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JAARLIJKS OPZEGBAAR

Beschrijving
van
het
risico

De polissen “A” waarborgen wereldwijd het beheren en organiseren van de
hengelsport(*) door de federatie en haar aangesloten clubs, de beoefening
door de leden, alsmede het inrichten van sportpromotionele activiteiten
(initiatie) voor de niet-leden.
De polissen “B” waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie en/of door de
bij haar aangesloten clubs.
(*)

Onder het beoefenen van de hengelsport worden enkel die hengelactiviteiten
en varianten verzekerd waarvoor de federatie reglementen en voorschriften
heeft opgesteld door de leden toe te passen bij het beoefenen ervan.
De in termen van veilige beoefening preventieve dimensie van deze
reglementen worden dus nogmaals onderstreept.
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Worden als verzekerd beschouwd, volgende sportactiviteiten ingericht en beoefend in federaal- en/of
clubverband door de aangesloten leden :
 Een overzicht van de door de federatie gereglementeerde sportactiviteiten en varianten :
-

Hengelsport in openbare- en/of privé-wateren ;
Strandhengelen ;
Casting ;
Sportzeevissen per boot ;

 Uitbreidingen dewelke eveneens als verzekerde activiteiten worden beschouwd :
- Het individueel recreatief beoefenen van de hengelsportactiviteiten buiten federaal of clubverband in België en Nederland, met voor wat het sportzeevissen per boot betreft, expliciet
beperkt tot de Nederlandse kustwateren ;
- Wereldwijde deelname aan hengelactiviteiten, doch enkel voor zover zij plaatsvinden in clubverband en onder toezicht staan van clubverantwoordelijken en op voorhand werden medegedeeld aan het federaal secretariaat ;
- Deelname aan officiële wedstrijden op federaal of verbondenniveau ingericht ;
- Deelname aan officiële club- en interclubwedstrijden, dewelke op voorhand zijn gekend en
toegestaan door de federatie en/of verbonden en bijgevolg werden opgenomen in de officiële
wedstrijdkalenders ;
- Deelname aan niet-officiële club- en interclubwedstrijden dewelke bijgevolg niet op voorhand
gekend zijn bij de federatie en/of verbonden(*) ;
(*)
Dergelijke organisaties zijn slechts verzekerd voor zover ze aan volgende criteria voldoen :
a) Ingericht mits schriftelijke aanvraag aan en toestemming van de federatie, met bovendien enkel deelnemers dewelke aangesloten leden zijn.
b) De wetgeving toepasselijk op de verzekerde activiteit dient te worden gerespecteerd.
c) Er dient een onderlinge afstand tussen de deelnemers te worden gerespecteerd van :
- 3 meter voor private wateren
- 5 meter voor openbare wateren
Deze maatregel is niet van toepassing bij koppelwedstrijden.
d) Een ongeval overkomen tijdens dergelijke organisatie kan slechts geldig worden aangegeven wanneer de deelnemerslijst en wedstrijduitslag zijn toegevoegd aan de aangifte.
- Hengelen vanuit één- of tweepersoonssloepjes op de binnenwateren ;
Deze discipline is enkel verzekerd mits het dragen van een reddingsvest en mits een maximum
windsterkte van 5 Beaufort.
- Hengelen vanuit een bellyboat ;
Deze vorm van hengelen mag enkel worden beoefend op stilstaand afgesloten wateren, zoals
waterspaarbekkens en meren. Ook hier geldt de maximum windsterkte van 5 Beaufort.
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- De officiëlen dewelke door de federatie en/of verbonden worden afgevaardigd om controleopdrachten uit te voeren bij officiële- en/of promotiehengelwedstrijden, waarbij zij zich tussen
de deelnemende vissers dienen te begeven bezig met het beoefenen van de hengelsport.
Per club worden maximum 6 officiëlen erkend, voor zover hun namen als dusdanig door de
federatie gekend en erkend zijn.
Controle-opdrachten kunnen zich ook buiten wedstrijd situeren, vb. controle van visverloven
en leefnetten, doch dienen steeds te gebeuren met medeweten van de federatie ;
- Het onderhouden en reinigen van shipways en aanlegsteigers die zich bevinden in de yachthavens van Blankenberge en Nieuwpoort en in de zones waar BLOSO dergelijke steigers
aan de federatie toevertrouwd. Het betreft in Blankenberge een zone van ± 40 meter lang
en 1,50 meter breed en in Nieuwpoort een zone van ± 60 meter lang en 1,50 meter breed.
Deze steigers bieden plaats voor een 20-tal boten van gemiddeld 10 meter lang.
Er bevindt zich op beide locaties een electriciteitspaal dienstig voor het opladen van de
scheepsbatterijen ;
- Het uitvoeren van vrijwilligerswerk op clubniveau door de aangesloten leden, hierin begrepen
alle werkzaamheden in het kader van een dienstencontract met een openbare instantie,
zoals ANB of Provinciale Visserijcommissie.
- Jeugdleden / Initiatiecursussen
Deze initiatiecursussen worden door de clubs ingericht met de logistieke steun van de onderschrijvende federatie en hebben de bedoeling de jeugd vertrouwd te maken met de verzekerde
sportactiviteiten. Deze initiatiecursussen kunnen zowel worden ingericht binnen ééndagsorganisaties als binnen sportkampinrichtingen gespreid over een periode van één tot vijf dagen.
Tijdens dergelijke organisaties kunnen er hengelwedstrijden en ook nevenactiviteiten worden
ingericht, zoals natuurexploraties, studie van fauna en flora, het beoefenen van ongevaarlijke
