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PK090-14/5 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTE - RUBRIEK
WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN PLUS
Bij deze verzekeringsvoorwaarden behoren de Algemene Voorwaarden PK080-14.

ALGEMENE BEPALINGEN
1

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekerde(n)
Verzekerde(n) is/zijn de rechstperso(o)n(en) waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden
verricht.

1.2

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn vrijwilligers in de hoedanigheid van bestuurder, in- of opzittende van een
motorrijtuig, danwel in de hoedanigheid van niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer.

1.3

Personenschade
Onder personenschade wordt verstaan letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet
de dood ten gevolge hebbende met inbegrip van alle op geld waardeerbare gevolgschade
en smartengeld.

1.4

Zaakschade
Onder zaakschade wordt verstaan beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of
het vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met
inbegrip van alle op geld waardeerbare gevolgschade. Schade aan eigendommen van de
aansprakelijk gestelde verzekerde wordt niet als een zaakschade in de zin van deze polis
beschouwd.

1.5

Motorrijtuig
Als motorrijtuigen worden beschouwd de rij- en voertuigen genoemd in art. 1 van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen, die
door vrijwilligers in verband met werkzaamheden voor verzekerden worden gebruikt.

2

Dekking
Gedekt is, tot maximaal het in de polis genoemde verzekerde bedrag per gebeurtenis:
de aansprakelijkheid van verzekerde voor personen-en/of zaakschade op grond van
artikel 7:658 BW;
de aansprakelijkheid van verzekerde op grond van art. 7:611 BW voor schade;
de aansprakelijkheid van verzekerde volgens een andere schadevergoedingsplicht van
verzekerde op grond van de relatie tussen de verzekerde en de vrijwilliger voor
personen- en/of zaakschade;
een schadevergoedingsplicht van verzekerde op grond van redelijkheid en billijkheid
voor personen- en/of zaakschade,
geleden door vrijwilligers in verband met een ongeval dat plaatsvindt gedurende de
looptijd van deze verzekering.

3

Uitsluitingen

3.1
3.1.1
3.1.2

Schade aan motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig.
Indien de vrijwilliger eigenaar is van het motorrijtuig geldt in afwijking van het bepaalde in

2.

3.1.2.1
3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.2.5

art. 3.1.1 het volgende:
de dekking blijft gelden indien er geen (beperkte) cascodekking van kracht is;
indien er wel een (beperkte) cascodekking van kracht is, is gedekt het eigen risico en het
eventuele verlies van B/M korting gedurende de eerste twee verzekeringsjaren na het
ongeval);
voorwaarde voor dekking is dat kan worden aangetoond dat het motorrijtuig ten tijde van
het ongeval ten behoeve van verzekerde werd gebruikt en verzekeraars bewijs wordt
geleverd van de voor het motorrijtuig van kracht zijnde verzekering;
niet gedekt blijft schade:
aan motorrijtuigen die verzekerde in huurkoop heeft verkocht of die de vrijwilliger in
fiduciar eigendom zijn overgedragen;
aan autobussen of touringcars;
aan motorrijtuigen waarop een bedrijfsvergunning voor vervoer van personen en/of
zaken tegen betaling is afgegeven;
aan motorrijtuigen waarover verzekerde door diefstal of geweldpleging de macht heeft
verkregen of die door verzekerde werden gebruikt terwijl verzekerde weet dat een
ander door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben
verkregen;
die is veroorzaakt of ontstaan door het opzettelijk plegen of deelnemen aan
misdrijven;
veroorzaakt gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen door of wordt
gebruikt krachtens besluit van een Nederlandse of vreemde mogendheid;
aanspraken tot schadevergoeding als omschreven in art. 3.1.2 zijn gemaximeerd tot een
op het polisblad vermeld verzekerd bedrag als onderdeel van het totaal verzekerd bedrag.

3.2

Snelheidsritten en wedstrijden
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het deelnemen aan
snelheidsritten en wedstrijden en alle andere wedstrijden, met uitzondering van
betrouwbaarheids -, puzzel-, orientatie-, regelmatigheids -en behendigheidsritten, waarbij
het snelheidselement niet bepalend is, die uitsluitend binnen Nederland worden gehouden
en waarvan de duur niet langer is dan 24 uur.

3.3

Atoomkernreactie
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan.

3.4

Molest
Niet gedekt is aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Genoemde
vormen van molest worden nader gedefinieerd in de tekst, welke door het Verbond van
Verzekeraars
in
Nederland
d.d.
2
november
1981
ter
griffie
van
de
Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd.

3.5

Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die voor de vrijwilliger het beoogde of
zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten.

3.6
3.6.1

Rijbewijs
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt terwijl de vrijwilliger:
niet in het bezit is van een voor het besturen van het motorrijtuig voorgeschreven
rijbewijs;
op grond van een rechterlijke uitspraak niet tot het besturen van het motorrijtuig
bevoegd is.

3.

3.6.2

De uitsluiting als omschreven in art. 3.6.1. geldt niet indien verzekerde aantoont dat de
daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt treft.

