
 
 
 

 

 

DONATUS Verzekeringen 

Telefoonnummer is: 073-5221700 

E-mail:  info@donatus.nl 

 

ROSMALEN, 6 januari 2020 

 

 

Betreft : Offerte Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  

 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstand en een collectieve 

ongevallenverzekering. Allereerst gaan wij in op financiële risico’s. Daarna geven wij een overzicht van de 

mogelijkheden om u daartegen te verzekeren. 

(Voor offertes en aanvraagformulieren dienen gemeenten zelf contact op te nemen met Donatus.)  

  

1. De risico’s 
Indien u door anderen aansprakelijk wordt gesteld loopt u financiële risico’s. In de eerste plaats moet u zich 

tegen een claim verweren en in de tweede plaats dient u de schade te vergoeden indien de claim terecht is. U 

kunt voor verschillende zaken aansprakelijk worden gesteld. 

• Onrechtmatig handelen 
U bent aansprakelijk indien medewerkers, ambtsdragers of vrijwilligers van u onrechtmatig handelen of  

onrechtmatig iets nalaten. Een koster morst bijvoorbeeld koffie over kleding van een gemeentelid. 

• Gebrekkige zaken 
Indien iemand schade lijdt als gevolg van een gebrekkige roerende zaak bent u als bezitter van die zaak 

daarvoor aansprakelijk. U kunt hierbij denken aan een ladder die door uw beheerder gebruikt wordt en die 

gebrekkig blijkt te zijn waardoor de beheerder ten val komt en letsel oploopt. 

• Gebrekkige opstallen 
Als bezitter van een kerk of pastorie kunt u aansprakelijk gesteld worden indien een medewerker of een 

willekeurige derde schade lijdt doordat het gebouw niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen. 

Dat kan gaan om een spijker die uit een kerkbank steekt en waaraan men zijn kleding scheurt of om een stuk 

daklood dat van uw kerk of toren waait en een voorbijganger treft. 

• Bestuurders van motorrijtuigen 
U kunt aansprakelijk gesteld worden indien één van uw ambtsdragers of vrijwilligers met een motorrijtuig 

schade toebrengt aan een derde in het verkeer [zie AVB]. U kunt ook door een inzittende [zie AVB] of de 

vrijwilliger als bestuurder van het motorrijtuig [zie WEGAM] aansprakelijk gesteld worden. 
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2. Verzekeringen tegen financiële risico’s 
Om u te beschermen tegen de financiële risico’s kunt u verzekeringen sluiten. Sommige van die 

verzekeringen zoals een aansprakelijkheidsverzekering zijn naar onze mening onmisbaar. De noodzaak van 

andere verzekeringen hangt af van uw eigen situatie, wensen en mogelijkheden. 

 

 

• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) 
De AVB biedt dekking tegen schade die derden lijden door letsel of zaakschade. Bij zaakschade is er sprake 

van een beschadigd voorwerp (of een zoekgeraakt voorwerp). Voorbeelden: iemand struikelt over een 

losliggende stoeptegel op het kerkpad. Een bezoeker blijft met zijn jas haken aan een splinter in de kerkbank. 

Vrijwilligers beschadigen een geparkeerde auto bij het ophalen van oud papier voor de kerk. 

 

Wij attenderen u erop dat immateriële schade zonder dat er sprake is van zaak- of letselschade niet wordt 

vergoed onder deze verzekering. Indien iemand bijvoorbeeld beledigd is en een schadevergoeding wegens 

laster eist dan is dat niet gedekt op een AVB. 

 

De AVB kent uiteraard ook enkele uitsluitingen. Schade toegebracht met en door motorrijtuigen is 

uitgesloten van de dekking; daar zijn aparte verzekeringen voor. Inzittenden kunnen de eigen bestuurder 

aansprakelijk stellen en deze aansprakelijkheid is gedekt op de rubriek WA van de motorrijtuigverzekering. 

Ook schade aan zaken onder opzicht is niet of beperkt gedekt op een AVB. Zo is schade aan zaken die u 

huurt, leent, bewerkt of vervoert niet gedekt onder de AVB. 

Toelichting: - Het uitgangspunt van ons aansprakelijkheidsrecht is dat een ieder zijn eigen schade draagt. 

De schade ligt daar waar ze valt. Pech, toeval en ongeluk is voor risico en rekening van het slachtoffer. 

