
POLISINFORMATIE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING  
 
Wie zijn verzekerd  
1 De KNGU  
2 De lokale verenigingen gelieerd aan de KNGU  
3 Buitenlandse deelnemers inclusief trainers en begeleiders  
Voor de deelnemers geldt dat de aansprakelijkheid alleen verzekerd is gedurende de tijd  
dat zij deelnemen aan door de KNGU en de daarbij aangesloten verenigingen  
georganiseerde evenementen.  
 
Secundaire dekking leden en/of vrijwilligers  
De in de verenigingsverband opererende (jeugd)leden, vrijwilligers en/of de familieleden van 
de leden. Uiteraard geldt de dekking alleen wanneer zij trainen, deelnemen aan activiteiten 
en/of werkzaam zijn voor de (lokale)gymvereniging dan wel KNGU. Hierbij wordt 
aangetekend dat de leden en/of vrijwilligers enkel aanspraak kunnen maken op dekking 
onder deze verzekering, indien en voor zover zij geen rechten kunnen ontlenen aan een 
andere verzekering.  
 
Secundaire dekking kinderen van leden tot 5 jaar  
Wanneer de ouders staan ingeschreven als lid van een (lokale)vereniging, dan geldt dat de 
kinderen, die de leeftijd van 5 jaar nog niet hebben bereikt, gratis zijn meeverzekerd. 
Uiteraard geldt de dekking alleen wanneer de ouders trainen deelnemen aan activiteiten 
en/of werkzaam zijn voor de (lokale) gymvereniging dan wel de KNGU.  
Hierbij wordt aangetekend dat de leden en/of vrijwilligers enkel aanspraak kunnen maken op 
dekking onder deze verzekering, indien en voor zover zij geen rechten kunnen ontlenen aan 
een andere verzekering.  
 
Dekkingsgebied  
Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in 
het buitenland is er Werelddekking.  
 
Maximaal verzekerd bedrag € 5.000.000,00 per aanspraak.  
 
Eigen risico  
€   500,00 per aanspraak voor zaakschade  
€ 2500,00 per aanspraak voor personenschade   
 
Opzicht  
Meegedekt is de aansprakelijkheid voor directe zaakschade aan zaken, die verzekerde in het 
kader van de verzekerde hoedanigheid in behandeling, bewaring, bewerking, reparatie en/of 
vervoer heeft. Schade in verband met vermissing of verlies is niet gedekt.  
  



Opzichtschade jeugdleden  
Meegedekt is de aansprakelijkheid voor directe zaakschade aan zaken, die verzekerde in het 
kader van de verzekerde hoedanigheid in behandeling, bewaring en/of vervoer heeft voor de 
leden van de leeftijd tot 18 jaar. De dekking onder deze rubriek is beperkt tot maximaal € 
1000,00 per jeugdlid en maximaal € 25.000 per verzekeringsjaar. Schade in verband met 
vermissing of verlies is tevens gedekt, mits tijdig aangifte wordt gedaan van verlies en/of 
vermissing. Hierbij wordt aangetekend dat de leden en/of vrijwilligers enkel aanspraak 
kunnen maken op dekking onder deze clausule, indien en voor zover zij geen rechten 
kunnen ontlenen aan een andere verzekering.  
 
Clausule bezoekers 
Indien bezoekers van verzekerden tijdens en in verband met het bezoek van verzekerde 
evenementen letsel oplopen, zullen verzekeraars een vordering tegen verzekerden terzake 
van dat letsel – indien verzekerden daartoe de wens te kennen geven – ook vergoeden, 
indien er bij verzekerden geen schuld aanwezig is, dan wel indien er schulduitsluitende, 
schuldverminderende of schuldbeperkende omstandigheden of gronden zijn en verzekerden 
zich daarop niet wensen te beroepen.  
 
In deze regeling worden onder ‘bezoekers’ verstaan deelnemers aan, door of ten behoeve 
van verzekerden georganiseerde ontvangsten zoals bijvoorbeeld excursies, open dagen, 
evenementen, bezichtigingen en sportevenementen met een recreatief dan/wel 
professioneel karakter.  
 
De schaderegeling is onderworpen aan de Nederlandse rechtsregels terzake van 
schadevergoeding in geval van doodslag, kwetsing of verminking (bij het aangaan van de 
regeling neergelegd in de artikelen 6:107 en 6:108 BW).  
 

Aan deze regeling kunnen geen rechten worden ontleend, indien verzekerden, de getroffen 

bezoeker(s) nalaten of weigeren om op verzoek van verzekeraars hun rechten tegen 

mogelijke aansprakelijke derden aan verzekeraars over te dragen 

 

  



 
POLISINFORMATIE ONGEVALLENVERZEKERING  
 
Wie zijn verzekerd  

1 Nagenoeg alle leden/vrijwilligers van de KNGU en van de bij haar aangesloten   
verenigingen en/ of stichtingen.  

2 Tevens biedt deze verzekering dekking voor alle niet KNGU-leden/vrijwilligers , die  
officieel deelnemen aan gedekte activiteiten, en voor alle aspirant- c.q. toekomstige 
leden tijdens kennismakingslessen.  

