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verzekeringen

Oeps! Schade!

Gelukkig zijn we 

Het verzekeringspakket van een roeivereniging is een belangrijk bestuurlijk dossier. Het aantal  
verschillende verzekeraars in de roeiwereld is niet zo groot, maar de mogelijkheden zijn legio.  
Roei! zet met medewerking van oud-assurantieadviseur Herman Boelen een aantal zaken op een rijtje. 

ervoor VERZEKERD
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  Veel verzekeringskwesties op het 
water hebben als referentiekader het 
Binnenvaartpolitiereglement (BPR), veelal 
aangeduid als het Vaarreglement. Belangrij-
ke bepalingen zijn dat de eigenaar van een 
boot wettelijk aansprakelijk is als er schade 
is. In veel gevallen is dat de roeivereniging. 
Ook bevat het BPR de voorrangsregels op 
het water. Omdat de roeiboot dan een van 
de laagste in rang is, zal bij aanvaringen de 
eigenaar van de roeiboot in vele gevallen de 
aansprakelijke partij zijn. Reden temeer om 
bemanning en boten goed verzekerd het 
water op te laten gaan. 
De vraag is wat een vereniging wel en wat 
niet moet verzekeren. Roei! ging hiervoor 
te rade bij Herman Boelen (76, oud-top-
roeier en oud-assurantieadviseur voor 
onder andere de roeisport, sinds 1951 lid 
van Willem III) en zette een aantal zaken 
op een rijtje op basis waarvan besturen 
overwegingen kunnen maken voor ze het 
gesprek met adviseurs aangaan.
In het algemeen geldt dat hoge en 
onvoorspelbare risico’s behoren te worden 
afgedekt. De volgende dekkingen zijn 

daarom voor iedere vereniging noodzake-
lijk: vloot, aansprakelijkheid en opstal en 
inventaris. Daarnaast kan ook botentrans-
port relevant zijn.

Vloot

De vloot is het belangrijkste bezit van een 
roeivereniging, de schade hieraan wordt 
gedekt door een vlootverzekering.  Daarover 

bestaat vaak het idee dat die de dagwaarde 
uitkeert, net als bij auto’s. Dit is niet juist. 
Vaartuigen worden namelijk niet afgeschre-
ven. Een total-loss als in het dagelijks 
spraakgebruik bestaat dus niet. De 
vereniging bepaalt zelf de dagwaarde van 
de boten, rekening houdend met het 
gebruik en tot welk bedrag men nog wil 
repareren. Het is wel van belang dat alle 
boten op de vlootlijst vermeld staan, ook al 
is de waarde nihil. Een boot die niet op de 
lijst vermeld staat, bestaat niet. Dus ook 
niet voor de verzekering. 
Regelmatig leent een vereniging boten uit 
aan leden van een andere vereniging. Dan 
is het van belang dat de uitlenende 
vereniging bij het afsluiten van de polis 
heeft opgegeven dat men af en toe boten 
uitleent of verhuurt. 
Bij een aanvaring tussen twee boten van 
dezelfde vereniging komt een verzekerings-

Casus: Aanvaring op de Amstel

Op 21 augustus 2004 vond op de Amstel een aanvaring plaats tussen een 

acht en een skiff. De skiffeur kreeg de boegbal van de acht in de rug en werd 

na de botsing naar het AMC gebracht. Hij had een forse bloeduitstorting en 

was enige tijd uit het arbeidsproces. De lezingen van skiffeur en de stuurman 

en van hun getuigen over de exacte toedracht verschilden. De skiffeur daag-

de de stuurman van de acht voor de rechter om de gederfde inkomsten en 

kosten op hem te verhalen. De rechter bepaalde dat de schade voor 70% 

voor rekening kwam van de stuurman en voor 30% voor rekening van de 

skiffeur - die had vaker moeten omkijken. De stuurman was aansprakelijk 

wegens onrechtmatige daad en werd veroordeeld tot vergoeding van  

70% van de kosten plus de geleden materiële en immateriële schade,  

ruim 35.000 euro.