Voor het afwentelen van de financiële consequenties van schade moet een goede reden bestaan. Daarvoor 

is het nodig dat deugdelijke rechtsgronden worden aangewend. 

                    - Indien uw vrijwilliger of medewerker schade oploopt tijdens de uitoefening van zijn taak 

voor de kerk, komt deze schade alleen voor vergoeding in aanmerking indien uw kerkgenootschap rechtens 

een verwijt kan worden gemaakt. Dit geldt ook voor een willekeurige derde partij zoals een bezoeker van 

de kerk of de eigenaar van het naastgelegen pand.  

                   - Een uitzondering hierop vormt de werknemer in loondienst die het kerkgenootschap kan 

aanspreken op grond van werkgeversaansprakelijkheid. 

                   - Wie struikelt en zijn been breekt draagt zelf zijn (financiële) leed. Dit wordt anders indien de 

vloer van de kerk net in de boenwas is gezet en men heeft verzuimd een waarschuwingsbord “Pas op: 

gladde vloer!” neer te zetten. 
 

 

• Verzekering voor werkgevers van bestuurders van 
motorrijtuigen (WEGAM) 

Deze verzekering biedt dekking voor het risico, dat het kerkbestuur aansprakelijk wordt gesteld door een 

bestuurder van een motorrijtuig, die letsel oploopt tijdens een zogenaamde dienstrit. U kunt denken aan een 

vrijwilliger die met de auto op weg is naar een vergadering voor de gemeente en door eigen schuld letsel 

oploopt, omdat hij geen voorrang verleent. Deze verzekering biedt dus alleen dekking voor de bestuurder, 

alleen tijdens zogenaamde dienstritten en alleen indien de bestuurder zelf een fout maakt. De schade aan de 

inzittenden of andere weggebruikers is verzekerd onder de eigen motorrijtuigverzekering (rubriek WA).     

De minimumpremie bedraagt € 50,00. Deze verzekering betreft een zogenaamde vangnetconstructie en biedt 

slechts dekking voor zover er elders geen of te beperkte dekking is. Voor schade aan de auto van de 

medewerker en/of vrijwilliger geldt op de cascodekking van de wegampolis een eigen risico van € 1.000. De 

WA-dekking bestaat uit een tegemoetkoming voor de onverhoopte terugval op de bonus-malusladder van de 

eigen autoverzekering van het slachtoffer, gedurende maximaal twee jaren en inclusief een eventueel eigen 

risico. 

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV) 

In Nederland wordt men steeds bewuster van de juridische mogelijkheden en de claimcultuur neemt toe. Het 

aantal besturen van stichtingen en instellingen dat een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van hun 



 
 
bestuurders en toezichthouders sluit neemt toe. Donatus Verzekeringen heeft in samenwerking met Zurich 

een speciaal product voor kerken ontwikkeld. 

 

Verschil tussen de gewone aansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de bestuurders-

aansprakelijkheidsverzekering (BAV) 

De AVB dekt schade aan derden waarvoor een verzekerde aansprakelijk is. Verzekerd is letselschade 

(inclusief overlijden) en zaakbeschadiging. De AVB biedt dus géén dekking voor schade die bestaat uit een 

financiële claim zonder dat er sprake is van letsel of materiële schade.  

De BAV geeft dekking voor de aansprakelijkheid voor het financiële nadeel dat anderen lijden als gevolg van 

het niet of niet naar behoren uitoefenen van de bestuursfunctie of de toezichthoudende functie. De BAV 

beschermt dus het privé-vermogen van de bestuurder of toezichthouder. Van deze verzekering is zaak –en 

letselschade uitgesloten. 

 

Voorbeelden: 

1. Het vergeten van het aanvragen van een bouwvergunning waardoor de reeds aangevangen verbouwing 

moet worden gestaakt. Het gebouw is niet beschadigd, maar er is wel sprake van financieel nadeel. Deze 

schade is dus niet gedekt op de AVB, maar wordt wel in behandeling genomen op de BAV. 

