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Geachte leden,
Zoals velen weten had de BVZD vanuit haar historie een collectieve beroepsaansprakelijkheid
verzekering in Engeland afgesloten. Uitgebreid onderzoek met diverse partijen over de
deugdelijkheid van de verzekering heeft geleid tot het besluit om deze verzekering te annuleren.
De oude verzekering is een aanvullende beroepsaansprakelijkheid verzekering vallend onder
Engels recht. De dekking geldt alleen voor financiële schade voorkomend uit een verkeerd zadel
advies met een eigen risico van €1155,- per schadegeval en maximaal €577.768,- per jaar voor alle
leden.
Deze verzekering heeft voor onze leden geen toegevoegde waarde. Er is geen casus te bedenken
waar alleen sprake is van financiële schade is zonder zaak/letselschade. Verder is het eigen risico
te hoog en het maximale bedrag te laag om van belang te zijn. Als voorbeeld, een standaard WAverzekering dekt schade tot €2.500.000.
Tijdens de ALV van januari 2016 is daarom besloten de huidige verzekering op te zeggen per 1
januari 2017, en in de tussentijd op zoek te gaan naar goed advies voor haar leden.
Uit gesprekken met diverse deskundigen is gebleken dat een aantal verzekeringen nuttig zijn voor
iedereen die zich zakelijk bezighoudt in de hippische branche. Het advies wat wij gekregen hebben
is het volgende:
• Iedereen heeft baat bij een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering (let op, een persoonlijke
W.A.-verzekering dekt geen zakelijke activiteiten). Een beroepsaansprakelijkheid
verzekering is niet relevant voor onze beroepsgroep.
• Verdere nuttige verzekeringen zijn een bedrijfsrechtsbijstand, ZZP-verzekering, en een
hippische ongevallenverzekering, eventueel aanvullend een inventaris en eigenvervoer
verzekering.
We willen met dit schrijven nogmaals duidelijk maken dat jullie met het opzeggen van de
bestaande beroepsaansprakelijkheid verzekering geen risico lopen, omdat er geen gevallen zijn te
bedenken waarop de verzekering zou gaan uitbetalen. Daarentegen is ons wel geadviseerd het
belang van een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering te benadrukken. Het bestuur is wel druk in
onderhandeling met diverse partijen om een goede deal te sluiten; zodra hier meer over bekend
is laten we jullie dit weten.
Wij hopen alle leden met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd over het besluit tot
opzeggen van de verzekering en de acties die wij hebben uitgezet om de belangen van de leden
van de VZTD te behartigen. Verder hopen we iedereen te zien op onze twee ingelaste algemene
ledenvergaderingen aankomende week.
Met vriendelijke groet,
Harrie van den Bosch
Voorzitter VZTD

