
Inventarisatie verzekeringen en dekking 
 
Inventarisatie collectieve verzekeringen R-K. Kerkgenootschap* 
(bijgewerkt a.d.h.v. financiële regelingen 2017 Aartsbisdom Utrecht) 
 
Door het R.-K. Kerkgenootschap is een aantal collectieve contracten afgesloten. Het betreft 
collectieve verzekeringen voor:  
 

 aansprakelijkheid  

 ongevallen  

 aansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen  

 grafmonumenten 

 

Verzekering: Aansprakelijkheid  

 

De verzekerden 

 Het RK Kerkgenootschap in Nederland en zijn bestuur. 

 Bisdommen, vicariaten, parochies, charitasinstellingen en alle andere kerkelijke 

instellingen die op grond van de algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen 

en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie als kerkelijk 

rechtspersoon worden aangemerkt, en hun besturen.  

 Vrijwillige medewerkers bij alle bedoelde instellingen. 

 De seculiere en reguliere priesters, diakens, pastoraal werkers en 

studenten/stagiaires, ook zij die aan een seminarie of pastorale opleiding verbonden 

zijn. 

 Inwonende huishoudelijke medewerksters. 

 

Dekking 
De maatschappij verzekert de aansprakelijkheid van de verzekerden ter zake van de in de 
polis omschreven hoedanigheid voor schade aan personen en schade aan zaken.  
 

Verzekerd bedrag 

 Tot een maximum van €2.500,000 per aanspraak. 

 Eigen risico van €500,- euro voor zaakschade (voor letselschade geldt geen eigen 

risico). 

 

Verzekering: Ongevallenverzekering 

 

De verzekerden  

Deze verzekering geeft een dekking voor risico’s van overlijden of blijvende invaliditeit als 

gevolg van een ongeval.  



 

Verzekerd zijn:   

 Alle vrijwilligers, althans de niet gehonoreerde personen, op enigerlei wijze actief ten 

behoeve van de R.-K. Kerkprovincie, bisdommen, vicariaten, parochies, 

caritasinstellingen en alle andere kerkelijke instellingen die op grond van de 

algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke 

rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie als kerkelijk rechtspersoon worden 

aangemerkt.  

 

Dekking 
Voor de verzekerden geldt de dekking  tijdens het verrichten van werkzaamheden in 
opdracht van of ten behoeve van verzekeringsnemer alsmede het rechtstreeks gaan naar 
deze werkzaamheden en terug naar huis. 
 
Verzekerde bedragen: 

 €25.000,- per persoon ingeval van overlijden. 

 €50.000,- per persoon ingeval van blijvende invaliditeit.. 

 €1000,- per persoon (extra), direct uit te betalen zodra er sprake is van een uitkering  

onder a of b. 

 Ga voor alle polisvoorwaarden naar: www.donatus.nl/kerken-polisvoorwaarden. 
Zie polis blad C02010. 
 
 

Verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen 
(WEGAM) 
Noodzakelijk omdat: Op 12 januari 2001 de Hoge Raad een arrest heeft gewezen dat de 
aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen van zijn werknemers in 
belangrijke mate uitbreidt. In het arrest, bekend geworden onder de naam Arena arrest, 
heeft het hoogste rechtscollege beslist dat de werkgever de letselschade dient te vergoeden 
die een werknemer leidt als bestuurder van een motorrijtuig dat bij een verkeersongeval is 
betrokken. Voorwaarde is wel dat de schade wordt geleden tijdens werktijd.  
Omdat de schade die de bestuurder lijdt, niet wordt gedekt door de WA-verzekering van het 
motorrijtuig noch door de standaard aansprakelijkheidsverzekering, is voor dit risico een 
collectieve werkgevers-aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen 
[Wegam] afgesloten.  
 

De verzekerden  
 
De verzekering is van kracht voor medewerkers in loondienst en vrijwilligers van het R.-K. 
Kerkgenootschap, bisdommen, vicariaten, parochies en van alle andere onder of aan 
genoemde organen ressorterende of gelieerde stichtingen, verenigingen en instellingen.  
 
 

http://www.donatus.nl/kerken-polisvoorwaarden


Dekking 
Het risico van autoritten van de verzekerde personen indien en voor zover men een auto 
bestuurt en letsel oploopt waarvoor men de “werkgever” aansprakelijk kan stellen. Dat wil 
zeggen: het risico van letselschade van de werknemer die in werktijd en in opdracht van zijn 
werkgever een auto bestuurt en daarmee, zonder opzet of roekeloosheid, een ongeluk heeft 
veroorzaakt.  
In de brief van 2013 van Donatus staat het volgende genoemd. Deze verzekering betreft 
een zogenaamde vangnetconstructie en beidt slechts dekking voor zover er elders geen of 
te beperkte dekking is. 
 
Verzekerd bedrag 
Tot een maximum van €1.000.000 per gebeurtenis.  
 
Eigen risico 
Indien de eigenaar van de auto slechts een WA-verzekering heeft voor deze auto is bij 
schade een eigen risico van €1000,- van toepassing. 
 
