
Stand van zaken verzekeringen Olivier dd oktober 2016 

 

De polissen 

De bewoners van Olivier hebben ieder een individuele polis met een apart polisnummer 

(ieder heeft ook een eigen voordeur) bij de Goudsche Verzekeringsmaatschappij voor 1. 

wettelijke aansprakelijkheid, 2. inboedel (brand en inbraak) en 3. rechtsbijstand. Deze 

polissen zijn collectief afgesloten waardoor gemier tussen verschillende 

verzekeringsmaatschappijen bij onderlinge of gezamenlijke schade voorkomen wordt en de 

premiekosten lager zijn. De bewoners of diens (rechts)vertegenwoordigers betalen de 

jaarlijkse premie. Verrekening met firma Heijl gebeurt in één factuur via penningmeester 

Vereniging Olivier. Bovenstaande is gezamenlijk afgesproken met alle ouders in 2009. 

Het bestuur heeft een rechtsbijstandsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De 

premie van deze verzekering komt ten laste van de Stichting Olivier. 

Al deze verzekeringen zijn afgesloten bij de Goudsche via assurantiekantoor Heijl in Tilburg. 

 

Vraag 

Als er schade door een bewoner wordt aangebracht aan eigendommen van een andere 

bewoner wie betaalt de schade? En verder als bij b.v. het sneeuwruimen schade ontstaat 

aan b.v. een auto van de senioren. En als een van de bewoners al dan niet onder 

begeleiding een ongeluk veroorzaakt buiten Olivier.  

Verder: is er sprake van opdrachten van het personeel als de bewoners b.v. corvée doen? 

En: als dat laatste waar is, is er dan sprake in de huidige situatie van fraude door Olivier. 

 

Aanpak 

Deze vragen zijn voorgelegd aan onze verzekeringstussenpersoon de heer Heijl en aan 

ASVZ en de juridische afdeling van de Carante groep. 

 

Resultaat 

In Nederland is overal sprake van het Nederlands recht. Dit betekent als er iemand (van de 

bewoners) een onrechtmatige daad verricht waardoor schade ontstaat (rode glas wijn over 

de witte blouse) de veroorzaker de schade zal moeten vergoeden. De WA verzekering dekt 

onder normale omstandigheden die schade. Het feit dat er begeleiding is die de bewoners 

helpt om een zo normaal mogelijk leven te leiden, betekent niet dat er daardoor een andere 

partij (team/ASVZ of Olivier) verantwoordelijk wordt voor die schade. De wet stelt ieder 

Nederlander gelijk. Er is dus ook geen sprake van oneigenlijk gebruik van de WA 

verzekering bij Olivier.  

 

Ook in het geval van bewindvoering of curatele blijft in dit soort gevallen de veroorzaker 

verantwoordelijk voor de schade. In geval van financiële transacties van de bewoner is de 

bewindvoerder/curator verantwoordelijk. 

 

Olivier is zorgleverancier voor de bewoners en zij heeft ASVZ ingehuurd om de professionele 

zorg en begeleiding aan onze bewoners te leveren. ASVZ heeft als werkgever van het 

personeel en als opdrachtgever van de vrijwilligers een verzekering voor de schade die 

onverhoopt ontstaat door handelen van deze personen in geval van zaak- en 

personenschade, als er sprake is van nalatigheid door de begeleiders of van een 

toerekenbare tekortkoming.  

 

In feite betekent dit dat de afgesloten verzekeringen nog steeds voldoende dekking bieden 

voor onze bewoners. Ook is er voldoende afstemming met de verzekeringen van ASVZ. Dit 

betekent, dat er geen aanvullende collectieve verzekering vanuit Olivier nodig is. 

 

NB 



• De heer Heijl heeft aangegeven dat hij als daar behoefte aan is, graag het bestuur wil 

uitleggen hoe deze zaak in elkaar zit en vragen wil beantwoorden; 

• Ieder jaar wordt er een nieuwe set collectief afgesloten polissen aan Olivier 

toegestuurd; 

• Alleen via het bestuur of via Christ namens het bestuur en tussenpersoon uit de 

financiële commissie wordt eventuele schade gemeld bij de heer Heijl; 

• Het is gewenst dat ouders en team hiervan op de hoogte zijn en zij moeten weten bij 

wie ze terecht kunnen in geval van schade; 

• Vraag staat open wat te doen bij kleine schades beneden b.v. € 100. Voorstel 

oplossen in onderling overleg en/of ter beoordeling aan team. 

 


