
De verzekeringen van de Klim- en bergsportfederatie 
 

De KBF beschikt over de beste verzekering op het gebied van de klim- en bergsport in 
Vlaanderen.   De verzekeringen zijn aangepast aan wat de KBF inhoudelijk belangrijk vindt.   
Dat betekent, dat de activiteiten waarvan onze vereniging vindt dat ze verenigbaar zijn met 
haar statuten, gedekt worden en dat in de keuze van de dekkingen ook rekening wordt 
gehouden met de te betalen premie.   Hierdoor wordt erover gewaakt dat de bergervaring in 
de ruimste zin ook financieel voor iedereen bereikbaar is en om financiële redenen niet 
beperkt wordt tot een kleine elite. 

 
KBF biedt via haar makelaar Insurex-groep bvba een aantal verzekeringen aan, die zowel 
naar inhoud, geografische dekking en mogelijkheden verschillend zijn.   Een aantal van die 
verzekeringen zijn automatisch verworven en zitten verwerkt in het lidgeld.    Een beperkt 
aantal verzekeringen (meestal die verzekeringen die enkel door een kleine groep gevraagd 
worden)  kunnen optioneel afgesloten worden via onze makelaar. 

 
Het lidmaatschap van de KBF beperkt zich niet enkel tot klimactiviteiten in België.   Ook aan 
het buitenland is gedacht en er zijn een aantal instanties die hier in tussen kunnen komen. 

 
Hoog tijd dus voor een update van alle mogelijkheden. 

 
1. Uw ziekenfonds :  

ieder ziekenfonds moet – wat activiteiten in België betreft – onbeperkt tussenkomen 
(gebaseerd op basis van wat het RIZIV erkent en waarvoor zij tussenkomt).   Het remgeld 
dient u dan zelf op te leggen (of wordt door een of andere verzekering terugbetaald).   Nu zijn 
alle ziekenfondsen verenigd in Mutas, de (gratis) bijstandsverzekeraar van deze 
ziekenfondsen.  Zij zorgen ervoor dat u bij een ongeval of ziekte in het buitenland terecht kan 
in een ziekenfonds, dat u mogelijk gerepatrieerd wordt e.d.   Hier moeten we opletten, omdat 
de prestaties die Mutas levert zeer verschillen van die van uw eigen ziekenfonds.   Niet 
enkel gelden ondertussen een aantal vrijstellingen, bij Mutas worden “gevaarlijke sporten” 
automatisch van de dekking uitgesloten. 

 
 

2. Verzekeringspolis Generali = een bijstandverzekering in het buitenland (*) : 
Deze loopt vanaf 01.01.2015 via Generali.  Het is een polis door de OeAV onderschreven in 
Oostenrijk onder de naam  AWS (Alpine Weltweit Service).  Het is een bijstandsdekking die 
mee vervat zit in het lidgeld doordat u als lid van de KBF automatisch mee lid bent van de 
OeAV.   Zij dekken 

 alle noodgevallen (ziekte en ongevallen) tijdens uw privéactiviteiten en de gedekte 
sportactiviteiten in het buitenland (dus NIET het land van domicilie) 

 medische verzorging in het buitenland tot 7.500 € waarvan 1.500 € ambulant 

 redding, opsporing en vervoer naar het ziekenhuis tot 22.000 € 

 repatriëring naar het land van domicilie : onbeperkt 

 Belangrijke opmerkingen: weliswaar is berg- en waternood mee gedekt (dus het 
oppikken van een bergwand zonder dat er in feite enig letsel mee gemoeid is), toch 
dient hier voorzichtig mee omgesprongen omdat de kosten de pan uit rijzen en de 
premies die worden gehanteerd steeds meer onder druk komen te staan door 
taxigebruik.    Het misbruik is overigens ook een van de redenen dat er GEEN dekking 
is voor expedities met meerdaagse beklimmingen van toppen > 6000 meter,  
expedities in de Arctische gebieden, Antactica en Groenland, (semi-) 
professionele competties, luchttoestanden (parapente, ….) en beperkt tot 
maximaal 8 weken aaneensluitend.  

 het kan wel via Generali, maar is duur en de dekkingen voor o.a. ROR en medische 
kosten zijn beperkt.   De juiste modaliteiten zijn, gezien de wijziging van maatschappij 
door de OeAV op het ogenblik dat dit artikel werd geschreven, nog hiet bekend.  
Bijkomende info desgevallend via Knox Versicherungsmanagement in Oostenrijk. 
 

Deze verzekering werd rechtstreeks door de OeAV afgesloten en loopt dus NIET via de 
bemiddeling van Insurex-groep.   Afhandeling via Reginald van het KBF-secretariaat en bij 
voorkeur in het het Duits of het Engels.   Er is een vrijstelling medische kosten (na 



tussenkomst ziekenfonds).   De dapperen onder u vinden de tekst terug op www.oeav.at 
(onder “Versicherungen”).  De Duitse tekst is maatgevend. 

