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Verzekeringen VLSU  
 

Regelmatig krijgen we van clubs en leden vragen over de verzekeringen: wat moét, wat is optioneel, wat 

is gedekt,… 

We zetten het hier op een rijtje. 

Let op: kijk zélf in Twizzit na of je correct bent ingeschreven, we merken dat dat niet voor alle schaatsers 

het geval is. 

 

• Verzekering als schaatser 

o De decretale verzekering voor recreatieve en competitieve schaatsers. Dit is een verplichte, 

aanvullende verzekering, die tussenkomt na je eigen ziekenfonds (RIZIV). 

o Geldt tijdens alle trainingen, stages, wedstrijden door jouw club of een andere club 

georganiseerd 

o Steeds van 1/1 tot 31/12 (al loopt je lidgeld bij je club misschien per seizoen) 

o Geldt ook voor trainingen naast het ijs én privélessen 

o Ook trainingen & wedstrijden in Europa (let op: repatriatiëring is niet gedekt, als je je been 

breekt in Letland zit je daar dus wel vast). 

o Ook trainingen die je zelf doet  in functie van het schaatsen (bv. gaan fietsen) zijn verzekerd 

o Niet verzekerd is zuiver recreatief gaan sporten (bv. met vrienden gaan zwemmen) 

o LET OP: een deel van het ongevallenformulier moet ingevuld worden door de schaatser, de 

club waar de schaatser is aangesloten en de behandelende arts en daarna wordt het aan 

ARENA bezorgd. Het formulier staat online. Opsturen doe je zelf of je club kan dat voor jou 

doen: dit hangt af van de afspraken binnen de club. 

▪ Beschrijf het ongeval. Ook al is iemand tegen je gebotst, dat is nog steeds een 

ongeval. Start geen onnodige rechtszaak. 

o Neem zélf dit formulier (in het Engels) mee als je binnen Europa meedoet aan een 

buitenlandse wedstrijd 

o Je krijgt éérst het grootste deel terug van de ziekenkas, daarna kan je het restant via Arena 

terugvragen. Hou dus kopieën van de facturen bij. 

o De club moet voor deze verzekering betalen aan de VLSU (kijk na of je in orde bent, niet alle 

clubs zijn stipt!) 

 

• Competitie licentie 

o Dit is géén extra verzekering maar een extra licentie die (een deel van) de kosten dekt om 

wedstrijden te organiseren, naast de verzekering 

o Je moét ingeschreven zijn als competitief lid voor elke wedstrijd 

o Je club betaalt hiervoor aan de VLSU  

▪ Voor snelschaatsers junioren D,E, F moet de club niet bijbetalen, echter wél jou 

registreren als competitieschaatser 

▪ Voor kunstschaatsers bestaan er ook recreatieve wedstrijden en wedstrijden voor 

adults. Hiervoor heb je geen competitielicentie nodig.  

o Elke schaatser kan in Twizzit nakijken of hij/zij ingeschreven is als competitief schaatser 

en voor welke discipline. Je kan dus bijvoorbeeld competitief schaatsers zijn tegelijk in 

kunstschaatsen en snelschaatsen.  
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• Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) clubs & trainers 

o Trainers van clubs en van de VLSU, en clubbestuur, zijn verzekerd voor BA moesten ze bv. 

een ongeluk veroorzaken. 

o Het is belangrijk dat je als club dus al je trainers als zodanig ingeeft in Twizzit. 

o Deze verzekering is inbegrepen in de basisverzekering van alle schaatsende leden. 

o De club betaalt dus niet ‘extra’ omdat een schaatsend lid ook les geeft: er is geen enkele 

reden het NIET op te geven dus. Een trainer op het ijs is uiteraard altijd een schaatsend lid 

(recreatief of competitief). 

 

• BA private trainer 

o Wie privéles geeft moet zichzelf verzekeren. 

o Dat kan via de VLSU en dus bij Arena, maar je mag ook een eigen verzekering afsluiten. 

o Via VLSU/Arena afgesloten, kost dit €20 / jaar (aan te geven bij aanvraag van een 

trainerslicentie). 

 

• Extra verzekering buiten Europa 

o Als je buiten Europa in het ziekenhuis beland is dat NIET verzekerd 

o Onze ziekenfondsen komen daar ook niet tussen, dus dit kan erg oplopen 

o Voor atleten die vanuit de federatie buiten Europa worden uitgestuurd (door de nationale 

koepels) wordt een bijkomende reis/ziekteverzekering afgesloten: vraag bij twijfel aan je 

coach of dit is gebeurd. 

o Je mag hier ook zelf op intekenen, het is goedkoper dan zelf een verzekering zoeken 

o Dat kan per jaar of voor een bepaalde periode (dagprijs): prijs en voorwaarden zie 

bijgevoegde documenten. Voor 2022 was dat € 3,10- p.p./dag of “Travel op jaarbasis” 

€45,00-. 

o Aanvragen kan je via twizzit (dus NIET nodig voor de atleten die wij zelf reeds verzekerd 

hebben). 

o Info over deze verzekering én het intekenformulier in bijlage. 

 

• Kamp of stage verzekering 

o Clubs kunnen ook voor een kamp of lessenreeks een kort-lopende verzekering afsluiten (zie 

document ‘tijdelijke risico’s‘), dit komt op  € 0,50 per dag,  €1,24 voor 1 week en € 2,48 voor 

meerdere weken (per lid). 

 

• Verzekering voor vrijwilligers 

o Vrijwilligers en medewerkers tijdens evenement worden best ingeschreven via Twizzit als 

niet-sportende of schaatsend leden afhankelijk of zijn al dan niet actief zijn op het ijs.  

o Op deze manier zijn verzekerd voor BA moesten ze bv. een ongeluk veroorzaken. 

 


