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De KNAF heeft in haar verzekeringsaanbod drie 
soorten verzekeringen: 

 

1. Collectieve Ongevallenverzekering 
2. Aansprakelijkheidsverzekering 
3. Rechtsbijstandverzekering 

 

In het hier navolgende probeert de KNAF zo goed mogelijk uit te leggen 
waar welke verzekering voor bedoeld is, hoe een lid / licentiehouder 
hiervan gebruik kan maken en hoe een mogelijke claim ingediend moet 
worden. Onderstaande is dus een uitleg, daar waar de polisvoorwaarden 
bindend zijn. 
De KNAF adviseert haar licentiehouders om te kijken hoe hij/zij persoonlijk 
verzekerd is, bijvoorbeeld of zijn of haar ziektekostenverzekering en/of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering kosten voor herstel respectievelijk voor 
vervanging van het inkomen ten gevolge van kart- en/of autosport dekt. 

 

1. COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING 
De collectieve ongevallenverzekering is de verzekering die een uitkering 
verzorgt in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een 
ongeval. Verzekerd is, een eenmalig bedrag, afhankelijk van de ernst van 
de invaliditeit. Voor overlijden geldt een apart bedrag. De dekking op 
hoofdlijnen bestaat uit: 
1.1 Onder de Collectieve Ongevallenverzekering van de KNAF vallen alle 

ingeschreven en geregistreerde licentiehouders. 
1.2 De verzekerde bedragen per persoon, zijn: 

- In geval van overlijden 25.000 euro; 
- In geval van algehele blijvende invaliditeit 100.000 euro; 

1.3 Voor kinderen tot 14 jaar, zijn de verzekerde bedragen als volgt: 
- In geval van overlijden 10.000 euro; 
- In geval van algehele blijvende invaliditeit 115.000 euro; 

1.4 Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens alle trainingen, 
wedstrijden, vergaderingen etc., mits georganiseerd door of 
goedgekeurd door of ten behoeve van de organisatie/sportbond 
en/of vereniging, alsmede tijdens het komen van en het gaan naar 
eerdergenoemde activiteiten een en ander in de ruimste zin des 
woords. 

1.5 Ongevallen ten gevolge van beroepssport, waaronder wordt 
verstaan een sportbeoefenaar die in zijn levensonderhoud voorziet, 
zijn niet gedekt. Hieronder wordt niet verstaan een gesponsorde 
sporter die naast zijn sportbeoefening nog een beroep uitoefent. 

1.6 Melding bij blijvende invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid: 
De official licentiehouder(s) is/zijn verplicht zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vijf dagen daarna, het Federatiebureau van de 
KNAF op de hoogte te stellen van een ongeval, waaruit een recht op 
uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan. 

 

2. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schade toegebracht 
aan “derden”. Iedereen die een actieve rol vervult in de autosport kan bij 
een ander schade veroorzaken. Het is belangrijk dat deze schade verzekerd 
is, daar dit bijvoorbeeld in geval van letsel al snel over heel grote bedragen 
gaat. 
 
VERPLICHTINGEN VERENIGINGEN / ORGANISATOREN 
2.1 Alle betrokkenen bij kart-  en  autosportactiviteiten,  en  speciaal  bij 

evenementen, dienen zich voortdurend bewust te zijn van de 
mogelijke gevolgen van dergelijke activiteiten voor derden en van 
het feit dat zij door deze laatsten aansprakelijk gesteld kunnen 
worden voor de door hen geleden schade, indien deze schade een 
direct of indirect gevolg vormt van die activiteiten. 

2.2 Het is verplicht bovengenoemd risico af te dekken door middel van 
een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering. 

2.3 De verantwoordelijkheid tot het sluiten van een dergelijke verzekering 
ligt voor wat betreft de evenementen bij het rechtspersoon/lid dat 
zorg draagt voor de organisatie van het evenement en voor wat 
betreft de overige activiteiten bij het KNAF Bestuur. 
 

COLLECTIVITEIT 
2.4 Indien een door de KNAF geïnitieerde collectieve verzekering 

voorhanden is, is deelname hieraan met inachtneming van het 
volgende lid en het volgende artikel verplicht. 

2.5 Als verzekeringnemer/contractant heeft de KNAF de 
bevoegdheid om onder meer in verband met het collectief 

belang, enig lid als bedoeld in artikel 1 lid 3 van deelname aan de 
collectieve verzekering uit te sluiten. Het KNAF Bestuur zal het 
betrokken lid daarvan tenminste tien weken voor diens eerste 
evenement in het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte 
stellen. Noch het betrokken lid noch de betrokkenen bij diens 
activiteiten/evenement(en) kunnen in een dergelijk geval 
aanspraak maken op verzekeringsdekking onder de collectieve 
verzekering. 