sporten en spelen, wandelingen en andere vormen van recreatie.
Aan dergelijke organisaties nemen tot max. 25 leerlingen deel, allen tussen 6 en 18 jaar oud.
Via de federatie worden monitors ter beschikking gesteld, in princiep op basis van 1 monitor/
begeleider per 5 leerlingen.
Automatisch wordt vanaf het ogenblik van de inschrijving in een initiatiecursus de deelnemer
beschouwd als volwaardig onder de polis verzekerd lid, tot het einde van het aan gang zijnde
verzekeringsjaar. Hij is dan verzekerd zowel tijdens de activiteiten en het verblijf betrekking
hebbend op de initiatiecursus waarvoor hij inschreef, als voor de gewone onder de polis
verzekerde activiteiten als voor verdere initiatiecursussen waaraan hij nog zou deelnemen
binnen het aan gang zijnde verzekeringsjaar.
Voor wat het sportzeevissen per boot betreft geldt de via een initiatiecursus verkregen
verzekeringsdekking enkel voor door de federatie goedgekeurde bootexcursies die specifiek
worden ingericht voor jongeren.
- Sportzeevissen per boot
De dekking geldt voor het hengelen in volle zee, enkel met geregistreerde boten, beperkt evenwel tot de kustwateren van West-Europa, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Groot-Brittannië
en Ierland, zeeinwaarts gelimiteerd tot het aantal zeemijlen terzake toegestaan en voorgeschreven door de bevoegde overheden van het land onder wiens controle deze kustwateren
vallen. Voor de Belgische kustwateren is deze zeeinwaartse limiet vastgesteld op 25 zeemijlen.
Ook hier geldt voor wat het beoefenen in het buitenland betreft, de regel van de voorafgaandelijke mededelingsplicht aan de federatie en het feit dat enkel in het buitenland georganiseerde
wedstrijden met officiële clubdeelname waarbij de leden onder toezicht staan van de clubverantwoordelijken, verzekerd zijn.
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Onder de term “geregistreerde boten” wordt verstaan :
 voor pleziervaartuigen die binnen de territoriale wateren (12 mijl) blijven : een akte van
registratie voor pleziervaartuigen.
 voor pleziervaartuigen die in volle zee of buitenlandse wateren varen : een vlaggebrief
voor pleziervaartuigen.
 voor passagiersschepen bestemd voor de lijnvisserij : een zeebrief en certificaat van
deugdelijkheid.
In het risico van het sportvissen per boot is eveneens het inschepen inbegrepen vanaf de plaats
van inscheping te land tot op het vaartuig waarmee een verzekerde zeehengelactiviteit wordt
ondernomen, evenals het later uitschepen vanaf dit vaartuig tot op de ontschepingsplaats te land.
Het subrogatierecht geldt tegenover een voor een ongeval verantwoordelijk schip of schipper.
 Uitsluitingen bij sportzeevissen per boot
Zijn uit de poliswaarborg gesloten, de ongevallen overkomen :
a) Wanneer de zichtbaarheid voor de boot minder is dan 500 meter bij het uitvaren.
b) In geval de boot in overtreding is met de relevante voorschriften en bepalingen
uitgevaardigde door de bevoegde overheden van het land in wiens kustwateren
de boot zich bevindt. Voor wat België betreft gelden o.m. de bepalingen van het politieen scheepsvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden
van de Belgische kust. Voor pleziervaartuigen zijn dit de bepalingen van het K.B. van
15.03.1966 betreffende de vlaggebrieven en de uitrusting, voor passagiersschepen
bestemd voor de lijnvisserij de bepalingen van het K.B. van 12.11.1981.
Voor wat andere landen betreft gelden de analoge terzake uitgevaardigde bepalingen.
Ongevallen die zich voordoen op een plaats waar de in de polis vastgestelde limiet van
25 zeemijlen zee-inwaarts is overschreden zijn steeds uitgesloten, tenzij een officieel
bewijs wordt geleverd waaruit onomstotelijk blijkt dat alle omstandigheden waarin men
zich op het ogenblik van het ongeval bevond conform waren aan de reglementen en
voorschriften van de overheidsinstanties onder wiens bevoegdheid zich de plaats van
het gebeuren situeert.
c) In geval de boot in overtreding is met de internationale bepalingen ter voorkoming van
aanvaringen op zee.
d) Bij windkracht vanaf 6 Beaufort vanuit het binnenland voor boten van minder dan 15 meter,
en dit voor zover deze boten niet onder de bepalingen vallen van artikel 30 §1 van het
Politie- en Scheepsvaartreglement, welke bepalingen steeds van toepassing zijn voor
boten die er in worden geviseerd in welk vaargebied of in welke kustwateren zij zich
ook mogen bevinden ;
Bij windkracht 6 Beaufort voor boten van meer dan 15 meter, zijnde afgehuurde boten
varend met commerciële doeleinden.
De polisbeperkingen inzake toegestane windkracht zijn steeds van toepassing, tenzij kan
worden aangetoond dat men op het ogenblik van het uitvaren op geen enkele manier kon
weten dat tijdens de uitstap hogere dan de in de polis toegestane windsnelheden zouden
tot ontwikkeling komen.
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Verzekerde waarborgen en bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartfalen.
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen,
hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.
Deze uitbreiding is enkel van toepassing voor de aangesloten leden en wordt gewaarborgd via
polis 1.102.184/H. Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan professionele sporters.
Overlijden