2. Een kerk is een inzamelingsactie gestart voor de restauratie van het monumentale orgel. Als ⅔ van het 

begrote bedrag binnen is, besluit de voorzitter van het kerkbestuur opdracht te geven aan een 

orgelbouwer om tot restauratie over te gaan. De rest van het geld komt echter niet binnen. De kerk heeft 

geen middelen om de orgelbouwer te betalen. De orgelbouwer spreekt daarom de voorzitter privé aan 

(hoofdelijke aansprakelijkheid). Deze schade is niet gedekt op de AVB, omdat het orgel niet beschadigd 

is. Er is wel dekking op de BAV voor de vermogensschade die de voorzitter persoonlijk lijdt. Er is echter 

geen dekking voor de kerk als rechtspersoon. De BAV biedt wel bescherming aan de individuele 

bestuursleden maar is geen garantieverzekering voor het kerkbestuur. 

3. De penningmeester fraudeert. Deze schade is niet gedekt. Op de AVB niet, omdat er geen materiële of 

letselschade is ontstaan en op de BAV niet, omdat frauduleus handelen is uitgesloten. De kosten van 

verweer zijn wel gedekt op de BAV, zolang door een gerechtelijke of een andere definitieve uitspraak het 

oneerlijke handelen niet is bevestigd. De overige bestuursleden hebben wel dekking op de BAV indien ze 

voor de fraude van de penningmeester in hun eigen privé-vermogen worden aangesproken.  

4. De koster laat na om een bord “voorzichtig, natte vloer!” bij een toilet te plaatsen nadat hij daar heeft 

gedweild. Een bezoeker glijdt uit en breekt zijn heup. De bezoeker claimt als gevolg van het letsel 4 

maanden gederfde inkomsten. Het kerkbestuur wordt hierop aangesproken. Omdat er sprake is van 

letselschade is hier wel dekking op de AVB (inclusief inkomstenderving). Op de BAV is geen dekking, 

omdat er sprake is van letselschade. 

 

Belangrijke uitsluitingen 

1. boetes 

2. fraude (deze uitsluiting geldt niet voor het verweer tegen een claim in zake vermeend frauduleus 

handelen totdat er een definitieve uitspraak is. Verzekerden die niet zelf hebben gefraudeerd hebben 

dekking) 

3. milieuaantasting (waaronder asbest) 

4. seksuele of seksueel getinte gedragingen 

 

Belangrijke insluitingen: 

1. ex-bestuursleden  

2. de wettige echtgeno(o)t(e) of levenspartner van een verzekerde 

3. kosten van verweer bij milieuaantasting 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid 

In het kader van bestuurdersaansprakelijkheid is elk bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk voor schade door 

onrechtmatig handelen of nalaten van het bestuur of één der (overige) bestuursleden. Hoofdelijk 

aansprakelijk betekent, dat een benadeelde het privé-vermogen van iedere willekeurige bestuurder kan 

aanspreken. Dus een fout van de ene bestuurder kan leiden tot een claim op het vermogen van een andere 

bestuurder, zonder dat deze laatste van de fout op de hoogte is. Vanwege dit risico sluiten veel besturen van 

stichtingen en instellingen een BAV.  



 
 
 

Premie 

De premie wordt gebaseerd op het aantal kerkgebouwen in eigendom. De dekking bedraagt € 500.000 per 

aanspraak per jaar.  

 

Aantal kerkgebouwen in eigendom  Premie 

Bij geen of één kerkgebouw in eigendom € 135,- 

Bij 2 kerkgebouwen in eigendom € 150,- 

Bij 3 kerkgebouwen in eigendom € 175,- 

Bij 4 kerkgebouwen in eigendom € 175,- 

Bij 5 kerkgebouwen in eigendom € 175,- 

Bij 6 kerkgebouwen in eigendom € 200,- 

Bij 7 kerkgebouwen in eigendom € 225,- 

Bij 8 kerkgebouwen in eigendom € 275,- 

Bij 9 kerkgebouwen in eigendom € 310,- 

Bij 10 kerkgebouwen in eigendom € 350,- 

 

Indien u 11 of meer kerken in eigendom hebt, kunt u de premie apart opvragen.  

 

  

Tot slot 

Wij nemen aan, dat wij u volledig hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u 

altijd contact met ons opnemen. Wilt u gebruik maken van een offerte dan verzoeken wij u het betreffende 

aanvraagformulier verder in te vullen en voor akkoord getekend te retourneren. Daarna maken wij de 

verzekering(en) voor u in orde. (KB: Voor offertes en aanvraagformulieren dienen gemeenten zelf contact op 

te nemen met Donatus.)  

 

  

 

 Met vriendelijke groet, 

Donatus Verzekeringen   

 

Telefoonnummer is: 073-5221700 

E-mail:  info@donatus.nl 
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