04 augustus 2016
Betreft: collectieve verzekering

Geachte leden,
Deze brief is opgesteld om meer duidelijkheid te verschaffen over het opzeggen van de collectieve
aansprakelijkheidsverzekering bij Circle Insurance Services in Engeland. De oud-leden van de BVZD
hebben ieder jaar de keuze gehad of zij zich via de vereniging wilden verzekeren. Een groot aantal
leden maakte hier gebruik van.
De laatste jaren was er echter wat onzekerheid over de polis en de daadwerkelijke dekking va deze
verzekering. Navraag bij verschillende verzekeringsexperts heeft uiteindelijk tot de conclusie geleid
dat deze verzekering niet voldoende dekking biedt in ons vakgebied en eigenlijk een schijndekking
levert. In de laatste ALV is daarom besloten om per 31 december 2016 deze verzekering op te
zeggen.
We willen als bestuur het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering benadrukken en zo
mogelijk faciliteren. Binnen de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering worden er veel termen
gebruikt. Zo is er bijvoorbeeld een verschil is tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. De
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade veroorzaakt door u of uw werknemers aan
personen of zaken. Dit wordt materiële- en letselschade genoemd. De
beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die ontstaat door fouten die u of uw
medewerkers maken tijdens de uitoefening van het beroep. De
beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade (vermogensschade) die u veroorzaakt.
Daarnaast is het binnen onze beroepsgroep ook belangrijk om opzichtschade mee te verzekeren.
Het is belangrijk om te beseffen dat een particuliere verzekering geen zakelijke gebeurtenissen
dekt! Dit geldt ook voor uw rechtsbijstandverzekering.
Op dinsdagavond 4 oktober 2016 organiseert de bijscholingscommissie een seminar over dit
onderwerp. Een expert op het gebied van verzekeringen in de hippische branche zal u daar meer
uitleg geven. Dit is niet alleen interessant voor leden die verzekerd zijn via de collectieve
verzekering, maar ook voor leden die bij een andere partij hun verzekering hebben afgesloten. We
raden de laatste groep aan om nog eens een kritische blik op hun polis te werpen en hun vragen mee
te nemen tijdens deze avond!
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Daarnaast zijn wij vanuit de vereniging bezig met het zoeken naar een alternatief voor de collectieve
verzekering. We hebben contact gehad met diverse partijen in Nederland, om te informeren over
de mogelijkheden voor een collectieve verzekering of een individuele verzekering met korting. Tot
op heden is er nog geen geschikt voorstel uit deze gesprekken gekomen. Daarom staan er nog een
aantal gesprekken op de agenda.
Deze voorstellen zullen besproken worden tijdens de twee ALV’s die gepland staan voor oktober van
dit jaar. In de nieuwsbrief vindt u de aankondiging voor de ALV’s.
We hopen dat deze brief voldoende toelichting heeft gegeven over de keuze omtrent het ALV
besluit om de huidige collectieve verzekering op te zeggen. Voor meer informatie hierover kunt u
terecht bij Algemeen Bestuurslid Jan-Hein van de Wiel (info@vztd.nl). Uiteraard hopen we u te zien
tijdens het seminar over verzekeringen en tijdens één van de ALV’s in het najaar.
Vriendelijke groeten,
Harrie van den Bosch
Voorzitter VZTD
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