 

Verzekering: Grafmonumenten 

 

Verzekerd  
Alle grafmonumenten en columbaria op katholieke begraafplaatsen, voor zover deze worden 
beheerd door een publieke of private kerkelijke instelling van de R.-K. Kerk.  
 
Dekking 
Gedekt is schade aan de verzekerde zaken tegen alle van buiten komende onheilen die zich 
plotseling manifesteren. Schade aan een grafmonument veroorzaakt tijdens 
werkzaamheden door personeel, vrijwilligers c.q. derden, is derhalve ook verzekerd.  
 
Niet-gedekt 
Niet gedekt is schade door wind en/of storm, tenzij veroorzaakt door een ander voorwerp 
dat ten gevolge van wind en/of storm in aanraking is gekomen met het grafmonument dan 
wel het columbarium. Schade aan een grafmonument veroorzaakt door b.v. vallende 
takken/bomen dan wel door een ander omvallend grafmonument, is derhalve verzekerd.  
 
Verzekerd bedrag 
Tot een maximum van € 2.300,= per grafmonument per gebeurtenis waarop het eigen risico 
nog in mindering wordt gebracht.  
 
Eigen risico 
€ 200,= per grafmonument per gebeurtenis c.q. € 50,= per gebeurtenis per strekkende meter 
voor een columbarium, met een maximum van € 2.000,= per gebeurtenis per begraafplaats. 
 
 
Let op: begraafplaatsen die geen eigendom zijn van een parochie c.q. die niet beheerd 
worden door een parochie of een kerkelijke rechtspersoon zijn niet verzekerd onder 
voornoemd collectief contract van het R.-K. Kerkgenootschap.  



 
Inventarisatie collectieve verzekeringen vanuit de gemeenten * 

 

 Gemeente Duiven 

 Gemeente Doesburg 

 Gemeente Westervoort 

 Gemeente Rijnwaarden 

 Gemeente Zevenaar 

 

De gemeente  Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar 

 

Vrijwilligersverzekering 

Deze  gemeenten zijn verzekerd bij Centraal beheer en hebben een VNG 

vrijwilligersverzekering afgesloten.  

 

Voor de vrijwilligersverzekering geldt dat zij een secundaire dekking heeft. Het is dus een 

aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor. Als uw eigen verzekering geen 

dekking biedt, dan kunt u de schade melden op de vrijwilligersverzekering. Hiervoor kunt u 

gebruik maken van het schadeformulier. 

Voor wie? 

 Vrijwilligers: Persoon die vanuit Nederland, min of meer georganiseerd, onverplicht 
en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de 
samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Hieronder zijn niet 
begrepen vrijwillige brandweerlieden, politiemedewerkers en mantelzorgers. 

 Mantelzorgers: zijn meeverzekerd op de ongevallen- en persoonlijke 
eigendommenverzekering.  
Definitie mantelzorg: mantelzorg is langdurige en intensieve zorg. , die niet in het 
kader van een hulpverlenend beroep door een persoon minimaal 8 uur per week, 
wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte 
partner, ouder, kind, vriend of buur.  

 Maatschappelijke stagiair: Degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet 
onderwijs een stage verricht, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. 

1. Polisblad Verkeeraansprakelijkheid Rechtspersonen 
Verzekerden: De rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger en 
maatschappelijke stagiair zijn werkzaamheden verricht. 
Verzekerd bedrag:  EUR 1000.000,00 per aanspraak met een maximum van EUR 1000.000,00 
per verzekeringsjaar. 

2. Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers 
Verzekerden: als verzekerde worden beschouwd vrijwilligers en maatschappelijke stagiairs 
Verzekerd bedrag: dekking Personen- en zaakschade tezamen  EUR 2.500.000,00 per 
aanspraak, gelimiteerd tot EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar. 



 
3. Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen 
Verzekerden: De rechtspersoon gevestigd binnen de gemeente van verzekeringsnemer, 
waarvoor de vrijwilliger of maatschappelijk stagiair zijn werkzaamheden verricht. 
Verzekerd bedrag: dekking Personen- en zaakschade EUR 2.500.000,00 per aanspraak 
gelimiteerd tot EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar. 

4. Polisblad Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers 
Verzekerden: Bestuurders respectievelijk commissaris/toezichthouder. 
Verzekerd bedrag: EUR 500.000,00 als maximum per aanspraak en per verzekeringsjaar voor 
alle verzekerde tezamen. 

5. Polisblad Ongevallenverzekering Vrijwilligers 
Verzekerden: Vrijwilligers 
Verzekerd bedrag:  bij overlijden     EUR 12.500,00 
Verzekerd bedrag:  bij invaliditeit     EUR 25.00,00 
Geneeskundige kosten     EUR 1.000,00 

 
Gemeente Doesburg 
 
Vrijwilligersverzekering 
De Gemeente Doesburg heeft met ingang van 1 juli 2009 bij Aon Risk Solutions een 
verzekeringspakket afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk 
afdekken.  
 
Voor wie?      

 Voor iedere vrijwilliger woonachtig en ingeschreven in de Gemeente Doesburg en die 
in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaalde werkzaamheden verricht 
ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang 
wordt gediend. 

