.                                    
 
Geniet het slachtoffer niet van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, dan 

moet dat  meegedeeld worden aan Ethias Verzekering met vermelding van het 
motief en dienen de verschillende rekeningen rechtstreeks naar Ethias 
Verzekering gestuurd te worden. Ethias Verzekering zal deze rekeningen dan 
binnen de in het contract vermelde grenzen vereffenen. 

 
5. Optie individuele verplaatsing 

 
Bij activiteiten van gemeenten die intekenden op de optie individuele 

verplaatsing zijn de deelnemers en vrijwillige begeleiders verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen die tijdens de individuele verplaatsing van thuis naar de 
verzamelplaats voor de verzekerde activiteit en omgekeerd gebeuren. 
 
 De weg naar en van de activiteit is het normale traject dat de verzekerde 
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de 
activiteiten plaatsvinden (of naar de verzamelplaats) en omgekeerd. 
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 Het begrip weg naar en van de activiteiten wordt geïnterpreteerd naar 
analogie van het begrip weg van het werk zoals vastgesteld in de 
arbeidsongevallenwetgeving. 
 
 De optie individuele verplaatsing geldt enkel voor het luik lichamelijke 
ongevallen die tijdens de individuele verplaatsing naar en van de verzekerde 
activiteit plaatsvinden en geldt niet voor de burgerlijke aansprakelijkheid. 
 

6. Bestellen Ongevalaangifteformulieren 
 
Ongevalaangifteformulieren kunnen besteld worden via de webshop 

 
7. Verdere informatie 
 
Deze informatiebrochure geeft slechts een beknopte samenvatting van de 

speciale en algemene voorwaarden vermeld in de verzekeringsovereenkomst 
afgesloten door het ISB bij Ethias Verzekering. De precieze draagwijdte van de 
waarborgen vindt u in de bundel ‘Verzekering tegen sportongevallen - Algemene 
voorwaarden’ van de Ethias Verzekering. De speciale voorwaarden vindt u in het 
‘Specimen van polis’, dat u als intekenaar ontvangt. 

 
De werkwijze voor de intekening op de polis ISB-Sportverzekering en de 

betaling van de premie aan het ISB wordt u telkens individueel per brief 
meegedeeld.   

 
Voor algemene informatie kunt u steeds terecht bij het ISB-secretariaat, 

August De Boeckstraat 1 bus 3, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03/780 91 00, fax 03/780 
91 09, secretariaat@isbvzw.be. 

Voor specifieke inlichtingen wendt u zich rechtstreeks tot 
Hanne Neirynck (tel. 03/780 91 82, hanne.neirynck@isbvzw.be); 
 
Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de 

website van het ISB: www.isbvzw.be. Onder de rubriek ISB-sportverzekering, 
FAQ’s. In diezelfde rubriek vindt u ook het meldingsformulier en kunt u ongeval 
aangifteformulieren bestellen.   
 

Ethias Verzekering, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, tel. 011/28 21 
11, fax 011/28 20 20, info@ethias.be en www.ethias.be . 
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