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VERZEKERINGEN 
 
 

Datum voorstel:  26 mei 2022 

Verantwoordelijk bestuurslid: Werkgroep cluster 5 – verzekeringen 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via gezamenlijk overleg fusie 

1. Beslispunten   Kennisnemen van het voorstel van de werkgroep cluster 5 – 
verzekeringen 

 Besluiten over een aantal punten 

2. Samenvatting Met het oog op de fusie is het nodig om het verzekeringspakket 
van de drie organisaties onder de loep te nemen en sommige 
verzekeringen op te zeggen. De werkgroep doet een voorstel 
aan de ALV voor een nieuw verzekeringspakket. 

3. Benodigde financiën Er is al een bedrag voor verzekeringen opgenomen in de 
begroting. Dit moet mogelijk worden aangepast. 

4. Besluit vergadering  

 
 

1. Inleiding 

Vanwege de fusie tussen de Nationale Bond, EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant 

is een werkgroep met vertegenwoordigers van de drie organisaties ingesteld. Gerrit 

Zwiers en Kees Huikeshoven (Nationale Bond), Paul Corten (EHBO Limburg) en Rinus 

Melenboer (EHBO Noord-Brabant) hebben zich gebogen over de verzekeringen. 

Misschien is een besluit over de verzekeringen nog wel het lastigst omdat bij EHBO 

Limburg en EHBO Noord-Brabant verenigingen via een mantelpolis (collectieve 

verzekering) waren verzekerd. De werkgroep kan zich goed voorstellen dat voor de 

verenigingen die overstappen naar de Nationale Bond het verzekeringspakket een 

belangrijke afweging is. 

 

In deze notitie informeert de werkgroep de ledenvergadering over het proces en legt 

een aantal beslispunten aan de ledenvergadering voor. 

 

2. Proces 

De drie organisaties hebben voor hun leden en besturen verschillende verzekeringen 

afgesloten. De werkgroep heeft daarom eerst een inventarisatie gemaakt van het 

huidige pakket verzekeringen per organisatie. Vervolgens is bij een aantal 

tussenpersonen een offerte opgevraagd. Daarna is de keuze gemaakt om met één 

tussenpersoon verder te gaan.  

 

De werkgroep doet hierna een voorstel aan de ledenvergadering voor het afsluiten van 

een aantal verzekeringen en om een aantal verzekeringen op te zeggen. De werkgroep 

doet ook een voorstel voor een verzekeringspakket voor de aangesloten verenigingen.  
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Omdat het afsluiten van collectieve verzekeringen een behoorlijk financiële 

consequentie heeft stelt de werkgroep aan de ledenvergadering voor om hier een 

standpunt over in te nemen.  

 

Er is ook een mogelijkheid om een fonds in te stellen waar verenigingen een beroep op 

kunnen doen in plaats van het jaarlijks afdragen van premies aan verzekeringen 

waarbij de ervaring is dat er geen enkel beroep op is gedaan. Het bestuur wisselt 

hierover graag van gedachten tijdens de algemene vergadering. 

 

3. Huidige pakket van verzekeringen 

De drie organisaties hebben op dit moment de volgende verzekeringen lopen: 

 

Soort verzekering Nationale 

Bond 

EHBO 

Limburg 

EHBO 

Noord-

Brabant 

Collectieve Rechtsbijstandsverzekering  X X 

Aansprakelijkheidsverzekering 

Bedrijven (AVB) 
X X X 

Bestuurders- en Commissarissen 

aansprakelijkheidsverzekering (BCA) 
X   

Collectieve ongevallenverzekering 

(COV) 
 X X 

 

 Rechtsbijstandsverzekering: verzekering die de verzekeringnemer bijstaat in 

het rechtsverkeer 

 Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB): is de basis 

aansprakelijkheidsverzekering en dekt schade aan personen (letselschade) 

en (zaakschade) spullen van anderen die veroorzaakt is door jou, je 

medewerkers of je producten 

 Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA): 

Beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en 

toezichthouders tegen het risico van persoonlijke aansprakelijkheid voor 

financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen 

van hun functie. 

 Collectieve ongevallenverzekering (COV): leden zijn collectief verzekerd 

tegen ongevallen 

 

4. Overzicht verschillende verzekeringen 

Vrijwilligersverzekeringen van gemeenten 

Sinds 2009 krijgen gemeenten geld van het rijk om een verzekering af te sluiten voor 

de vrijwilligers in hun gemeente. Gemeenten kunnen kiezen uit twee verzekeringen: 

basis en plus. Bij de basisverzekeringen zijn vrijwilligers verzekerd voor ongevallen & 

persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid.  
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Behalve de ongevallenverzekering moeten vrijwilligers eerst een beroep doen op de 

eigen verzekering voordat zij een beroep op de verzekering van de gemeente kunnen 

doen. (zie ook: 

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering). 

 

Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis 

Het Oranje Kruis heeft vanaf 1 oktober 2004 alle houders van een geldig Diploma 

Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid 

voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje 

Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te 

geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat eerstehulpverleners als het nodig is 

zonder angst hun werk kunnen doen. In de afgelopen jaren is deze verzekering 

verder uitgebreid naar andere certificaathouders (zie ook: 

https://www.ehbo.nl/media/1277/aansprakelijkheidsverzekering_juli_2019.pdf). 

