
VERZEKERING KNKB 

 
In de AV van 3 april 2009 is in de rondvraag aandacht gevraagd voor het hoe en waarom van de 
KNKB-verzekering(en). Daarnaast bereiken ons de afgelopen tijd vanuit verenigingen zo nu en dan 
ook vragen over de vrijwilligersverzekering die veel gemeenten hebben afgesloten. Een aantal 
verenigingen hebben de indruk dat de KNKB-verzekering hiermee overbodig is geworden. Dit is echter 
niet het geval. Dit document tracht hierin duidelijkheid te scheppen. 
 
Welke verzekering heeft de KNKB collectief afgesloten voor haar vrijwilligers, verenigingen en 
leden? 
De KNKB heeft bij de FGD verzekeringen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
De informatie hierover is op de website van de KNKB te vinden, net als een korte toelichtende tekst: 
 

Aansprakelijkheidsverzekering  

 
Sinds een aantal jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond en de 
hieronder ressorterende afdelingen en federaties, alsmede het kaatsmuseum bij 
Friesland Bank Assurantiën een aansprakelijkheidsverzekering lopen.  
Bestuurders en vrijwilligers zijn meeverzekerd. Ook de hoedanigheid van het 
organiseren van diverse nevenactiviteiten is hierop van toepassing.  
De aansprakelijkheidsverzekering biedt, met inachtneming van de polis en de 
bijbehorende polisvoorwaarden, dekking tegen zaak- en letselschade van derden.  
Er is echter geen dekking voor aansprakelijkheid van leden ten opzichte van 
elkaar tijdens de beoefening van sport en spel.  
 
De verzekerde som is maximaal € 1,25 miljoen per gelegenheid en € 2,5 miljoen 
per verzekeringsjaar. De verzekering is gebaseerd op het aantal leden, dat 
aangesloten is. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met FGD 
Assuradeuren B.V. 
 
De exacte polisvoorwaarden zijn te downloaden via 
https://www.fgd.nl/polisvoorwaarden  

 
 
 

 
Bestuurders van verenigingen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld door hun leden en/of 
derden voor zaak- en letselschade die is/wordt veroorzaakt bij activiteiten die de vereniging 
organiseert. De dekking is uitsluitend van toepassing op de verenigingen en leden die bij de KNKB 
staan geregistreerd. Anderen, dus bijvoorbeeld niet-geregistreerde leden van verenigingen, kunnen 
geen aanspraak doen op de aansprakelijkheidsverzekering. Dus als een vereniging een deel van hun 
leden niet bij de KNKB registreert loopt deze vereniging c.q. het verenigingsbestuur (vanuit de 
hoofdelijke aansprakelijkheid) risico bij kwesties waar deze leden bij zijn betrokken. 
 
 
Maar hoe zit dat dan met de vrijwilligersverzekering die veel gemeenten hebben? 
Alle sportbonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten, zoals de KNKB, zijn recentelijk hierover 
geïnformeerd met de bijgaande informatie. Deze info verstrekken wij u graag en zal binnenkort ook 
geplaatst worden op de KNKB-website: 

Voorkom verwarring over de VNG-vrijwilligersverzekering bij uw achterban  

Gemeenten kunnen sinds januari 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afsluiten voor al haar 
vrijwilligers. De vrijwilligers zijn daarmee kosteloos verzekerd bij ongevallen, schade aan persoonlijke 
eigendommen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Niettemin raadt NOC*NSF sportbonden af haar eigen 
collectieve verzekering op te zeggen. Het is wel van belang voor sportbonden helder te communiceren 
waarom u de verzekering niet opzegt.  

 
Verenigingen vragen zich af waarom men via contributie nog mee betaald aan de verzekering van de bond terwijl 
er een gratis verzekering van de gemeente beschikbaar is. De volgende argumenten kunt u gebruiken in de 
communicatie aan uw verenigingen waar het gaat om het aanhouden van uw eigen collectieve 
vrijwilligersverzekering:  

https://www.fgd.nl/polisvoorwaarden


de VNG-verzekering is alleen geldig voor de vrijwilliger. De VNG-verzekering geldt dus niet voor de leden van uw 
vereniging, bezoekers en ook niet voor betaalde spelers, trainers of coaches die vaak wel in een collectieve 
verzekering van een sportbond zijn meegenomen;  