2.6 Indien een door de KNAF geïnitieerde collectieve verzekering 
voorhanden is en men hieraan niet wenst deel te nemen, dient men 
minimaal tien weken voor het evenement een schriftelijk 
gemotiveerd verzoek daartoe te richten aan het KNAF Bestuur. Dit 
geldt niet in geval van permanente circuits met een doorlopende 
polis. 

2.7 Het KNAF Bestuur zal bij zijn oordeel tenminste het belang van het 
in stand houden van de collectiviteit met het oog op de verhouding 
premievolume / schadepotentieel in acht nemen. 

2.8 Bij een positief besluit van het KNAF Bestuur zal verzoekster naast 
de polis een verklaring van zijn assuradeur(en) moeten overleggen, 
waarin deze op ondubbelzinnige wijze verklaart dat zijn verzekering 
voldoet aan de eisen van artikel 2 van dit reglement. 

2.9 Het KNAF Federatiebureau zal deze verklaring voor gezien tekenen 
en aan verzoekster retourneren. Aan deze ondertekening kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

 

DEKKING KNAF AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
De dekking op hoofdlijnen van de KNAF aansprakelijkheidsverzekering is 
als volgt: 
2.10 Onder de aansprakelijkheidsverzekering van de KNAF vallen: 

- alle activiteiten die behoren bij de kart- en autosport, waaronder 
het al dan niet via de leden van de KNAF organiseren van 
wedstrijden; 

- Alle aan de KNAF gedelegeerde FIA taken; 
2.11 De verzekerde bedragen zijn als volgt: 

Bedrijfs- en werkgeversaansprakelijkheid 
- 7.500.000 euro per aanspraak; 
- 15.000.000 euro per verzekeringsjaar; 
Milieuaansprakelijkheid 
- 7.500.000 euro per aanspraak; 
- 15.000.000 euro per verzekeringsjaar; 
Zaken in huur of bruikleen 
- 100.000 euro per aanspraak 

2.12 Dekkingsgebied van de verzekering is Nederland en incidenteel 
België en Duitsland. Voor de historische rallysport gelden de landen 
als opgenomen in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). 

2.13 Het eigen risico per aanspraak is: 
- Rallysport, Terreinsport (doch uitsluitend voor zover sprake is van 

gebruik van een weg die normalerwijs open staat voor het openbaar 
gemotoriseerd vervoer) of Autorensport met publiek:  
€ 2.500 per aanspraak; 

- Overige Secties en Autorensport zonder publiek:  
€ 500 per aanspraak. 

 

MOTORRIJTUIGEN 
2.14 Onder deze verzekering zijn gedekt aanspraken voor schade 

veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarmee: 
- Wordt deelgenomen aan een door een lid van de KNAF 

georganiseerd evenement; 
- Met toestemming van de wedstrijdleider / organisator gebruik 

wordt gemaakt van het wedstrijdtraject behorend tot het door het 
lid van de KNAF georganiseerd evenement. Zulks zonder dat actief 
wordt deelgenomen aan een wedstrijd, zoals bij voorrij auto’s, 
voertuigen ter demonstratie, safety cars en rescue auto’s. 

2.15 De dekking in deze  clausule  geldt  alleen  als  en  voor  zover  geen 
schadevergoeding wordt verleend door een andere 
aansprakelijkheidsverzekering of door een WAM-verzekering. 
Verzekerden zijn verplicht de schade in eerste instantie op deze 
andere verzekering te melden, waarbij een eventueel eigen risico 
niet onder de onderhavige verzekering is gedekt. Deze verplichting 
bestaat tenminste voor zover de schade is ontstaan op wegen of 
terreinen die zonder door of vanwege de organisator geplaatste 
fysieke of andersoortige belemmeringen openstaan voor het 
openbaar gemotoriseerd verkeer. 

2.16 Niet gedekt zijn aanspraken wegens materiele-, letsel- en 
gevolgschade veroorzaakt door voertuigen en/of deelnemers in 
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competitie, training of demo aan voertuigen en/of 
deelnemers in competitie, training of demo. Een derde die ter 
demonstratie als passagier in een competitievoertuig meerijdt 
is geen deelnemer in competitie, training of demo in de zin 
van deze uitsluiting. 

2.17 Niet gedekt zijn aanspraken wegens schade aan bestrating / 
wegdek en aan inrichtingen van permanente circuits zoals 
wegdek, tribunes, baanafscheidingen, hekken en dergelijke. 
 