 
 
 

3. een eigen bijstandsverzekering 

 De meeste mensen hebben wel ergens een bijstandsverzekering afgesloten.  In 
sommige gevallen is er dus inderdaad een dubbele verzekering mogelijk – en dikwijls 
kan het ook niet anders (bij voorbeeld als enkel pa of ma lid zouden zijn van de KBF 
is de andere partner en zijn de kinderen niet via AWS gedekt), of in geval van een 
combinatie met auto’s. Het is hier een beetje nakijken. 

 Voor bovenvermelde uitzonderingen neem je sowieso best een aparte verzekering 
(bij voorkeur via Insurex).    De dekking redding/opsporing is in deze verzekering 
minder dan bij AWS (5000 of 10000 euro) en er dient effectief iets aan de hand te zijn 
(bergnood uitgesloten), maar de laatste meter is wel mee verzekerd … 
Opgelet : de verzekering kan per reisperiode of per jaar genomen worden, al dan 
niet voor partner, gezinsleden, …. maar uiteraard niet alleen voor die dag dat men 
zich boven de 6000 m bevindt.   De volledige periode moet verzekerd worden.  De 
premie is afhankelijk van de regio waar men naartoe gaat en van de duur van de reis 
of expeditie. 
 

4. Verzekering Arena: uw burgerlijke aansprakelijkheid via de vereniging 
Deze verzekering is suppletief, wat betekent dat zij tussenkomt na mogelijke andere 
verzekeringen zoals bij voorbeeld de BA gezin (familiale).   Er wordt een dekking verleend tot 
2,5 mio/slachtoffer en 5 mio/ongeval voor lichamelijke schade en 620.000 € voor stoffelijke 
schade aan derden na ongeval.    Een dekking B.A. gezin is dan ook zeker aan te bevelen, 
ook al om te vermijden dat de kosten door het gebrek van een familiale verzekering worden 
doorgerekend op de statistiek van de vereniging. 

 
5. Verzekering Arena: uw rechtsbijstand via de vereniging 

Idem tot 6.200 €/schadegeval, maar dient voor het terugvorderen van de eigen schade bij een 
ongeval, veroorzaakt door een derde.  Ook hier gelden de opmerkingen uit puntje 2 met 
betrekking tot de solidariteit. 
 

6. Verzekering Arena: persoonlijke ongevallendekking  
Dit is in feite de belangrijkste verzekering voor de sportliefhebber, omdat zij tussenkomst 
verleent in de medische kosten bij ongevallen (niet bij ziekte- wel verzekerd in buitenland via 
Generali).   En die kunnen uiteraard oplopen. 
De polis dekt 

 bij overlijden  8.500 € 

 bij blijvende invaliditeit : 35.000 € 

 behandelingskosten : onbeperkt, maar maximaal voor prestaties tot 104 weken na 
het ongeval 
 

Weg van en naar een activiteit is gedekt, vanaf de woning tot het punt van afspraak en terug. 
 
De dekking van de ongevallenpolis is beperkt tot een aantal sportactiviteiten, met name : het 
wereldwijd beoefenen van de bergsport in al zijn vormen (waaronder alpinisme, expedities, 
sneeuwen, ijsklimmen, ski-alpinisme, bergwandelen), de klimsport in al zijn vormen 
(waaronder rotsklimmen, bouldering, indoor-/sport- en muurklimmen) en andere verwante 
sporten zoals skiën ( niet op piste), speleologie, anyoning, mountainbiken, wandelen, en de 
activiteiten waarvan de K.B.F. officieel heeft vastgelegd dat ze in het kader van haar opdracht 
past,  in federaal- of clubverband en bij private beoefening. 
 
Deze dekkingen mogen dus ook privé beoefend worden, en buiten een door de federatie 
gecreëerd kader.   Trainingen in clubverband worden eveneens mee verzekerd, of de door de 
clubs georganiseerde individuele lichaamsoefeningen. 
 

Opgelet !  Pisteski- en snowboard en mountainbike worden door Arena niet als 
bergsportactiviteit beschouwd. Generali verzekert deze activiteiten wel, maar dan 

http://www.oeav.at/


uiteraard enkel in het buitenland. Voor verzekering van deze activiteiten in het binnenland 
kan je een extra bijdrage betalen (6 EUR voor mountainbike, 12 EUR voor skiën en 
snowboard).  Speleo “solo” wordt NOOIT verzekerd ! 

 
Voor toekomstige ontwikkelingen is het vrij duidelijk: er zal dekking zijn op het ogenblik dat de 
Federatie een sportactiviteit erkent als zijnde een sport die binnen het kader valt van wat zij 
als “bergsport” erkennen. 
 
De behandelingskosten worden terugbetaald zonder vrijstelling, maar op basis van 
prestaties die erkend worden door het RIZIV.   Er zijn nog wel een paar uitzonderingen 
voorzien, o.a. voor kine en bepaalde operaties omdat in deze “rayons” nogal wat 
prestatieverleners met “gouden handjes” rondlopen. 
 