3.7
3.7.1

Alcohol
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan terwijl de bestuurder van
het motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed van alcoholhoudende
drank of enig ander bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat kon
worden geacht motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat dit hem door de wet of
overheid is of zou zijn verboden. Als de bestuurder een ademtest, urinetest of bloedproef
weigert, staat dat gelijk aan het bepaalde in de vorige zin. Verzekeraars zullen op deze
uitsluiting geen beroep doen indien het Openbaar Ministerie op grond van de richtlijnen
voor het strafvervolgingsbeleid de verzekerde een transactievoorstel doet of zou hebben
gedaan.
De uitsluiting als omschreven in art. 3.7.1. geldt niet indien verzekerde aantoont dat de
daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt treft.

3.7.2

3.8
3.8.1
3.8.2

Niet gemachtigde bestuurder
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan terwijl de bestuurder niet
gemachtigd was het motorrijtuig te besturen of te bedienen.
De uitsluiting als omschreven in art. 3.8.1. geldt niet indien verzekerde aantoont dat de
daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt treft.

3.9

Niet toegestane zitplaatsen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade ten aanzien van verzekerden die buiten de
cabine of niet op de wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd.

4

Verzekeringsgebied
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade in
verband met activiteiten buiten Nederland, tenzij het incidentele grensoverschrijdende
activiteiten betreft.

5

Schade

5.1
5.1.1

Schade-aanmelding
Wanneer verzekerde voor de eerste keer aansprakelijk wordt gesteld of kennis krijgt van
omstandigheden welke voor hem redelijkerwijs aanleiding kunnen zijn zulke aanspraken te
verwachten is hij verplicht dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden bij
verzekeraars. Deze verplichting vervalt wanneer het bedrag van de schadevergoeding
beneden het in de polis vermelde eigen risico blijft, alsook wanneer verzekerde besluit de
schade voor eigen rekening te nemen.
Verzekerde is verplicht alle ontvangen bescheiden, zoals aansprakelijkstellingen,
dagvaardingen en stukken betreffende strafvervolging binnen redelijke termijn aan
verzekeraars te doen toekomen en zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of
handeling waaruit erkenning van een verplichting tot schadevergoeding afgeleid zou
kunnen worden.
Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn alle inlichtingen te geven (gevraagd of
ongevraagd) die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid.
Indien verzekerde de hem in art. 5.1.1 t/m 5.1.3 opgelegde verplichtingen niet nakomt, is
verzekerde tegenover verzekeraars aansprakelijk voor de schade die zij ten gevolge
daarvan lijden; het recht van verzekerde op uitkering wordt hierdoor niet aangetast. De in

5.1.2

5.1.3
5.1.4

4.

5.1.5

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.2.1
5.3.2.2

5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.3
5.3.4

5.3.5

dit artikel neergelegde regeling is eveneens van toepassing indien de verzekerde
terugkomt op het aanvankelijk genomen besluit de schade overeenkomstig art. 5.1.1 voor
eigen rekening te nemen.
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekerde de hem in art. 5.1.1 t/m 5.1.3
opgelegde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden,
tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Schadebehandeling
Door verzekeraars zal worden beslist omtrent de vaststelling van de schade, het al dan
niet treffen van een minnelijke regeling voor of tijdens een procedure en het voeren van
onderhandelingen hieromtrent, de eventuele verdediging van verzekerde in verband met
een tegen hem ingestelde strafvervolging, het voeren van verweer tegen of het voldoen
aan een afspraak tot schadevergoeding, het berusten in een rechterlijke uitspraak en
dergelijke.
Indien een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerde bedrag overtreft zullen de
beslissingen bedoeld in art. 5.2.1, alsmede die ter zake van de kosten genoemd in
art. 5.3.2.2 en 5.3.2.3 in onderling overleg tussen verzekeraars en verzekerde worden
genomen.
Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden
behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7: 954 BW.
Schadevergoeding
Het bedrag van de schadevergoeding dat verzekerde gehouden is aan derden te betalen
krachtens rechterlijke uitspraak, arbitrale beslissing of minnelijke regeling tot stand
gekomen overeenkomstig art. 5.2 wordt, na aftrek van het eventueel geldend eigen risico,
tot ten hoogste het verzekerde bedrag voor alle verzekerden tezamen door verzekeraars
vergoed; één en ander ongeacht of het bedrag van de schadevergoeding hoger of lager is
dan het aanvankelijk van verzekerde gevorderde bedrag.
Verzekeraars zullen, ook indien de hierna te noemen rente en kosten tezamen met het
bedrag van de schadevergoeding het verzekerde bedrag mochten overtreffen, tevens
vergoeden:
de wettelijke rente, voor zover deze loopt over het ten laste van verzekeraars komende
gedeelte van de hoofdsom;
de overeenkomstig art. 5.2 gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden,
ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan
verzekerde mocht worden veroordeeld;
de overeenkomstig art. 5.2 gemaakte kosten van rechtsbijstand in verband met een tegen
verzekerde ingestelde strafvervolging;
de gemaakte bereddingskosten.
Het eventueel geldende eigen risico is niet van toepassing op de kosten bedoeld in
art. 5.3.2.2 t/m 5.3.2.4.
In afwijking van het bepaalde in art. 4.2 van de Algemene Voorwaarden PK080-14 kan
hetgeen krachtens deze verzekering aan schadevergoeding(en) verschuldigd is
rechtstreeks aan de benadeelde derde(n) worden betaald, waartoe verzekeraars aan Aon
instructie kunnen geven.
In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen regres op
verzekerde en/of de vrijwilliger, tenzij de verzekerde en/of de vrijwilliger de schade
heeft/hebben veroorzaakt met opzet in de zin van art. 3.5.
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