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Beste, 

 
De leden van Uilenspiegel die ingeschreven zijn als lid van de Vlaamse Handbalvereniging, spelers en niet-spelers, zijn via 
de Vlaamse Handbalvereniging verzekerd voor lichamelijke ongevallen.  
 
In onderstaande toelichting vind je de nodige informatie over de verzekerde waarborgen en de omvang ervan 
 
Indien je wilt weten of je voldoende verzekerd bent is het zeker aangewezen om dit onderdeel goed na te lezen.  
 
Meer informatie nodig ? Contacteer secretariaat Uilenspiegel, zie overzicht 
 
 

Waarborgen 
verzekeringen 

Toelichting 

Maatschappij Ethias verzekeringen 
Prins Bisschopssingel 73 
2500 Hasselt 
011 28 21 11 
info@ethias.be 

polisnummer 45.088.297 

Secretariaat 
Uilenspiegel 

Kris.geens@skynet.be 
0499540492 

Lichamelijke 
ongevallen? 

Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de 
oorzaken vreemd zijn aan het  organisme van het slachtoffer. 
 
Worden met ongevallen gelijkgesteld en zijn bijgevolg ook verzekerd. 

1. Ziekten, besmettingen en infecties welke het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval. 
2. Bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, alsook alle andere gevolgen van een onvrijwillige 

onderdompeling. 
3. Vergiftiging of toevallige of misdadige verstikking. 
4. Lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ingevolge het redden van in gevaar 

verkerende personen, dieren of goederen. 
5. Letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een verzekerde. 
6. Razernij, tetanus of miltvuur. 
7. Beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen. 
8. De gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling 

manifesteren inzonderheid hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, 
verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen. 

9. Letsels door de verzekerde zelf veroorzaakt bij het knippen van likdoorns en nagels. 
10. Lichamelijke letsels welke het gevolg zijn van een uiting eigen aan een ziekelijke toestand van het 

slachtoffer; er wordt nader bepaald dat de pathologische gevolgen, voortspruitend uit deze 
ziekelijke toestand, niet verzekerd zijn. 

 

Worden ook met ongevallen gelijkgesteld en zijn bijgevolg ook verzekerd 
 

1. Het zich plots manifesteren an een beroerte, cva genoemd, een hartprobleem zoals een acuut 
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hartfalen, hartritmestoornissen o een hartinfarct. Deze dienen zich voor te doen onder volgende 
omstandigheden 

a. Ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet 
mogelijk is deze activiteit verder te zetten 

b. Ofwel tijdens de herstelperiode, net na en op de plaatse an de verzekerde sportactiviteit 
c. Ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn 

verblijfplaats 
2. Het slechtoffer moet zich onmiddellijk, na het zich plotseling manifesteren van de beroerte of het 

hartprobleem laten onderzoeken door een spoeddienst van een ziekenhuis. 
 

Welke 
activiteiten?  

1. Handbal in binnen- en buitenland, m.n. tornooien, trainingen, wedstrijden, 
voorstellingen, demonstraties, stages,… 

2. Occasionele nevenactiviteiten die ingericht worden door de handbalclub voor 
leden van de VHV enn als normaal voor een handbalclub beschouwd worden 

a. Sportief, zoals dans, petanque, wondeling, fietstocht, zwembadbezoek 
b. Niet-sportief: zoals een ledenfeest, een culturele uitstap, een bezoek aan 

een pretpark, een bbc, … 
c. Activiteiten ten voordele de clubkas zoals eetfestijn, wafelverkoop,… 

3. Sportpromotionele activiteiten 
a. Handbal moet centraal staan 
b. Handbal wordt op een actieve manier beoefend 
c. Activiteit heeft geen permanent karakter en dus occasioneel 

georganiseerd 
d. Voornaamste doel is interesse opwekken vanwege niet-leden en 

instroom realiseren van nieuwe leden 
e. De activiteit is geen wedstrijd en mag geen deel uitmaken van een 

competitie 
f. De activiteit is geen stage waaraa hoofdzakelijk leden deelnemen 

4. Weg naar en van de activiteiten 
a. Het normale traject dat de verzekerde moet afleggen omm zich van zijn 

verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden 
of naar de vastgestelde verzamelplaats en omgekeerd. 

b. Het begrip ‘weg naar en van de activiteiten’ wordt geïnterpreteerd naar 
analogie met het begrip ‘naar en van het werk’ zoals vastgesteld in de 
arbeidsongevallenverzekering 

5. Twijfelgevallen: indien men twijfelt of activiteit als normaal wordt beschouwd, 
de VHV contacteren  

6. Geen normale activiteiten: zijn niet verzekerd. Dus club dient zelf activiteit te 
verzekeren 

Wie is verzekerd? De waarborg wordt verleend aan leden tijdens de verzekerde activiteiten alsook op weg 
naar en van deze activiteiten 
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Lichamelijke 
ongevallen 

waarborgen 

 

Medische kosten erkend door het RIZIV 100% van het RIZIV-tarief 

Tandprothesekosten 150 eur per ongeval met een maximum 
van 600 eur per ongeval 

Duurtijd tussenkomst medische kosten 2 jaar 

Vervoerskosten Zie waarborgen terzake in verzekering 
arbeidsongevallen 

Begrafeniskosten voor niet-leden vanaf 
5 jaar 

620 euro per ongeval 

Overlijden 8.500 eur per ongeval 

Blijvende invaliditeit voor niet-leden 
tot en met 65 jaar 

35.000 eur per ongeval 

Tijdelijke werkongeschiktheid voor 
leden tot en met 65 jaar 
(zelfstandigen) 

30 eur per dag gedurende 2 jaar 

 
 

Niet 
verzekerd 

 
1. Repatriëring en bijstand in het buitenland 

 
2. Ongevallen van bezoldigd personeel 

 
 


