BERICHT AAN DE INRICHTERS VAN WIELERWEDSTRIJDEN AANGAANDE DE VERZEKERINGSDEKKING

1) Wie is verzekerd ter gelegenheid van wielerwedstrijden?
De inrichters en hun aangestelden m.a.w. de seingevers, helpers en vrijwilligers, gemeentebesturen en hun
ondergeschikten dus iedereen die in opdracht van de inrichters zijn medewerking verleent aan de inrichting van
een wedstrijd. Daarnaast is er uiteraard ook dekking voor de federatie en haar comités, alsook de renners zelf,
in bezit van een jaar- of dagvergunning.

2) Wie is niet verzekerd?
De genodigden, personeel in bezit van een arbeidscontract, toeschouwers.

3) Wat is verzekerd?
a. Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand
Er is dekking voor de schade berokkend aan derden waarbij de extra-contractuele aansprakelijkheid van de
inrichters en aangestelden in het gedrang komt tijdens activiteiten m.b.t. de wielerwedstrijd.
Wat de inrichters zelf 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 kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer zij nalatig zijn en hierdoor een ongeval veroorzaken.
Helpers/vrijwilligers kunnen bij het gebruik van materiaal schade toebrengen aan derden.
Helpers/vrijwilligers zijn dus gedekt voor het opstellen van allerlei materiaal zoals afsluitingen, voorlopige
installaties waaronder tribunes, verhogen, kiosken en platformen, masten, publiciteitsspandoeken m.a.w. alle
opdrachten in kader van een wielerwedstrijd. Er is dekking voor zover de opbouwwerken aangevangen worden,
hoogstens 48 uur vóór de dag van de wedstrijd en de afbraakwerken beëindigd zullen zijn binnen de 48 uur na
dezelfde dag.
De verzekerde kapitalen in BA bedragen € 2 500 000 (€ 5 000 000 per schadegeval) voor de lichamelijke schade
en € 620 000 voor de materiële schade; het kapitaal in rechtsbijstand bedraagt € 50 000 per schadegeval.
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b. Persoonlijke ongevallenverzekering
Naast een dekking burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand genieten de helpers/vrijwilligers en seingevers
ook van een persoonlijke ongevallenverzekering voor de kwetsuren. Deze geldt tevens op de weg van/naar de
woonst naar de plaats van samenkomst/omloop.
Ook bij niet-sportieve randactiviteiten waarbij vrijwilligers worden ingezet (zoals uitdelen spijzen en dranken)
wordt dekking verleend. Dit laatste dient wel vooraf gemeld te worden door een nominatieve lijst van de nietleden/vrijwilligers door te sturen.
Deze verzekering voorziet volgende kapitalen:
- overlijden :
- blijvende invaliditeit :
- tijdelijke werkonbekwaamheid:

€ 7 436,81
€ 14 873,61 (bij 100% BWO)
€
4,96/dag (vanaf 1ste tot 200ste dag na ongeval)

(tussenkomst beperkt tot verschil in bedrag voorzien door sociale zekerheid en verzekerde dagvergoeding)

- medische kosten :

€ 991,57

(per schadegeval en na tussenkomst van de mutualiteit of gelijkaardig organisme of andere verzekeraar die ook dit risico dekt)

Er is een beperkte uitbreiding voorzien voor kosten die niet opgenomen zijn in de tarieven RIZIV (bv. apotheeken gipskosten).
** De inrichter kan steeds een bijkomende verzekering recht afsluiten indien hij voormelde kapitalen niet
toereikend vindt. Contactpersoon Concordia ; mw. Karin Marlier – tel. 09/264.11.32.

4) Hoe is het materiaal verzekerd?
De schade berokkend aan derden bij gebruik van allerlei materiaal is gedekt.
De schade aan toevertrouwde goederen is verzekerd tot een bedrag van € 15.000 (franchise € 750). Dit geldt
zowel voor gehuurd materiaal als materiaal in bruikleen (inclusief gebruik van zaal of installaties).
Bij gebruik van tenten of zaal toegankelijk voor publiek en met een oppervlakte van ten minste 50m2 (inclusief
opblaasbare structuren) dient de inrichter zich ervan te vergewissen of de eigenaar de wettelijk verplichte
verzekering BA Objectieve heeft onderschreven. Bij ontstentenis dient hij deze afzonderlijk te onderschrijven
(brand en ontploffing) gezien deze waarborg niet in de polis van de federatie is opgenomen. De federale
overheid laat ons opmerken dat dit niet wettelijk verplicht is indien het een éénmalig evenement betreft. Bij
grote evenementen blijft het toch aan te raden! Indien een club meerdere malen een evenement inricht en
hierbij dergelijke tent gebruikt is het wettelijk verplicht de waarborg te onderschrijven.
Indien u meer info wenst, helpen wij u graag verder. Contactpersoon Concordia: dhr. Niko Stevens – tel.
09/264.11.77
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5) Welke wagens zijn verzekerd in de wedstrijd?
Er zijn 2 collectieve polissen omnium auto onderschreven door de federatie. Enerzijds voor de
sportafgevaardigden en anderzijds voor de 5 officiële wedstrijdwagens (groene vlag, rode vlag, koersdirecteur,
bezemwagen en wagen dokter/medisch materiaal). De identiteit van de te verzekeren sportafgevaardigden
wordt jaarlijks via de respectievelijke provincies doorgegeven.
Het betreft een 1ste risico dekking tot maximum € 9 915,74 met een vrijstelling van € 198,31 per schadegeval.
**Geen enkele volgwagen is via de wielerbond in BA verzekerd aangezien elke wagen reeds gedekt is onder de
verplichte BA verzekering voor voertuigen. Wagens die ter beschikking worden gesteld van de inrichters kunnen
niet tijdelijk in omnium verzekerd worden. De vrijstelling zelf is onverzekerbaar.

6) Wat indien een wedstrijd niet kan doorgaan en er financieel verlies is?
Een wedstrijd die niet kan plaatsvinden (bv. door slechte weersomstandigheden, terreurdreiging, …), kan leiden
tot een financiële kater voor de organisatoren. Hiervoor is geen dekking voorzien in de polis.
Het is aan te raden om een annulatieverzekering te onderschrijven die de financiële risico’s dekt wanneer een
wedstrijd buiten de wil om van de inrichters niet kan doorgaan.
Contactpersoon Concordia : dhr. Niko Stevens – tel. 09/264.11.77

7) Wat met de bestuurdersaansprakelijkheid?
Dergelijke waarborg dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden van de organisatie voor
bestuursfouten en beschermt het privévermogen. Deze waarborg is niet opgenomen in de polissen van de
wielerbond en dient indien gewenst zelf door de inrichter onderschreven te worden. Voor verlenen van
tarificatie dient vooraf een vragenlijst te worden ingevuld.
Contactpersoon Concordia : Niko Stevens – tel. 09/264.11.77
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