Bond van
Vrije Evangelische
Gemeenten
in Nederland
Onderwerp
Datum
Bron
Auteur
Nummer

Notitie

: Verzekeringen
: oktober 2006
: Internet
: J.G. (Job) Sloof
: NotSt76-002

Verzekeringen zijn noodzakelijk en ze moeten goed geregeld zijn. Het is echter een illusie te denken
dat na de goede regeling men er niet meer naar om hoeft te kijken. Ook de verzekeringsportefeuille
vereist regelmatig onderhoud. Het is gewenst binnen de gemeente of de organisatie iemand aan te
wijzen die met het onderhoud van de verzekeringen is belast. Deze persoon of commissie moet zich
de noodzakelijke aanpassingen realiseren en de kerkenraad adviseren, die eindverantwoordelijke is.
Onderstaand geven we u een overzicht van verzekeringen die binnen de kerkelijke organisatie
voorkomen.
Opstalverzekering
De verzekering voor de kerk, bijgebouwen, kosterswoning en pastorie. Aanpassingen in de
gebouwen kunnen een verandering in de verzekerde (herbouw)waarde tot gevolg hebben. Ook als
u van mening bent dat de waarde niet significant wijzigt, is het gewenst uw
verzekeringsmaatschappij van de veranderingen op de hoogte te stellen. Het voorkomt dat bij
schade ongewenste discussies ontstaan over een onbekende dakkapel in de pastorie, een niet op de
tekening voorkomende aanbouw aan de kosterswoning of een nieuwe zaal voor de jeugd. Indien de
kerk en/of de bijgebouwen regelmatig worden verhuurd is het gewenst dat uw
verzekeringsmaatschappij van deze activiteiten op de hoogte is.
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Inboedelverzekering/inventarisverzekering
Ook hier kan sprake zijn van aanschaffingen die tot een verandering in de verzekerde waarde
aanleiding zijn of waarvan het gewenst is dat de verzekeringsmaatschappij er van op de hoogte is. U
kunt hierbij denken aan de aankoop of schenking van een waardevolle kanselbijbel, een avondmaal
stel of een muziekinstrument. Indien u niet over een eigen kerkgebouw beschikt maar lokaliteit
huurt kan het voorkomen dat u uw eigendommen in deze lokaliteit opslaat (zoals bijbels,
liedboeken, avondmaal stel). Weest u er dan op attent dat deze door uzelf zijn verzekerd of dit bij
de verhuurder is ondergebracht. Ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor
betaalde krachten en vrijwilligers. Het is denkbaar dat er tijdens de loop van de verzekering
betaalde krachten bijkomen of afgaan, het aantal vrijwilligers wijzigt of er bepaalde projecten
worden uitgevoerd waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Breng uw verzekeringsmaatschappij
hiervan op de hoogte zodat zonodig de polis kan worden aangepast.
Auto-inzittende verzekering
Indien met grote regelmaat mensen met auto’s van vrijwilligers naar en van de kerk worden
vervoerd, is het gewenst een inzittende verzekering daarvoor af te sluiten. In elk geval zou u kunnen
inventariseren of de betrokken rijders zelf een dergelijke verzekering hebben afgesloten. Een
collectieve verzekering kan afzonderlijk worden afgesloten of ondergebracht bij de WA-verzekering.
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Indien de gemeente zelf auto’s in eigendom heeft of een lease contract heeft, is het gewenst het
hiervoor genoemde in de verzekering op te nemen.
Fraude/beroving
Bij fraude wordt gedacht aan oneerlijke of frauduleuze handelingen van personen die belast zijn
met het financieel beheer van de gemeente. In het algemeen is een verzekering tegen de risico’s
van deze handelingen moeilijk te omschrijven. Toch moeten we er rekening mee houden dat
dergelijke handelingen ook in onze gemeenten kunnen voorkomen. Een belangrijke factor om dit
risico te verkleinen is een regelmatige en deskundige controle van de financiële administratie en de
daarbij gebruikte automatiseringssystemen. Bij beroving valt te denken aan de collecten die van de
kerk naar de bank worden gebracht. Dit risico is gemakkelijker te kwantificeren dan dat bij fraude.
Echter ook hier geldt dat het treffen van goede voorzorgsmaatregelen het risico aanmerkelijk kan
verminderen.
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Verzekeringsmaatschappij Donatus te Rosmalen is een maatschappij die al vanaf 1852 de specialist
is in het verzekeren van kerken, monumenten en (zorg)instellingen, en bij uitstek geschikt voor de
bovengenoemde verzekeringen.
Voor meer informatie zie: http://www.donatus.nl/
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