 
Verzekerde bedragen per persoon  
In geval van overlijden € 10.000,00  
In geval van algehele blijvende invaliditeit € 30.000,00  
 
Dekking  
Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens alle clubactiviteiten, mits met toestemming 
van, of georganiseerd door de verzekeringnemer en/of aangesloten verenigingen (waaronder 
ook worden verstaan trainingen en vergaderingen), waarbij wordt bepaald dat de dekking 
ingaat op het moment dat verzekerde zijn woonhuis verlaat, teneinde zich, via de kortste weg 
naar de plaats te geven waar de trainingen en wedstrijden worden gehouden en eindigt 
zodra de verzekerde, wederom via de kortste weg , zijn woning heeft bereikt.  
Verzekeringnemer dient in geval van schade het bewijs te leveren dat getroffene op het 
moment van het ongeval voldeed aan het bovenvermelde.  
 
Aandacht  
Deze verzekering dekt onder andere geen kosten voor geneeskundige behandeling, zoals 

dokter, tandarts, specialist, ziekenhuis, ambulance, revalidatie en verlies van 

arbeidsinkomen. 

  



POLISINFORMATIE BESTUURDERS- EN TOEZICHTHOUDERSAANSPRAKELIJKHEID  
 
Wie zijn verzekerd  
Bestuurders  
1 Alle natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn of waren benoemd tot 
leden van het orgaan, dat, onder welke benaming ook, is belast met de taak van besturen bij 
de groep.  

2 Tevens worden als bestuurder aangemerkt de natuurlijke personen die door de rechtbank 
op grond van artikel 2:299 BW zijn of waren benoemd tot leden van het orgaan, dat, onder 
welke benaming ook, is belast met de taak van besturen van de groep.  

3 Ook wordt als bestuurder aangemerkt de natuurlijke persoon, in zijn hoedanigheid van 
statutair benoemd bestuurder van een besturende rechtspersoon.  
 
Onder besturende rechtspersoon wordt verstaan de rechtspersoon die op statutair 
voorgeschreven wijze is of was benoemd tot lid van het orgaan, dat, onder welke benaming 
ook, is belast met de taak van het besturen van de groep.  
 
Medebeleidsbepalers  
Alle natuurlijke personen, die het beleid van de groep (mede)bepalen of (mede) hebben 
bepaald als waren zij bestuurders.  
 
Toezichthouders/ Commissarissen  
Alle natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn of waren benoemd tot 
leden van het orgaan van de groep, dat, onder welke benaming ook, is belast met de taak 
van toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van 
de groep en het bestuur met raad terzijde staat.  
 
Vereffenaars  
Alle natuurlijke personen, niet door een rechter benoemd, die op statutair voorgeschreven 
wijze als vereffenaar optreden of hebben opgetreden voor de groep.  
 

Maximaal verzekerd bedrag  

Voor deze rubriek geldt een maximum van €250.000,- per aanspraak, per contractjaar en per 

vereniging. 

  



 
Waarom deze verzekering  
Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid 
van bestuurders en commissarissen. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk 
regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is 
afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt 
toegewezen cq of er dekking is op de verzekering.  
 
A. Ten aanzien van de boekhouding:  
- Nalaten een boekhouding bij te houden  
- Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele 
publicatie  
- In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vennootschap  
 
B. Het niet tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus, bedrijfsvereniging en 
bedrijfs(tak)pensioenfonds (Tweede Misbruikwet).  
 
C. Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële 
consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van 
gemaakte afspraken.  
 
D. Het aangaan van voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen terwijl een faillissement 
op korte termijn niet ondenkbaar is.  
 
E. Het verwaarlozen van de kredietbewaking.  
 
F. In situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon selectief 
betalen.  
 
G. Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk of privé.  
 
H. Het stellen van onevenredig grote zekerheden ten behoeve van financiers of het 
ongunstig vervreemden van activa.  
 
I. Het niet of niet op tijd informeren van aandeelhouders en commissarissen over 
ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.  
 
J. Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten.  
 
K. Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders. Zoals het niet 
aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon, terwijl duidelijk is of behoort te zijn 
dat de rechtspersoon de verplichtingen niet meer kan nakomen.  
 

L. Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder 

daarvoor zekerheid te vragen. 

  



 
M. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de 
rechtspersoon ze niet kan nakomen.  
 
N. ‘Zwart’ ontvangen en ‘zwart’ betalen van bedragen (incl. lonen).  
 
O. Het abrupt ontvlechten van deelnemingen waarbij de solvabiliteit en liquiditeit met een  
verhoudingsgewijs uitzonderlijk hoog bedrag verminderd wordt.  
 

P. Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking. 

 