De stuurman en zijn verzekeraar gingen in hoger beroep. Het hof vernietigde 

het vonnis, doch uitsluitend voor de hoogte van de geleden materiële en 

immateriële schade. Het hof stelde een andere verdeling van de schade vast, 

namelijk 85% respectievelijk 15%. Het hof vond dat de stuurman 'een aan-

zienlijk groter verwijt kan worden gemaakt'. Het totale bedrag inclusief alle 

kosten kwam hiermee op 48.500 euro.

Deze rechtszaak is zeer uitzonderlijk: de stuurman wordt gedaagd en niet de 

eigenaar van de acht, het wetsartikel onrechtmatige daad is toegepast en 

tenslotte is de hoogte van de vergoeding fors. Het gevolg: de verzekeraar van 

de stuurman moest flink in de beurs tasten. 

technisch lastig vraagstuk om de hoek 
kijken: schuldige en beschadigde komen 
hier samen. In dat geval bestaat de 
Zusterschipclausule. Die verzekert de 
schade aan de twee boten en eenmaal het 
eigen risico. 

Aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheidspolis (WA) 
dekt de schade aan een ander. Hiervoor is 
al gesteld dat conform het BPR de eigenaar 
van de boot aansprakelijk is. 
De aansprakelijkheid is echter niet 
oneindig. Want tevens geldt het volgende. 
Wie in de boot stapt, doet dit op eigen 
gezag en risico, en wie in de boot zit, is 
schipper. Zo kan een roeier zich niet 
verschuilen achter mogelijk ontbrekende 
regels van de vereniging, een fout comman-
do of iets dergelijks. Het is des te belangrij-
ker dat een roeivereniging zijn leden 

"Wie in de boot stapt, doet dit op 

eigen gezag en risico, en wie in 

de boot zit, is schipper."
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voldoende gedekt weet. De uitspraken in de 
Amstel-casus (zie kader) bevestigen dat het 
om grote bedragen kan gaan. 
Volgens de wet kiest een eiser in een geding 
zelf wie hij aanklaagt. De Amstel-casus is in 
zoverre bijzonder dat hier de stuurman van 
de boot is gedaagd, niet de roeivereniging 
als eigenaar. Aansprakelijkheid is uiteinde-
lijk een kwestie van interpretatie, al dan 
niet door de rechter. 
Bij het uitlenen van boten blijft de eigenaar 
aansprakelijk. Dan is de Opzichtclausule 
van belang. Deze clausule dekt schade die 
is veroorzaakt door een niet-lid onder de 
eigen WA-polis. Zonder de Opzichtclausule 
is die schade niet gedekt. De clausule is 
gratis. De Opzichtclausule sluit schade aan 
boten (en auto’s) uit.

Opstallen en inventaris

Schade aan het verenigingsgebouw, de 
roeiloods, de kantine, de riemen, de 
werkplaats, het gereedschap, het meubilair, 

kortom alles wat nodig is om het de leden 
aangenaam te maken en de vloot varend te 
houden, dekt men met de Opstallen- en 
inventarisverzekering. 
Het is goed te beseffen dat zaken die roeiers 
als een logisch deel van de boot ervaren, 
zoals de riemen, dat voor de verzekering 
niet zijn. Alleen de boten in de polis 
opnemen is dus niet voldoende. Die andere 
zaken dienen expliciet te zijn meeverze-
kerd.
Naast de brandverzekering kan een 
Meerwaardepolis worden afgesloten. Die 
dekt het verschil tussen dagwaarde en 
nieuwwaarde van de boten in de loods. Dit 
kan bij grote calamiteiten van groot belang 
zijn. 