€ 25.000-

Blijvende Invaliditeit

€ 50.000-

Dagvergoeding

€ 30- per dag

 Duurtijd : 104 weken (conform decreet)

+ bijkomende waarborg ten
bedrage van € 5,60- per dag
 wachttijd : 30 dagen
 duurtijd : 75 weken

Behandelingskosten
 Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV.
 Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt de maatschappij het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en het tarief van het RIZIV.
 Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met € 750- per ongeval
ten belope van 150% van het tarief van het RIZIV.
 Kosten voor tandprothesen : € 150- maximum per tand / € 600- maximum per ongeval
 Vervoerkosten van het slachtoffer : Basis arbeidsongevallenverzekering

Vervoer per helicopter bij ongevallen overkomen
tijdens bootexcursies

€ 2.500- max. per ongeval
 Vrijstelling : € 250-

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
 Duurtijd : 104 weken

 Vrijstelling : € NIHIL
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Vervolg verzekerde waarborgen en bedragen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade

€ 620.000- per schadegeval

 Vrijstelling : € NIHIL
Met uitzondering voor de stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen
(conform decreet/uitvoeringsbesluiten). Eventuele stoffelijke schade veroorzaakt door officiëlen gelast met controleopdrachten blijft echter gewaarborgd onder de hierna vermelde dekking “Toevertrouwd Goed”.

Toevertrouwd goed

€ 6.200- per schadegeval

 Vrijstelling : € 125- per schadegeval
Schades veroorzaakt aan ter beschikking gestelde of gehuurde hengelboten overkomen tijdens en
door het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit zijn eveneens verzekerd.

Opgave ledenbestand

De verzekeringsnemer is vrijgesteld van voorlegging van een naamlijst.
Hij verbindt er zich evenwel toe deze steeds ter beschikking te houden.
Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal Arena aan de verzekeringsnemer
het formulier ‘opgave ledenbestand’ toesturen teneinde het juiste aantal
leden dat de federatie in het voorbije verzekeringsjaar telde mede te
delen en een premieafrekening opmaken.

