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Verkort dekkingsoverzicht Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor 

KNGU en haar leden 
 
 
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) ziet 
er op hoofdlijnen als volgt uit: 
 

Wat houdt de dekking in? 
Deze verzekering voorziet in de dekking van de persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder of commissaris 
(of toezichthouder) bij een bedrijf, vereniging of instelling en geeft hiermee een bescherming van het 
privévermogen. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen, zullen er toch verweerkosten moeten worden 
gemaakt. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn; de verzekering biedt ook hiervoor dekking. Indien het bedrijf 
de bestuurder door middel van een van kracht zijnde vrijwaring schadeloos stelt voor een claim dan kan het 
bedrijf voor die betaling een beroep op de verzekering doen. 

Op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is zaak-, personen en immateriële schade uitgesloten van 
de verzekering.  

Voor de letsel- en/of zaakschade van een derden (medewerker of lid) is er een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zie meer informatie op: 
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Overige/KNGU-aansprakelijkheidsverzekering.pdf.  

Hoeveel is er verzekerd qua verzekerd bedrag? 
EUR 250.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar en er is een totaal limiet, voor de gehele verzekering, 
van totaal EUR 2.500.000,00 per verzekeringsjaar.  
 

  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdutchgymnastics.nl%2fassets%2fDocumenten%2fOverige%2fKNGU-aansprakelijkheidsverzekering.pdf&c=E,1,H4Kf6gYS2TsF-YLjcWMNk4SyUNdwEb67RIyEv_-G566uATvGE7p2EgqRVPeXcEUp3cnYOZ0g00VGkUzIu__cAEfRwsKvFUiekUdwGN8TI5h3MxxmkgMuVU8,&typo=1
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Wie zijn er verzekerd? 

De polis dekt de volgende personen: 

1.17 Verzekerden  

1.17.1 Bestuurders (uitvoerend en niet uitvoerend). 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. Tevens worden als bestuurder aangemerkt alle natuurlijke 
personen die krachtens enige bepaling der statuten of krachtens besluit van de algemene vergadering van 
aandeelhouders bij de groep daden van bestuur verricht(t)en.  

1.17.2 Bestuurder managementvennootschap. Een natuurlijke persoon in de hoedanigheid van statutair 
benoemd bestuurder van een managementvennootschap, indien en voor zover de 
managementvennootschap is benoemd als statutair bestuurder bij verzekeringnemer en als zodanig 
handelt.  

1.17.3 Medebeleidsbepalers. Alle natuurlijke personen, die het beleid van de groep (mede)bepalen of 
(mede) hebben bepaald als waren zij bestuurders. 

1.17.4 Vereffenaars. Alle natuurlijke personen, niet door een rechter benoemd, die op statutair 
voorgeschreven wijze als vereffenaar optreden of hebben opgetreden voor de groep.  

1.17.5 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. 

Waar is de polis geldig? 
De verenigingen dienen rechtspersoonlijkheid naar het recht van het land van vestiging (Nederland) te 
bezitten en aangemeld te zijn bij verzekeraar.  
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Zijn er uitsluitingen?  
Van deze verzekeringen zijn uitgesloten aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit: 
 

 Milieuaantasting 
Milieuaantasting, ongeacht of deze milieuaantasting door een derde of door een verzekerde is 
veroorzaakt 

 Opzet 
Door een verzekerde veroorzaakte schade voor zover deze schade het beoogde of zekere gevolg is 
van de door deze verzekerde gemaakte fout. 

 Vermogensdelicten 
Vermogensdelicten zoals ondermeer diefstal, ,afpersing, afdreiging, verduistering, bedrog en 
valsheid in geschrifte 

 Kasbeheer, betalingen, geld(swaarden) 
Het beheer van een kas of het doen betalingen en/of het op enigerlei wijze verloren (doen) gaan 
van geld of geldswaarden 

 Intellectuele eigendomsrechten  
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.  

 Bestuurdersaansprakelijkheid  
schade waarvoor een verzekerde als bestuurder, commissaris/ toezichthouder of als 
medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken.  

 Bijzondere bedingen  
een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve indien en voor 
zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest).  

 Hardware en software  
ontwikkeling, implementatie, aanpassing en onderhoud van software, alsmede advisering ten 
aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hardware en software.  

 Atoomkernreacties 
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 

 Molest  
Molest HDI Global Specialty SE  

 Bekende omstandigheden  
omstandigheden die een verzekerde, geen van hen uitgezonderd, op de op het polisblad vermelde 
ingangsdatum van de verzekering bekend waren.  

 Honorarium, salaris, verschotten en onkosten  
het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, indien een verzekerde 
deze tengevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of 
deze cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.  

 Werkzaamheden  
kosten ontstaan door of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van 
door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, dan wel 
geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde werkzaamheden 
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Ik heb een schade, wat nu? 
Meld een (mogelijke) schade of een aansprakelijkstelling naar kngu@meijers.nl. Vergeet niet in deze e-mail 
een korte toelichting te geven over de (mogelijke) schade of aansprakelijkstelling 
 

Voorwaarden 
Zie bijlage voor de benodigde voorwaarden. 

mailto:kngu@meijers.nl