Botentransport

Aanvaringsschades komen het meest voor, 
maar de tijdens transport opgelopen 
schades kunnen enorm zijn. De waarde van 
wat er op de botenwagen ligt bedraagt al 

gauw enkele tonnen tot pakweg een 
miljoen. Het risicoprofiel van botentrans-
port is daarmee hoog. 
In het transport geldt de regel dat de 
vervoerder, dus iedereen die een botenwa-

gen trekt, aansprakelijk is voor zijn lading. 
Een gewone transportverzekering vergoedt 
negentien cent per kilo laadgewicht. Dat 
compenseert nooit de prijs van een boot, 
laat staan een volle botenwagen. Met zoveel 
risico zou geen zinnig chauffeur nog de 
botenwagen willen trekken. Daarom is in 
de roeiwereld het Omnibus Agreement van 
toepassing. Dat is een overeenkomst die de 
verenigingen individueel met de KNRB 

"...Bestuurdersaansprakelijkheid, 

rechtsbijstand, evenementen, 

vrijwilligers..."



Relevante verzekeringen
PERSONEN BEZITTINGEN AANSPRAKELIJKHEID

Vlootverzekering Vlootverzekering (Bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering

(Bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering Brand/uitgebreide verzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Ziekteverzuimverzekering Meerwaardepolis Rechtsbijstandverzekering

WGA-hiaatverzekering Evenementenverzekering

Pensioenverzekering Schade inzittenden verzekering/WEGAM polis

Evenementenverzekering Casco vrijwilligerspolis

Schade inzittenden verzekering/WEGAM polis

Casco vrijwilligerspolis

hebben gesloten om dubbele verzekering 
bij het transport van boten te voorkomen. 
Verenigingen zijn namelijk via hun 
vlootverzekering al verzekerd voor schade 
aan hun eigen boten tijdens transport. 
Door het agreement te tekenen geven ze 
aan eventuele schade op hun eigen 
verzekering te claimen en die niet op de 
vervoerder te verhalen. Verenigingen 
moeten het Omnibus Agreement bij de 
bond ondertekenen en aan hun verzekeraar 
melden. 

De aansprakelijkheid voor de botenwagen 
is verzekerd door de autoverzekering van 
de trekkende auto. Voor de leden die de 
botenwagen trekken, is de Casco-vrijwilli-
gerspolis beschikbaar. Die verzekering is 
een soort werkgeversverzekering en dekt 
zowel materiële als letselschade van de 
‘werknemer’. 
Voor vervoer naar het buitenland is het 
nuttig om vast te stellen of het verzeke-
ringspakket van de vereniging een 
Europa-dekking heeft.

Nog meer

Naast de noodzakelijke verzekeringen is 
een groot aantal andere opties beschikbaar, 
zoals bestuurdersaansprakelijkheid, 
rechtsbijstand, ziekteverzuim en pensioen 
(in geval van bijvoorbeeld een coach of 
bootsman in loondienst), evenementen, 
vrijwilligers, zie het kader. Het hangt ervan 

af wat voor de vereniging relevant is. 
Een groot aantal gemeenten heeft een 
vrijwilligersverzekering afgesloten. Dat 
hoeven de sportverenigingen in die 
gemeenten dus niet zelf te doen. Een 
vrijwilligersverzekering dekt een groot 
aantal risico’s, onder meer persoonlijke 
bezittingen, bestuurdersaansprakelijkheid 
en gewone aansprakelijkheid. De gemeen-
telijke vrijwilligersverzekering is een 
zogenaamde Paraplupolis, dat wil zeggen 
dat ze pas in laatste instantie wordt 
aangesproken na de andere polissen.

Meer premie of minder claimen

Het landschap der roeiverzekeringen is 
gevarieerd. Het is aan de vereniging om te 

bepalen wat voor deze vereniging het beste 
pakket is. Het is aan te raden het pakket 
tegen het licht houden. 
En als er dan al schade is, is het nog van 
belang om te beoordelen of de schade 
geclaimd wordt. Want uiteindelijk betaalt 
een vereniging premie en de premiehoogte 
is mede afhankelijk van de jaarlijkse claim. 
Wie veel schades claimt, weet dat zijn 
premie omhoog gaat. In de verzekerings-
branche noemt men dit de premievreters. 
Het gaat er dus niet louter om geld terug te 
krijgen van een verzekering. De verzuch-
ting “Gelukkig, we zijn ervoor verzekerd” 
verwijst naar iets veel belangrijkers, 
namelijk het welzijn van de leden en de 
continuïteit van een vereniging.  