 

Rechtsbijstandsverzekering 

Een rechtsbijstandsverzekering is eventueel nodig voor claims aan derden namens 

de vereniging/organisatie. 

 

Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA) 

Met de komst van de Wbtr is er meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij 

bestuurders om als ‘goed bestuur’ te handelen. Daardoor is de kans groter dat 

bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Met deze verzekering kan er geen claim 

op het privévermogen van een bestuurslid worden gelegd. Deze verzekering kan ook 

gebruikt worden voor claims onderling op bestuursniveau. 

 

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) 

Deze verzekering is belangrijk als er claims tegen de vereniging kunnen worden 

ingediend. Belangrijk dat er dan tijdig wordt gemeld. 

 

Collectieve ongevallenverzekering (COV) 

In tegenstelling tot andere verzekeringen keert een ongevallenverzekering wel direct 

uit (als het ongeval is vastgesteld). Dat kan gunstig zijn voor degene die hiermee te 

maken krijgt omdat als er verschillende ongevallenverzekeringen (bijv via de 

gemeente, Het Oranje Kruis, eigen verzekering en de verzekering van de EHBO-

vereniging) er dan een stapeling van uitkeringen plaatsvindt. Het uit te keren bedrag 

wordt daarmee een stuk hoger. 

 

Cyberverzekering 

Het is misschien nodig om op het niveau van de koepel na te denken over een 

cyberverzekering omdat de Nationale Bond via de online ledenadministratie 

gegevens van leden beheert. De ledenadministratie is via 2-factor authenticatie op 

zich goed beveiligd. 

 

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering
https://www.ehbo.nl/media/1277/aansprakelijkheidsverzekering_juli_2019.pdf
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5. Verzekeringspakket koepelorganisatie 

Voor de koepelorganisatie is het voorstel alleen een Aansprakelijkheidsverzekering 

Bedrijven (AVB) en een Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheids-

verzekering (BCA) af te sluiten. 

De BCA van de Nationale Bond zal worden voortgezet en moet worden aangepast 

met de nieuwe bestuurders. 

 

Voor de AVB moet worden gekeken of de verzekering van de Nationale Bond kan 

worden omgezet naar een kantoorrisico dan wel een nieuwe verzekering kan worden 

afgesloten. Zowel voor BCA als AVB moet het uitlooprisico worden ingekocht zodat 

mogelijke claims van voor de fusie nog verzekerd blijven. 

 

Gevraagd besluit: 

Instemmen met het afsluiten van een AVB en BCA voor de landelijke 

organisatie door het bestuur. 

 

6. Verzekeringspakket verenigingen 

De werkgroep heeft na het bestuderen van de offertes ervoor gekozen om verder te 

praten met AON.  

 

Cafetariamodel 

AON stelt voor om met een cafetariamodel te werken voor de aangesloten 

verenigingen. Verenigingen kunnen dan zelf bepalen of en welke verzekering(en) zij 

afsluiten. Het is namelijk heel goed mogelijk dat een vereniging zelf al een voordelige 

verzekering heeft afgesloten. 

 

De volgende verzekeringen kunnen via het cafetariamodel worden afgenomen: 

 

- Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) 

- Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA) 

- Collectieve Ongevallenverzekering (COV) 

- Inventaris/inboedelverzekering 

- Transport goederen (transport van de AED bijv) 

 

AON heeft dit voor de KNV-EHBO al opgezet en zal ook voor de Nationale Bond een 

eigen onderdeel op de website maken. Daar kunnen verenigingen informatie over de 

verzekeringen vinden en ook meteen een verzekering aanvragen. In de bijlage geven 

we een indicatie van de kosten per vereniging. 

 

Collectieve verzekeringen (mantelpolis) 

Daarnaast zijn er wettelijke ontwikkelingen rond mantelpolissen (collectieve 

verzekering voor aangesloten verenigingen) en verzekerde limieten. Als je een 

mantelpolis hebt met een bepaalde verzekerde limiet dan zou het in theorie zo 

kunnen zijn dat als de limiet is bereikt een volgende vereniging geen beroep meer 

kan doen op de verzekering. Dat is een onwenselijke situatie. 
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Een vereiste voor een mantelpolis is dat op landelijk niveau moet worden 

bijgehouden of een vereniging voldoet aan de UBO-registratie bij de Kamer van 

Koophandel. Met meer dan 300 verenigingen is dit ondoenlijk om bij te houden. Het 

zou betekenen dat het landelijk bureau dit bij moet houden en tijd aan besteden. 

Maar het blijft wel een verantwoordelijkheid van verenigingen. 

 

Gevraagd besluit: 

Voorstel aan de ALV is om het cafetariamodel bij AON af te nemen voor de 

aangesloten verenigingen. Het voorstel is niet om een mantelpolis af te sluiten. 

Aan de verenigingen wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. 

 

7. Evaluatie 

Het bestuur stelt voor om op de volgende ledenvergadering het verzekeringspakket 

te evalueren. 


