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1. Algemeen

Als uw organisatie lid is van Gehandicaptensport Nederland dan zijn uw leden in een 

aantal specifieke gevallen verzekerd. In de notitie “Gehandicaptensport Nederland 

verzekeringen” wordt beknopt weergegeven welke specifieke gevallen bedoeld worden, 

welke schades verzekerd zijn en hoe er gehandeld dient te worden bij een schade.  

Verder kan in het algemeen gesteld worden dat onder leden en begeleiders wordt 

verstaan sporters, begeleiders, bestuursleden, trainers, coaches en andere vrijwilligers 

werkzaam binnen de lidorganisatie.

Gehandicaptensport Nederland is verplicht bepaalde specifieke informatie van de 

leden door te geven aan verzekeraars. Alleen die leden die schriftelijk zijn aangemeld 

bij Gehandicaptensport Nederland zijn verzekerd. Indien u niet aan deze voorwaarde 

voldoet zijn uw leden niet verzekerd!

Vragen die door lidorganisaties in veel gevallen gesteld worden, hebben betrekking  

op verzekeringen.

“Wij hebben een zwemvereniging en we willen graag zwemmen aanbieden aan een 

groepje mensen met een verstandelijke beperking. Is het risico hierbij groter dan bij 

andere deelnemers?”

“We spelen nu een jaar rolstoelrugbyl en we zijn er aan toe om competitie te gaan 

spelen. Is er een extra verzekering nodig voor het vervoer van de rolstoelen?”

“We zijn een sportgroep voor mensen die een hartinfarct hebben gehad. Zijn we voor 

een verzekering risicovoller dan een andere sportgroep?” 

Deze vragen zijn niet altijd even eenvoudig te beantwoorden, het hangt onder andere af 

van de soort verzekering!

In het algemeen kan worden gesteld dat voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke 

of verstandelijke beperking geen extra verzekering moet worden afgesloten wanneer 

ze gaan sporten. Dit geldt zowel als het gaat om hun ziektekosten als om de wettelijke 

aansprakelijkheid. Hun sportbeoefening levert vanuit het oogpunt van de verzekering 

geen extra risico op.
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Wel moet het bestuur het risico voor de lidorganisatie duidelijk analyseren. Zodra dit 

bekend is, kan worden gecontroleerd of het aanbod van Gehandicaptensport Nederland 

afdoende is. 

De vragen die een bestuurder van een lidorganisatie moet stellen voordat een 

verzekering afgesloten wordt, zijn de volgende:

1.  Welke risico’s bestaan er bij de activiteiten van de vereniging?
Iedere vereniging creëert risico’s met de activiteiten die zij organiseert. Om welke risico’s 

het gaat hangt natuurlijk sterk af van de soort activiteiten en de sport. Het is van belang 

om van tevoren alle mogelijke risico’s in kaart te brengen. 

2. Kan de vereniging die risico’s vermijden?
Een vereniging denkt vaak niet aansprakelijk voor een ongeluk en de gevolgen daarvan 

te zijn als de vereniging er alles aan gedaan heeft om het te voorkomen. Deze stelling 

is fundamenteel onjuist daar, op basis van bijvoorbeeld risicoaansprakelijkheid, de 

vereniging toch de schade moet dragen! De vereniging mag in ieder geval geen verwijt 

worden gemaakt. Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden om de 

risico’s zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door extra toezicht te houden of door 

het stellen van duidelijke regels.

Aansprakelijkheid kan ontstaan:

•  door wanprestatie (contractueel): Wanneer aansprakelijk en in welke mate wordt in 

beginsel bepaald door partijen zelf

•  door onrechtmatige daad: De wet en de rechter bepalen aansprakelijkheid en reikwijdte 

hiervan.

 Van een onrechtmatige daad is sprake als wordt voldaan aan de volgende vereisten: 

onrechtmatigheid, verwijtbaarheid

• toerekenbaarheid

• schade

• causaal verband

• relativiteit
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3.  Zo nee, wie is er dan aansprakelijk voor die risico’s? 
Als de vereniging onzorgvuldig handelt (zie vorige vraag), dan kan de vereniging op grond 

van dat onzorgvuldige handelen aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

4.  Kan de vereniging zich laten vrijwaren of verzekeren?
Ja, door bijvoorbeeld het stellen van regels kan duidelijk gemaakt worden waar iedereen 

zich aan te houden heeft en dus ook waar ieders verantwoordelijkheid ligt. De regels 

moeten dan wel duidelijk kenbaar zijn voor iedereen die het aangaat en ook door de 

vereniging worden nageleefd. In het reglement zou de vereniging een aantal regels 

kunnen opnemen, waarin zij haar aansprakelijkheid beperkt of geheel uitsluit. Het 

spreekt voor zich dat een beperking of uitsluiting wel de toets van de redelijkheid moet 

kunnen doorstaan. De optie vrijwaren is een mogelijkheid wanneer er tussen twee 

rechtspersonen wordt afgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is.