 De verzekering geldt ook voor mantelzorgers. Onder mantelzorg wordt verstaan:  
"de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: 
familieleden, vrienden, kennissen en buren". Kenmerkend is de reeds bestaande 
persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het 
om langdurige zorg die onbetaald is. 

 Maatschappelijke stage is met ingang van 1 januari 2011 ook meeverzekerd. Vanaf 
schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare 
scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen 
tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hen 
persoonlijke ontwikkeling. Veel scholen hebben maatschappelijke stage al 
opgenomen in het onderwijsprogramma. 
 
Ook de vrijwilliger uit een andere gemeente die vrijwilligerswerk verricht in de 
Gemeente Doesburg is verzekerd. 



 Vrijwilligers zijn verzekerd: 

 Ongeacht hun leeftijd; 
 Ook bij eenmalige activiteiten; 
 Geen minimum aantal uren; 
 Ook bij kerkelijk werk en activiteiten georganiseerd door buurtverenigingen.  

Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer, vrijwillige politie. Betaalde krachten binnen een 
vrijwilligersorganisatie vallen ook buiten deze verzekering. 

Eigen verzekeringen en mogelijke samenloop 
De vrijwilligersverzekering heeft het karakter van een 'vangnetverzekering', dit betekent in 
de praktijk dat aangetoond moet worden dat er elders geen dekking bestaat. De 
vrijwilligersverzekering kent dus een secundaire dekking. Het advies is dan ook om de eigen 
polis te behouden. 

Dekkingsoverzicht verzekerde rubrieken vrijwilligerspolis 
1. Rubriek Ongevallen en persoonlijke eigendommen, verzekerde bedragen ongevallen 

 Overlijdensdekking        EUR 12.500,00 

 Algehele blijvende invaliditeitsdekking      EUR 25.000,00 

 Geneeskundige kosten         EUR 1.000,00 

 Psychische hulpverlening na aanleiding van molest of trauma  EUR 5.000,00  

 Acute huishoudelijke hulp (max 30 uur)      EUR 750,00 
 
2. Verzekerde bedragen ongevallen inzittenden 
Deze dekking is van toepassing voor inzittenden van het voertuig met de vrijwilliger als 
bestuurder. 
 

 Overlijdensdekking                 EUR 7.500 

 Algehele blijvende invaliditeitsdekking             EUR 25.000,00 
 
Verzekerde bedragen persoonlijke eigendommen, schade algemeen per gebeurtenis 
EUR 5.000,00.  
 
Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico. Cumulatieve limiet van EUR 2.500.000,00 per 
gemeente per gebeurtenis. 
 
3. Rubriek aansprakelijkheid vrijwilligers 
Verzekerd bedrag maximaal per gebeurtenis     EUR 2.500.000,00 
Verzekerd bedrag maximaal per jaar      EUR 5.000.000,00 
 
Opzichtdekking 

 Schade roerende zaken       EUR 10.000,00 
 Schade roerende zaken maximaal per jaar     EUR 25.000,00 
 Schade onroerende zaken       EUR 25.000,00 
 Schade onroerende zaken per jaar                                                        EUR 100.000,00 

 



4. Rubriek Aansprakelijkheid Rechtspersonen 

Verzekerd bedrag maximaal per gebeurtenis    EUR 2.500.000,00 

Verzekerd bedrag maximaal per jaar      EUR 5.000.000,00 

Opzichtdekking 
 Schade roerende zaken       EUR 10.000,00 
 Schade roerende zaken maximaal per jaar     EUR 25.000,00 
 Schade onroerende zaken       EUR 25.000,00 
 Schade onroerende zaken per jaar                                                        EUR 100.000,00 

 

5. Rubriek Rechtsbijstand voor vrijwilligers 

Verzoek tot rechtsbijstand kan alleen worden ingediend als het om een belang gaat van 

EUR 225,00 of meer. Externe kosten door Das Rechtsbijstand zijn gemaximeerd op  

EUR 35.000,00 per geschil. 

6.Rubriek Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen Plus 

Deze verzekering geeft dekking, na een verkeersongeval (zie polisblad). 

Verzekerd bedrag maximaal per gebeurtenis         EUR 1.250,00.00 

Eigen risico per gebeurtenis             EUR 500,00 

 

7. Rubriek Bestuurdersaansprakelijkheid 

Dit betreft een dekking voor alle vrijwillige bestuurders respectievelijk commissarissen en 

toezichthouders van alle organisaties die actief zijn als vrijwilligersorganisatie in een 

gemeente. Het maximale bedrag aan baten mag  EUR 500.000,00 op jaarbasis zijn.  

Geen maximering ten aanzien van het balanstotaal. Geen eigen risico. 

Verzekerd bedrag maximaal per aanspraak per organisatie          EUR 500.000,00 

Verzekerd bedrag maximaal per organisatie per jaar       EUR 1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een inventarisatie en  

   daarmee een momentopname. Opgenomen informatie is onder voorbehoud van  

   wijzigingen in genoemde verzekeringen. Voor actuele informatie dient men zich te wenden  

   tot de contractpartij (parochiebestuur of gemeente).  


