
  

 

BUDDY-lijn 2014-02 
 

N° 10 –23 december 2014 

 
 

INTRO 
 

Beste VVW-Duiken lid, 
 
U leest het tiende nummer van 
de VVW-Duiken Nieuwsbrief. 
 
Deze elektronische nieuwsbrief 
wordt verstuurd naar alle VVW-
Duiken leden.  
 
Met de BUDDY-lijn willen we u 
op de hoogte houden van alle 
belangrijke informatie die niet 
specifiek bedoeld is voor club-
besturen of instructeurs, maar 
voor elke VVW-Duiker en  
-Duikster. 
 
De BUDDY-lijn verschijnt enkel 
wanneer de actualiteit dat 
vereist. 
 
Veel leesplezier, 
 
De redactie. 
 
 
 

AGENDA 
 

14 & 15 maart ‘15 
 Belgische Duiksportbeurs 
 > Antwerpen 

 
14 september ‘14 
 Federatieduik 
 > locatie nog te bepalen 

 
30 september tot 5 oktober ‘14 
 Duikstage 
 > Niolon (FR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE VERZEKERING VAN VVW-DUIKEN 
 

Op het 1e VVW-Duiken Seminarie voor Clubbesturen van medio november kwam het uiterst 
interessante en belangrijke onderwerp 'verzekeringen' aan bod, dit in samenwerking met 
een gastspreker van de verzekeringsmaatschappij NV Concordia zelf. 
 
Als Raad van Bestuur houden we eraan jullie te informeren over de belangrijkste 
aandachtspunten die op dit seminarie aangehaald werden. 
 
 
In het kader van de wettelijk verplichte verzekering conform het decreet inzake Vlaamse 
Sportfederaties werd door VVW-Recrea voor al haar leden een verzekeringsovereenkomst 
afgesloten met de NV Concordia (polis 99.087.437). Voor niet-leden die deelnemen aan 
sportpromotionele activiteiten (bv. een initiatie) is er polis 99.087.438. 
VVW-Duiken is via VVW-Recrea eveneens gedekt door voormelde polissen. 
 
Belangrijk om weten is dat de federatie de keuze gemaakt heeft de polissen uitgebreider 
te maken dan de minimumverplichtingen die wettelijk opgelegd zijn door het decreet 
 
Aan de hand van onderstaand schema krijgen we een duidelijk overzicht wie er nu precies 
voor wat verzekerd is. 
 

 
 
 
Concreet: 

 leden zijn bij sportactiviteiten (bv. trainingen, clubduiken) en niet-sportactiviteiten (bv. 
clubfeest) verzekerd voor zowel persoonlijke ongevallen als voor burgerlijke 
aansprakelijkheid; 

 niet-leden zijn enkel bij sportactiviteiten verzekerd voor zowel persoonlijke ongevallen 
als voor burgerlijke aansprakelijkheid; 

 vrijwilligers zijn enkel verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Wat is een persoonlijk ongeval? 
“Een persoonlijk ongeval is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of 
het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is aan 
het slachtoffer.” 
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We gaan nu even dieper in op de inhoud van een persoonlijk ongeval. 
 
Is wettelijk verplicht verzekerd volgens het decreet: 
wordt gelijkgesteld met een persoonlijk ongeval: ziekten, besmettingen en infecties die 
rechtstreeks het gevolg zijn van het ongeval, bevriezing, zonnesteek, verdrinking, 
hydrocutie, vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking, lichamelijke letsels 
opgelopen bij wettige zelfverdediging of ten gevolge van het redden van in gevaar 
verkerende personen, dieren of goederen, letsels door aanslagen op of aanrandingen van 
een verzekerde, tetanus of miltvuur, beten van dieren of steken van insecten en hun 
gevolgen, de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk 
manifesteren, inzonderheid hernia's en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige 
spierscheuren, verrekkingen, peesscheuren, verstuikingen en ontwrichtingen. 
 
Contractuele uitbreiding, op vraag van de federatie: 
voor de duiksport worden tevens als ongeval voorzien: de typische duikletsels die het 
gevolg zijn van het drukverschil dat door de duiker plots of niet geleidelijk genoeg werd 
ondergaan: syncope, zuignapeffect, letsels aan de sinussen en de oren, duikerskolieken, 
longoverdruk, decompressie ongeval, dieptedronkenschap, verdrinking en verstikking. 
 
Heel belangrijk om weten: de contractuele uitbreiding geldt enkel voor VVW-Duiken leden die 
ingeschreven zijn als duikend lid. VVW-Duiken leden die aangesloten zijn als zwemmend lid zijn 
niet verzekerd voor deze contractuele uitbreiding!!! 
 
Reden: de club betaalt voor een zwemmend lid een lagere ledenbijdrage aan de federatie 
omdat de contractuele uitbreiding voor dit lid niet afgesloten wordt bij de 
verzekeringsmaatschappij. 
 
Gevolg: als zwemmend lid deelnemen aan bv het wekelijkse trainingsuurtje in het zwembad 
(zelfs al is het zonder duikfles) is vragen om problemen indien zich een ongeval zou voordoen. 
 
Bij wijze van volledigheid vinden jullie in bijlage nog eens de integrale verzekeringspolissen. 
 
Aarzel niet jullie clubbestuur te raadplegen mochten jullie nog met vragen zitten over de 
federatieverzekering. 
 
 

BELGISCHE DUIKSPORTBEURS 2015 
 

Op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 gaat in Metropolis Antwerpen de 12e Belgische 
Duiksportbeurs door.  
 
Ook VVW-Duiken is terug van de partij met een beursstand. Iedereen van harte welkom! 
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