5.  Kan het risico zelf verzekerd worden?
Veel risico’s kunnen nog verzekerd worden, maar zoals uit het bovenstaande blijkt is de 

vraag meer of er risico’s zijn die we niet kunnen vermijden, beperken of uitsluiten.

In dat kader is er voor iedere lidorganisatie dan ook een aansprakelijkheidsverzekering 

via Gehandicaptensport Nederland afgesloten. Van belang is of de risico’s die u als 

vereniging onderkent heeft ook daadwerkelijk worden gedekt door de polis en tot slot 

of de verzekerde som nog voldoet aan de huidige maatstaven, en de risico’s die hierbij 

worden gelopen.

Wanneer dit laatste niet, of niet voldoende lukt moet Gehandicaptensport Nederland en 

verzekeraar bezien wat en of er verzekerd dient te worden.
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2.  Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport 
Nederland met een korte uitleg 

Aansprakelijkheidsverzekering (polisnummer V0120014884)
De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan de verzekerde lidorganisatie, 

bestuur, leden en vrijwilligers indien zij aansprakelijk worden gesteld voor schade  

(letsel en materieel) door hen toegebracht aan derden tijdens verenigingsactiviteiten.

De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de bestuurdersaansprakelijkheid (zie 

toelichting bestuurdersaansprakelijkheid). De aansprakelijkheidsverzekering heeft met 

name betrekking op materiele schade en letsel, een en ander binnen de grenzen van de 

polisvoorwaarden.

De aansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden bij het lidmaatschap van 

Gehandicaptensport Nederland.

Ongevallenverzekering (polisnummer 524920)
De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als 

gevolg van een ongeval overkomen aan de verzekerde. Gesteld dient te worden dat 

tijdens de sportbeoefening of andere verenigingsactiviteiten een verzekerde een ongeval 

heeft gehad

De ongevallenverzekering wordt aangeboden bij het lidmaatschap van 

Gehandicaptensport Nederland.
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3. Veel gestelde vragen over verzekeringen

Wie is de verzekeringsnemer?

De verzekeringsnemer is diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan  

en de premies en kosten is verschuldigd.

Wie zijn er verzekerd bij Gehandicaptensport Nederland?

• de sportbond (Gehandicaptensport Nederland)

• de lidorganisaties

• het bestuur van Gehandicaptensport Nederland

• het bestuur van de lidorganisaties

• de deelnemers en sporters van de lidorganisaties

• het personeel

• de vrijwilligers van Gehandicaptensport Nederland

• de vrijwilligers (begeleiders, trainers etc.) van de lidorganisatie

De ledenadministratie van Gehandicaptensport Nederland is bepalend voor de vraag  

of iemand lid is.

Wat betekent secundaire dekking?

Dit betekent dat indien er een andere verzekering is afgesloten, de andere (primaire) 

verzekering voor gaat.

Wat is personenschade?

Onder personenschade wordt verstaan letsel of aantasting van de gezondheid al 

dan niet de dood ten gevolge hebbende met inbegrip van alle op geld waardeerbare 

gevolgschade en smartengeld.

Wat is zaakschade?

Onder zaakschade wordt verstaan beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of 

het vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met 

inbegrip van alle op geld waardeerbare gevolgschade. Schade aan eigendommen van de 

aansprakelijk gestelde verzekerde wordt niet als een zaakschade in de zin van de polis 

van Gehandicaptensport Nederland beschouwd.
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Wat is een ongeval?

Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende 

gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde welke, 

geneeskundig vast te stellen, lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan blijvende 

invaliditeit of de geneeskundige kosten het gevolg zijn.

Zijn alle activiteiten van de lidorganisatie verzekerd?

In het algemeen wel voor zover dit in het verlengde ligt van de basisactiviteiten en 

algemeen gebruikelijk is. Indien een lidorganisatie totaal afwijkende activiteiten gaat 

organiseren dan is overleg met Gehandicaptensport Nederland en verzekeraar sterk aan 

te raden. 
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4. Wat is verzekerd bij Gehandicaptensport Nederland?

Aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade toegebracht 

aan personen en zaken. De verzekerde bedragen zijn:

•  a 2.500.000,- per aanspraak voor alle rubrieken tezamen

•  a 5.000.000,- als maximum per verzekeringsjaar voor alle rubrieken tezamen

•  a 125.000,- per aanspraak voor alle onroerende zaken onder opzicht

•  a 5.000,- per aanspraak voor alle roerende zaken onder opzicht

Per aanspraak wordt nooit meer vergoed dan het hoogste verzekerde bedrag van één van 

de verzekerde rubrieken.

Er geldt voor bovengaande rubrieken wel een eigen risico. In het algemeen is het eigen 

risico a 250,- per aanspraak. Het eigen risico bij “opzicht- en personenschade” bedraagt 

a 500,- per aanspraak.

In geval van werkgeversaansprakelijkheid geldt een eigen risico van a 5.000,- per 

aanspraak.

Onderstaand de belangrijkste uitsluitingen:

•  opzet, de aansprakelijkheid voor een schade die opzettelijk met goedvinden van een 

verzekerde is toegebracht

• aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen en luchtvaartuigen

• diefstal, verduistering, vermissing en verwisseling van zaken.

• de verzekering geldt niet in de USA en Canada

Verder is er sprake van een secundaire dekking. Dit betekent dat schade die krachtens 

enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, allereerst op die andere 

verzekering moet worden geclaimd. 

De schade dient zo spoedig mogelijk bij Gehandicaptensport Nederland te worden 

gemeld. Bij een kleine schade kan men volstaan met een volledig ingevuld 

schadeformulier.
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Ongevallen
De ongevallenverzekering dekt de risico’s tijdens het verrichten van (sport) activiteiten 

in opdracht en ten behoeve van de lidorganisatie en / of Gehandicaptensport Nederland, 

alsmede tijdens het komen en gaan van huis naar de plaats waar die activiteiten of 

het evenement plaatsvindt. De verzekering heeft een werelddekking. De verzekerde 

bedragen bij een ongeval zijn:

Groep I en IV II

Bij overlijden a 5.000,- a 12.500,-

Bij blijvende invaliditeit a 75.000,- a 75.000,-

Groep I en IV • pupillen en sporters tot 16 jaar en de evenementsleden

Groep II • alle ingeschreven geregistreerde leden

• hoofdbestuursleden

• leden van secties,commissies en werkgroepen

• bondstrainers, sportdocenten en -instructeurs

• paramedische verzorgers, consulenten

• medewerkers bondsbureau

Het maximaal verzekerd bedrag is a 2.500.000,- per gebeurtenis.

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

•  door opzet of met goedvinden van verzekerden of een begunstigde, of door grove schuld 

van verzekerde

• bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf

•  deelname aan een vechtpartij, tenzij kan worden aangetoond dat er wordt gehandeld 

uit zelfverdediging

• gebruik van alcohol, opwekkende of verdovende middelen

• door molest (oorlog etc.)
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5. Procedure bij schademelding
 

Mocht een schade zich voordoen, dan is het van belang op zo kort mogelijke termijn 

de schade te melden. Een volledige en accurate schademelding bespoedigt de 

schadeafhandeling. Voor alle betrokkenen is het plezierig zo snel mogelijk uitsluitsel  

te krijgen.

Indien een schade zich voordoet, meldt u de schade aan door het schadeformulier in te 

vullen. Na het invullen van het schadeaangifteformulier stuurt u het formulier op naar de 

administratie van Gehandicaptensport Nederland. Formulieren zijn desgewenst hier te 

verkrijgen.

Indien er sprake is van een (dodelijk) ongeval dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden 

gemeld bij Gehandicaptensport Nederland, doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur. 

Verplichtingen in geval van schade
Zowel de verzekerde als schadelijdende partij zijn verplicht die maatregelen te treffen 

die redelijkerwijs nodig zijn om (verdere) schade te voorkomen of zoveel mogelijk te 

beperken. Voorts dienen er geen toezeggingen te worden gedaan, of verklaringen te 

worden afgelegd, dan wel handelingen te worden verricht waaruit een erkenning van 

schuld of aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid.”

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de administratie van 

Gehandicaptensport Nederland. Neem geen contact op met de verzekeraar of de 

tussenpersoon van Gehandicaptensport Nederland. Dit kan verwarring veroorzaken  

en de afhandeling van de schade vertragen.

Meer informatie
Gehandicaptensport Nederland

Wattbaan 31 – 49   |   3439 ML Nieuwegein

T  030 751 38 70

E info@gehandicaptensport.nl 

W  www.gehandicaptensport.nl




