
Med i~isk 

Verklaring Aansprakelijkheidsverzekering 2020 
Ten behoeve van Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen 

behorend bij polisnummer AB-1000D85 

Verzekerear 

Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A 
Postbus 8409, 3503 RK Utrecht ~ Van Deventerlaan 20, 3528 AE Utrecht 
Inschrijving K.v.K. Midden-Nederland 30110086 ~ vergunning AFM 12000611 

Verzekeringnemer 
Stichting Medisch Spectrum Twente 
Postbus 50000 
7500 KA Enschede 

Aansprake I ij kheidsverzekeri ng 

Bovenvermelde verzekeringnemer heeft bij verzekeraar een doorlopende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor 
het jaar 2020. De aansprakelijkheid van de ten behoeve van de instelling van verzekeringnemer werkzame 
beroepsbeoefenaren, de onderzoekers) verbonden aan de uitvoering van medisch wetenschappelijk onderzoek met 
mensen (zoals gedefinieerd in de WMO) daaronder begrepen, is op deze polis meeverzekerd mits het onderliggende 
onderzoek conform de geldende procedure is aangemeld .Zie verder de polisvoorwaarden MR07-2017 
Aansprakelijkheidsverzekering voor zorginstellingen. 

Proefpersonenverzekering WMO 

Bovenvermelde verzekeringnemer heeft bij verzekeraar ten behoeve van proefpersonen een doorlopende verzekering 
afgesloten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek dat aanvangt in de periode 1 januari 2020 toten met 
31 december 2020 met stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. Elk onderzoek dient daarbij afzonderlijk en 
expliciet aangemeld te zijn conform de geldende procedure. Zonder deze aanmeldingen de daaropvolgende expliciete 
dekkingsbevestiging is er geen dekking. 

De verzekering voldoet aan de gestelde eisen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek conform het Besluit van 
24 november 2014 (Staatsblad 2014, nummer 477), inzake de verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen, in werking getreden met ingang van 1 juli 2015. Zie hiervoor verder de algemene 
polisvoorwaarden MR-WMO-04-2015 Verzekering medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
(Proefpersonenverzekering ). 

Verzekerde bedragen (voor onderzoeken goedgekeurd door de METC na 1 juli 2015)* 

€ 750.000,00 maximaal per aanspraak per persoon 
€ 5.000.000,00 maximaal per afzonderlijk beoordeeld medisch-wetenschappelijk onderzoek 
€ 7.500.000,00 mvcimaal eerjaar voor alle wetenschappelijk onderzoek dat door of in opdracht van 

verzekeringnemer in datjaar wordt verricht 

Indien het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd bij meerdere instellingen en de schade van de proefpersonen 
gedekt is door de verzekeringen van de instellingen waar zij aan het onderzoek deelnemen, is het maximum bedrag 
waarvoor deze verzekeringen gezamenlijk voor dit onderzoek dekking verlenen € 5.000.000,00 

Met deze verklaring komen de eventueel eerder afgegeven Certificaten en verklaringen te vervallen. 

Utrecht, 14 januari 2020 

*Voor lonende Multionderzoeken aoetlaekeurtl door de METC voor 1 iuli 2015 zijn de toen geldende van toeoassina. 


