Nederlandse Triathlon Bond

Verzekeringen
Op het bondsbureau en bij officials komen veel vragen binnen ten aanzien van de verzekeringen die
de NTB voor haar leden heeft afgesloten. Daarom willen we de situatie onderstaand proberen te
verhelderen voor atleten, verenigingen, wedstrijdorganisaties, officials en alle andere betrokkenen.
Het is uiteraard niet mogelijk in kort tijdsbestek alle situaties die in de triathlonsport voor zouden
kunnen komen te beschrijven m.b.t. de verzekeringsdekking. Het onderstaande zal in grote lijnen de
werking van de NTB-verzekering beschrijven.

1. Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de organisatoren van en deelnemers aan
'meervoudige duursportevenementen' die met goedkeuring van de NTB worden georganiseerd.
Onder meervoudige duursportevenementen worden verstaan:
- NTB-wedstrijden
- Trainingen en trainingswedstrijden van NTB-verenigingen
De verzekerden zijn:
-

Aangesloten verenigingen en organisaties
Bestuursleden (vereniging/organisatie/NTB, mits ingeschreven KvK).
Leden van commissies en werkgroepen
Trainers van de bond en/of de aangesloten verenigingen
Alle leden van de bond (incl. officials)
Daglicentiehouders
Vrijwilligers en verkeersregelaars
Deelnemers aan proeftrainingen (optioneel en mits vooraf opgegeven bij de NTB)
Werknemers van de NTB

De verzekering treedt pas in werking op het moment dat de 'normale' WA-verzekering van
individuen niet aangesproken kan worden.
Voorbeeld: Tijdens het fietsonderdeel gaat deelnemer A onderuit door toedoen van deelnemer B en
heeft daardoor schade aan zijn fiets. Deelnemer A kan deelnemer B aansprakelijk stellen en een
beroep doen op diens WA-verzekering.
Voorbeeld: Deelnemer A gaat door toedoen van een motor(rijder) van de organisatie onderuit en
loopt daarbij lichamelijk letsel op, dat bij een huisarts gehecht dient te worden. Deze behandeling valt
normaal gesproken onder de 'normale' ziektekostenverzekering van A en daarom kan er geen beroep
op de aansprakelijkheidsverzekering gedaan worden.
Voorbeeld: Tijdens het fietsonderdeel gaat deelnemer A onderuit door een foute aanwijzing van een
vrijwilliger, jurylid of een ongelukkig opgesteld dranghek. Hierdoor ontstaat schade aan zijn fiets.
Deelnemer A kan nu de organisatie en/of NTB aansprakelijk stellen. NTB en/of organisatie kunnen
een beroep doen op de NTB-aansprakelijkheidsverzekering.
Let op: schades die veroorzaakt worden door 'normaal sportrisico' worden niet gedekt. Een derde
kan pas aansprakelijk worden gesteld op het moment dat er een verwijtbare 'fout' gemaakt is.
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Voorbeeld: Het regent tijdens evenement Q. Deelnemer A gaat op het glad geworden parcours
onderuit in een scherpe bocht. Hier is sprake van 'voorzienbaar' en 'normaal' sportrisico, omdat
deelnemer A logischerwijs had kunnen weten dat het parcours glad was. Door zijn deelname
aanvaardt A een mate van sportrisico waarop de verzekering niet in werking treedt.
Schades ontstaan aan verzekerden, ontstaan tijdens activiteiten zoals hierboven beschreven, zijn
voor € 100.000 gedekt per aanspraak. Er geldt een eigen risico van € 1000 per aanspraak voor
zaakschade en € 2500 per aanspraak voor personenschade.
Mocht er door toedoen van derden schade ontstaan aan door de organisatie gehuurde apparatuur,
dan is deze tot een maximum van € 50.000 verzekerd (met een eigen risico van € 1000 per
gebeurtenis).
Belangrijke tips:
Betrokkenen dienen eventuele schades meteen (= op de dag van het evenement), voorzien van zo
veel mogelijk informatie/gegevens/bewijsstukken door te geven aan de 'betrokken'
wedstrijdorganisatie, NTB-wedstrijdleider en/of vereniging. Indien een mede-deelnemer
aansprakelijk gesteld kan worden, dan dient de schade onderling te worden geregeld. Organisatie en
wedstrijdleider wordt geadviseerd om dergelijke schadeinformatie met elkaar uit te wisselen, zodat
de organisatie de schade bij de NTB kan aanmelden en de wedstrijdleider de schade kan opnemen in
zijn/haar wedstrijdrapportage.
De wedstrijdorganisaties en/of verenigingen dienen deze schades schriftelijk (voorzien van
informatie) door te geven aan het bondsbureau. Doe dit s.v.p. ook als niet geheel duidelijk is of de
organisatie dan wel medewerkers/vrijwilligers/officials aansprakelijk gesteld kunnen worden door de
gedupeerde.
Voorbeeld: Tijdens de wedstrijd wordt de fiets van deelnemer A gestolen uit de wisselzone. Naast de
melding van de diefstal aan de organisatie, dient uiteraard bij de plaatselijke politie aangifte te
worden gedaan. De organisatie dient de wedstrijdleider (of andersom) in kennis te stellen en
daarnaast dient de schade gemeld te worden aan de NTB. De verzekeraar van de NTB zal moeten
beoordelen (o.a. via het wedstrijdleidersrapport) of de diefstal te wijten is aan onoplettendheid van
de NTB-officials en/of vrijwilligers.
Triathlonverenigingen doen er zeer verstandig aan om deelnemers aan proeftrainingen vooraf door
te geven aan het bondsbureau.
Wedstrijdorganisaties dienen hun vrijwilligers en verkeersregelaars voor de wedstrijd door te geven
aan de NTB, indien deze vrijwilligers (w.o. ook vrijwillige motorrijders) en verkeersregelaars
verzekerd dienen te worden. De kosten hiervoor worden via de afdrachtformulieren verrekend.