 de VNG-verzekering en andere gemeentelijke verzekeringen hebben nog geen landelijke dekking. Nog niet 
alle gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering. Wanneer een sportbond nu de vrijwilligers haalt uit de 
afspraken die een bond heeft met een verzekeraar zullen er in een vijftigtal gemeenten vrijwilligers 
onverzekerd zijn, wat absoluut onwenselijk is. Welke dit precies zijn, is niet openbaar beschikbaar. Bovendien 
is een dergelijke lijst aan verandering onderhevig;  

 de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de VNG-verzekering geldt alleen voor verenigingen 
waarvan het balanstotaal minder dan € 500.000 bedraagt. Verenigingen met een eigen accommodatie 
kunnen vrij eenvoudig boven dit bedrag uitkomen;  

 de dekkingen van andere gemeentelijke vrijwilligersverzekeringen (dit zijn er ongeveer 100) dan die van de 
VNG, zijn bij ons onbekend. Er bestaat een kans dat deze slechter zijn;  

 het is niet duidelijke welke gemeenten een gewone VNG vrijwilligersverzekering hebben afgesloten en welke 
ook de plus polis hebben afgesloten. De plus polis bestaat uit een rechtsbijstanddekking, een dekking voor 
werkgevers-aansprakelijkheid en een basisdekking voor de vrijwilligersorganisaties. De basispolis is van 
toepassing op de vrijwilliger zelf;  

Kunnen sportbonden dan bij hun huidige verzekeraars een korting bedingen op hun premie, omdat de 
VNG verzekering de vrijwilligers al voor een groot deel dekt?  

Nee, aangezien de VNG-vrijwilligersverzekering een secundaire dekking heeft, wordt van deze verzekering door 
de georganiseerde sport bijzonder weinig gebruik gemaakt. Secundaire dekking wil zeggen dat langer lopende 
verzekeringen altijd eerder aangesproken worden dan de VNG-vrijwilligersverzekering. In het geval dat een 
vrijwilliger bijvoorbeeld bij zijn werkzaamheden schade veroorzaakt, zal in eerste instantie de WA-verzekering van 
de vrijwilliger zelf worden aangesproken. Als de vrijwilliger geen WA-verzekering heeft dan zal de verzekering (al 
dan niet collectief via een sportbond) van de sportvereniging worden aangesproken. Mocht een vereniging ook 
niet verzekerd zijn dan pas komt de vrijwilligersverzekering van een gemeente in beeld. In de praktijk betekent dit 
dus niet dat de collectieve verzekering die een bond afgesloten heeft minder zal worden aangesproken. Het 
bedingen van een korting bij lopende verzekeringen is dus lastig.  
 
Wat heeft de georganiseerde sport dan aan deze VNG-vrijwilligersverzekering?  

Weinig tot niets! De VNG-vrijwilligersverzekering levert voornamelijk verwarring op terwijl de meeste 
vrijwilligersorganisaties zelf hun verzekeringen al goed hadden geregeld. De sport zal dit ook kenbaar maken aan 
de politiek die structureel € 4 miljoen investeert in deze verzekering, waar de meeste georganiseerde vrijwilligers 
geen gebruik van gaan maken. Het kan zijn dat in bepaalde schadegevallen de VNG vrijwilligersverzekering wel 
uw schade dekt terwijl uw eigen verzekering dit niet doet. In dat geval kunt u zich dus beroepen op de VNG 
vrijwilligersverzekering, mits uw gemeente deze heeft afgesloten.  
 
Waar moet je je als sportvereniging of vrijwilliger nu melden bij schade?  

De VNG-vrijwilligersverzekering heeft één voordeel voor de sport. Achmea, de verzekeraar waar de VNG de 
vrijwilligersverzekering heeft ondergebracht, geeft in haar circulaire aan dat alle schadegevallen m.b.t. vrijwilligers 
via haar kunnen verlopen. Achmea handelt het schadegeval dan verder af, ook als u bij een andere maatschappij 
verzekerd bent voor uw vrijwilligers. Achmea neemt dan contact op met uw maatschappij. Bij een schadegeval 
van een vrijwilliger kan de vrijwilliger of de sportvereniging zich in eerste instantie melden bij de gemeente, 
wanneer deze een VNG vrijwilligersverzekering heeft afgesloten. De gemeente heeft in dat geval een 
schadeformulier waarmee de schade bij Achmea kan worden gemeld. Schadeformulieren zijn meestal te vinden 
op de website van de gemeente.  
  

 
 