Dekking voor permanente circuits 
2.18 Wedstrijden, trainingen en andere activiteiten die plaatsvinden op 

een permanent circuit dat het risico van aansprakelijkheid elders 
heeft ondergebracht vallen slechts de dagen onder de dekking 
waarvoor de organisator aantoonbaar volledig premie aan de KNAF 
heeft afgedragen. 

2.19 Organisatoren in de autorensport die, al dan niet contractueel 
verplicht, gebruik maken van de verzekeringsdekking van een 
permanent circuit, hebben de mogelijkheid tegen 50% van de 
premie op basis van DIC/DIL deel te nemen aan deze polis. Deze polis 
biedt dan dekking in gevallen deze uitgebreider is dan de dekking 
van de polis van het circuit. De schade dient eerst gemeld en (terecht) 
afgewezen te zijn alvorens aan deze polis dekking ontleend kan 
worden. Deze polis biedt geen dekking voor een verschil in eigen 
risico’s, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk tevoren overeengekomen. 
Organisatoren kunnen gebruik maken van deze dekking na overleg 
van een bewijs van dekking onder de circuit polis. 

 
DEMONSTRATIES EN RANDACTIVITEITEN 
2.20 Het is mogelijk dat een lid van de KNAF in het kader van een KNAF 

wedstrijd activiteiten organiseert die breder zijn dan de eigen 
wedstrijddiscipline toelaat.  Hiervoor bestaat  dekking  wanneer  de 
aard van de extra activiteiten zich verdraagt met de veiligheid van 
publiek, deelnemer en official. Een en ander vooraf ter beoordeling 
aan de KNAF-veiligheidsfunctionaris, tenzij sprake is van 
gemotoriseerde activiteiten met voertuigen uit de (historie van de) 
eigen wedstrijddiscipline. De KNAF / Verzekeraar behoudt zich het 
recht voor activiteiten te weigeren, dan wel een aanvullende premie 
te vragen. Het voorgaande geldt ook voor volledig separate 
evenementen mits na overleg met de KNAF / Verzekeraar premie is 
afgedragen. 

 
ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN 
2.21 Het KNAF Federatiebureau verstrekt aan de deelnemende leden aan 

de collectieve verzekering een verklaring van verzekering. 
2.22 Deze verklaring van verzekering wordt verstrekt terstond nadat de 

(voorschot)premie aan de KNAF is voldaan. 
2.23 In geval een evenement geen doorgang kan vinden, vindt volledige 

premierestitutie plaats. 
2.24 Een organisatielicentie is slechts geldig in combinatie met verklaring 

van verzekering. 
 

UITSLUITING VAN DEKKING 
2.25 Verzekeraars hebben de  mogelijkheid  om  op  indicatie  van  en  in 

samenspraak met de KNAF geen  dekking  te  verlenen,  indien de 
schade te wijten is aan het niet naleven van door de KNAF 
uitgevaardigde reglementen door diegene(n) die aanspraak maakt 
op verzekeringsdekking. 

2.26  Van de in 2.25 bedoelde sanctie zal geen gebruik worden gemaakt, 
indien blijkt dat door laatstgenoemde(n) te goeder trouw is 
gehandeld en de reglementen niet opzettelijk of structureel zijn 
overtreden. Deze opsomming is niet limitatief. 

2.27 De beslissing assuradeur(en) te verzoeken geen dekking te verlenen 
is voorbehouden aan het KNAF Bestuur. 

2.28 Tegen de in het voorgaande lid genoemde beslissing staat beroep 
open bij het College voor Autosport Rechtspraak. 

3. RECHTSBIJSTAND 
Deze verzekering zorgt voor juridische bijstand in natura en onder 
voorwaarden, juridische bijstand in de vorm van een advocaat. Deze 
bijstand voorziet voornamelijk op een tweetal situaties: 
1. Rechtsbijstand in geval van strafrechtelijk onderzoek / vervolging 

naar aanleiding van een calamiteit met letsel tijdens een evenement. 
2. Rechtsbijstand in geval van een onrechtmatige daad  waarvoor geen 

dekking en dus geen bijstand bestaat op de 
aansprakelijkheidsverzekering. 

 

4. SCHADE AFWIKKELING 
4.1 Schadeaangiften   geschieden   uitsluitend   door   middel   van    een 

door de KNAF/haar assuradeuren versterkt uniform 
schadeaangifteformulier, dat vergezelt van relevante bescheiden 
aan het KNAF Federatiebureau gezonden dient te worden. 

4.2 Afwikkeling van schade vindt vervolgens rechtstreeks tussen KNAF 
(en/of benadeelde) en de assuradeur(en) plaats
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