Sportpromotie

Voor niet-leden die deelnemen aan de door de federatie en/of de bij haar
aangesloten clubs ingerichte sportpromotionele activiteiten en initiaties
wordt gratis dekking verleend, op voorwaarde dat de inrichter hiervoor
minstens 30 dagen vóór het event een schriftelijke aanvraag indient op het
federaal secretariaat en deze laatste minstens drie dagen vóór de aanvang
van het geplande event in het bezit wordt gesteld van de inschrijvingslijst.
Het federaal secretariaat staat tevens in voor de administratieve begeleiding
van het geheel en voor de gegevensverstrekking aan de maatschappij.
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Optionele waarborgen “Comfort-opties” door de aangesloten clubs facultatief te onderschrijven

De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief bijkomende “Comfort opties” zoals
hierna vermeld te onderschrijven. In deze waarborg is de aansprakelijkheid van de organisatie voor hun
vrijwilligers inbegrepen.

■ B.A. UITBATING CAFETARIA / VOEDSELVERGIFTIGING
Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van cafetaria’s, clubkantines,...
Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen)

€ 25-

■ B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN
Deze optie biedt de mogelijkheid alle door de clubs georganiseerde niet-sportactiviteiten (zonder beperking in aantal noch mededeling aan de maatschappij), zoals een eetfestijn, een fuif, een kwis, een bbq, de
jaarlijkse koekjesverkoop, enz. te verzekeren.
Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen)

€ 65-

■ L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
Alle niet-leden zijn voor wat betreft de waarborg “B.A.” automatisch door onderhavige polis gedekt voor
al de activiteiten binnen hun vrijwilligerswerk, zowel op federaal- als clubniveau.
De maatschappij biedt eveneens de mogelijkheid aan de bijkomende waarborg “L.O.” facultatief te
onderschrijven voor deze helpers niet-leden mits betaling van een forfaitaire bijpremie per club.
De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen tijde beschikbaar te zijn voor
eventuele controle door de maatschappij.
Aantal te verzekeren vrijwillige helpers
10
15
20
25
30

Forfaitaire Jaarpremie
€ 50€ 75€ 100€ 125€ 150-

(T&K inbegrepen)
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Speciale
Beschikkingen

De uitgebreide waarborgen en het voordeeltarief in onderhavig contract
werden bedongen door “VCHHD/Sportvisserij Vlaanderen” en kunnen
enkel via dat contract als aangesloten lid van die vereniging verkregen
worden.
Indien het lidmaatschap bij “VCHHD/Sportvisserij Vlaanderen” wordt
beëindigd zijn de voorwaarden en het toegepaste tarief niet overdraagbaar
of toepasselijk voor een rechtstreekse bij ARENA af te sluiten verzekeringspolis met hetzelfde voorwerp.

Bijzondere
Clausules

De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen de Algemene- en Bijzondere
Voorwaarden aan. Zij vernietigen en vervangen deze in geval van tegenstrijdigheid.
• Overzicht leidende maatschappij / medeverzekering.

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere
Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.07.2017).
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar
gevolmachtigden.

In dubbel opgemaakt te Brussel, op 05.07.2017

DE VERZEKERINGNEMER

VOOR DE MAATSCHAPPIJ
N.V. A R E N A
Agent-Onderschrijver

Voor StarStone Insurance (Europe) AG
Bij speciale volmacht

Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur
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Overzicht Leidende maatschappij / medeverzekering



L.O. NR. 1.102.184

MAATSCHAPPIJ

:

StarStone Insurance (Europe) AG

-Leidende maatschappij-

Zollstrasse 82, FL 9494 Schaan, Liechtenstein
Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA)
Commercial Register : Liechtenstein, Registernummer FL-0002.204.512-3
per N.V. ARENA

-Bij Volmacht-

POLIS NR. : 1.102.184
AANDEEL : 100%
HANDTEKENING :

MAATSCHAPPIJ

:

AIG Europe Limited - Belgium Branch
Boulevard de la Plaine 11 - B-1050 Bruxelles
RPM/RPR (Brussels)-VAT n° 0847.622.919
Entreprise d’assurance enregistrée sous le n° FSMA 0976
per N.V. ARENA

-Bij Speciale Volmacht-

POLIS NR. : niet van toepassing
AANDEEL : niet van toepassing
HANDTEKENING :



L.O. NR. 1.102.184/H & B.A. NR. 1.102.185

MAATSCHAPPIJ

:

StarStone Insurance (Europe) AG

-Leidende maatschappij-

Zollstrasse 82, FL 9494 Schaan, Liechtenstein
Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA)
Commercial Register : Liechtenstein, Registernummer FL-0002.204.512-3
per N.V. ARENA

-Bij Volmacht-

POLIS NR. : L.O. HARTFALEN 1.102.184/H
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1.102.185
AANDEEL : 100%
HANDTEKENING :
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