Praktisch betekent dit : 
 

 dat homeopathische middelen uitgesloten worden (wegens niet erkend door Riziv) 

 idem voor osteopathie.  Sommige ziekenfondsen komen hier wel in tussen (maximaal 
5 keer), maar binnen het kader van een extra verzekering die niets te maken heeft 
met de wettelijke ziekteverzekering (klantenbinding ….) 

 bij bepaalde vormen van osteosynthesemateriaal (pinnen en dergelijke) voorziet het 
RIZIV een prijs van bij voorbeeld 20 €.   De verzekering betaalt hier tot 150 % terug 
na tussenkomst ziekenfonds (bij voorbeeld 15 €).   Normaal gezien is de tussenkomst 
van Arena dan 20 € - 15 € = 5 € (eventueel op te trekken tot 30 € - 15 € = 15 €).   Als 
sommige ziekenhuizen er dan niet voor terugdeinzen om hiervoor 600 euro of meer 
aan te rekenen, weet u dat u als slachtoffer hier een probleem heeft … 

 hoogteziekte wordt in deze verzekering als een ziekte beschouwd (omdat zij niet plots 
komt opzetten en tijdige tegenmaatregelen mogelijk zijn) en valt dus buiten de 
dekking van de ongevallenverzekering (er is wel dekking binnen AWS). 

 
U zal begrijpen dat het onmogelijk is elk specifiek geval gedetailleerd te bespreken aangezien 
het boekje met de RIZIV-nomenclatuur minstens 5 cm dik is (kleine druk). 
 

 
7. Bijstandsverzekering voor trailrunners 

Voor trailrunners die deelnemen aan een officiële (semi-)professionele wedstrijd werd een 
speciaal product afgesloten.   Binnen de verzekering is een keuze mogelijk : 

 volledige dekking inclusief repatriëring binnen Europa (2.48 €/dag) 

 volledige dekking inclusief repatriëring buiten Europa (3.10 €/dag) 

 beperkte dekking (repatriëring naar aanleiding van een verzekerd ongeval, 
werelddekking) (0.74 €/dag) 

De dekking is aan te vragen via Insurex-groep bvba en kan eventueel aangevuld worden met 
een annuleringsverzekering 
 

8. Annuleringsverzekering 
Binnen de KBF en haar geledingen worden regelmatig cursussen aangeboden.   Hoewel niet 
verplicht, is het toch aangewezen om een annuleringsverzekering te overwegen.  Een aantal 
clubs voorzien dit standaard in het cursusgeld. 
Indien dit niet voorzien is, of wanneer u op eigen houtje een aantal zaken plant, kan Insurex-
groep bvba voor een aangepaste dekking zorgen. 

 
9. Eventjes opletten … 

Verzekeraars zijn niet echt gewend aan het fenomeen alpinisme, bergbeklimmen en aan de 
bergsport in het algemeen.   Ondanks het feit dat er dank zij een goede opleiding en de 
nodige zelfdiscipline vrij weinig gebeurt, wordt dit – meestal door een gebrek aan kennis- 
beschouwd als een gevaarlijke sport.    Het kan dus perfect zijn dat in een aantal van uw 
polissen (schuldsaldo bij voorbeeld)  uitsluitingen voorkomen. 
 
Gelieve dit zeker na te kijken in de het blokje “uitsluitingen” van de polis zodat u bij een 
ongeval zeker niet voor onprettige verrassingen komt te staan.   Een typisch voorbeeld in een 



aantal polissen is het begrip “skiën buiten de piste”.  
 
 
OVERZICHT 

 
Persoonlijke ongevallen : werelddekking, door KBF erkende activiteiten.  Inbegrepen in het 
lidgeld 
 
Burg. aansprakelijkheid en rechtsbijstand : zowel via Arena als Generali Oostenrijk, maar 
enkel nadat uw eigen familiale verzekering niet tussenkomt.  Inbegrepen in het lidgeld 
 
Bijstandsdekking AWS (via OeAV) :  bijstandsverzekering voor het buitenland.   Inbegrepen 
in het lidgeld 
 
Annulering : afzonderlijk te nemen, tenzij dekking inbegrepen is in de cursus of reis 
 

Uitzonderingen: voor helicopterredding en repatriëring gelden een aantal uitzonderingen: 

- Deelname aan competitie  

- Meerdaagse trekking boven 6.000 meter 

- Een trekking van meer dan acht weken 

- Activiteiten in de Arctische gebieden, Groenland en Antarctica 

Wenst u hiervoor een extra verzekering? Neem dan contact op met onze makelaar: 

Insurex 

Statiestraat 64 

2070 Zwijndrecht 

Tel: 03 252 40 15 (vraag naar Dirk Cools) 

E-mail: schade@insurex.be 

Heeft u een specifieke vraag? Aarzel niet ons te contacteren: 

Reginald Roels (verantwoordelijke verzekeringen) 

Tel.: 03 830 75 06  

E-mail: reginald.roels@kbfvzw.be 

 

Tom De Clerck (administratief coördinator) 

Tel: 03 830 75 05 

E-mail: tom.de.clerck@kbfvzw.be 

 

 