2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De NTB biedt optioneel een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan voor 'bestuurlijk
disfunctioneren' van bestuursleden van verenigingen en/of organisaties. Deze verzekering dekt
situaties als wanneer er bijv. een bestuurslid met de kas vandoor gaat.
Verenigingen en organisaties die gebruik willen maken van deze verzekering kunnen zich bij het
bondsbureau melden. Er geldt een jaarlijkse premie (€ 50) voor deze verzekering.
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3. WEGAM verzekering (Schade met/door een motorrijtuig)
De aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van de NTB dekt geen schade met/door een motorrijtuig.
Daarvoor is er een vangnetverzekering die in tweede instantie in beeld komt en wel in de volgende
gevallen:
-

-

Iemand heeft schade aan zijn motorrijtuig opgelopen en is niet All Risk/Casco verzekerd: deze
schade komt tot een bepaald bedrag voor vergoeding in aanmerking.
Iemand heeft een beroep moeten doen op zijn WA-verzekering van zijn motorrijtuig (omdat
de AVB van de NTB dat niet dekt: zie boven) en valt daardoor terug in Bonus/malus (no
claim): de no-claim-terugval – wat hij jaarlijks meer moet gaan betalen – komt voor
vergoeding in aanmerking.
Iemand is wel All Risks/casco verzekerd, maar heeft een eigen risico op zijn polis: dit eigen
risico komt voor vergoeding in aanmerking.

Voorbeeld: Een vrijwilliger rijdt met de trekker tegen een deur / maakt schade met de trekker aan
zaken. Noch de AVB van de NTB, noch een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) dekt deze
schade; die moet worden vergoed door de WAM-verzekeraar van het motorrijtuig/de trekker. Mocht
hier Bonus/malus verlies door optreden, dan is dat op de WEGAM-polis gedekt, voorop gesteld dat de
schade voortvloeide uit activiteiten inzake een bij de NTB aangesloten en verzekerd evenement.
Aan de bovenstaande informatie en de genoemde voorbeelden kunnen geen rechten ontleend
worden. De beslissing omtrent een schadeuitkering ligt uiteraard bij de verzekeringsmaatschappij. De
betrokkenen hebben echter de verantwoordelijkheid om de maatschappij te voorzien van zoveel
mogelijk en heldere informatie.
Mochten er naar aanleiding van de bovenstaande informatie nog vragen/opmerkingen zijn, dan kunt
u uiteraard gerust contact opnemen met het bondsbureau.
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