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MEMO 
 

Aan:   Deelnemersplatform 

Van:   Bestuur HLSK 

Betreft:   Aansprakelijkheid en verzekering 

Datum   1 oktober 2014 

_____________________________________________________________________________________ 

 

De mogelijke aansprakelijkheid van functionarissen binnen de HKLSK (gidsen, opleiders, bestuurders) in 

geval van een calamiteit is al enige tijd onderwerp van onderzoek. 

 

Het zelf onderbrengen van deze aansprakelijkheid in een verzekering blijkt een lastige en kostbare 

route. Alleen al voor een onderzoek naar de mogelijkheden daarvan op de verzekeringsmarkt rekenen 

gespecialiseerde tussenpersonen een bedrag van Euro 2.500, dat bij succes overigens vervalt (en 

terugkomt in de premie). Maar onbekend maakt onbemind. Verzekeraars houden niet van onbekende 

risico’s. 

 

De meeste sportvrijwilligers (trainers, begeleiders, toergidsen, enz.) in Nederland zijn verzekerd via de 

sportbond waarbij ze zijn aangesloten. Dat werkt in Zweden niet anders: alle Zweedse klubbs zijn via het 

SSF (Svenska Skridskoförbundet, de Zweedse KNSB) aangesloten bij het Riksidrottsförbundet (RF), te 

vergelijken met onze NOC-NSF. Via het RF hebben alle sporters, trainers en begeleiders een 

grundförsäkringenen (basisverzekering), die ook een aansprakelijkheidsverzekering omvat. 

 

Inmiddels heeft het bestuur contact gelegd met zowel de KNSB als de NKBV. Wij willen bezien of we de 

HLSK bij een van deze bonden kunnen aansluiten en langs die weg onze vrijwilligers verzekerd te krijgen. 

De gesprekken daarover zijn gestart. Het ligt in de bedoeling van het bestuur het traject in het komende 

seizoen af te ronden. Aansluiting bij een bestaande sportbond heeft ook andere voordelen: er vloeit een 

erkenning van de sport en van onze opleiding en certificering uit voort, waardoor we bij eventuele 

calamiteiten veel sterker staan en we het mediacircus en daarop volgende publieke opinie makkelijker 

overleven (de NKBV wordt ook niet veroordeeld of verboden als er een klimmer verongelukt). 

 

Het beleid van de HLSK is dus op dit moment gericht op aansluiting bij een bestaande sportbond (KNSB 

of NKBV) en die aansluiting maakt het ook mogelijk om de vrijwilligers verzekerd te krijgen. 

 

Het bestuur van de HLSK 


