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Infoblad 9.7 

 
VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

 

In dit infoblad vind je informatie over: 
 
- Verzekering van stafleden 
- Verzekering van opstallen, inboedel en bosopstallen  
- Aansprakelijkheid 
- Meer informatie 
 
Bij het beheer van kampeerterreinen komt veel kijken. Hoe goed het beheer ook geregeld 
is, ongelukjes zitten in kleine hoekjes. Daarom is het belangrijk goed verzekerd te zijn. 
Scouting Nederland heeft een tweetal collectieve verzekeringen afgesloten waar ook de 
vrijwilligers op de kampeerterreinen op kunnen terugvallen. Daarnaast zijn er nog enkele 
andere verzekeringen, die door de beheerder van het kampeerterrein afgesloten moeten 
of kunnen worden.  
 
Verzekering van stafleden 

Scouting Nederland heeft een tweetal collectieve verzekeringen afgesloten. Het gaat 
hierbij om een Collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een Collectieve 
ongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de 
bedrijfsaansprakelijkheid van bij Scouting Nederland aangesloten groepen en regio’s. 
Daarnaast is er een secundaire aansprakelijkheidsdekking voor leden van Scouting 
Nederland. Wordt een lid aansprakelijk gesteld dan wordt alleen uitgekeerd als er geen 
dekking is op de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De 
ongevallenverzekering kent een primaire dekking.  
 
Onder de aansprakelijkheidsverzekering vallen zowel leden van Scouting Nederland als 
hulpkrachten die gevraagd zijn te assisteren bij een activiteit. De verzekering geldt alleen 
voor ingezetenen van Nederland. Dit betekent dat buitenlandse kampeerstaf niet onder 
deze - secundaire - verzekeringen valt (infoblad 5.6). In principe zijn stafleden van 
labelterreinen lid van Scouting Nederland en staan ze als zodanig geregistreerd. 
Personen die zo nu en dan gevraagd worden een klus verrichten, vallen onder de definitie 
van hulpkracht. Is het kampeerterrein aangesloten bij Scouting Nederland, doordat ze is 
ingeschreven in de administratie, dan geldt de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking ook voor 
hen.  
 
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 
De collectieve aansprakelijkheidsverzekering geldt voor leden van de vereniging Scouting 
Nederland wanneer zij worden aangesproken voor schade die zij bij Scoutingactiviteiten 
hebben toegebracht aan derden of andere Scoutingleden. Dit is echter allen van 
toepassing als er geen dekking is op de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering. 
De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van letsel of 
aantasting van de gezondheid van personen, eventueel met dodelijke afloop. Ook dekt 
deze polis de schade die een gevolg is van beschadiging, vernietiging of verlies van 
zaken met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De verzekering dekt niet 
de schade aan eigendommen van Scouting Nederland of de verzekerde stichtingen zelf. 
Ook keert de maatschappij niet uit als de schade is veroorzaakt met een motorrijtuig of als 
de schade met opzet is veroorzaakt.  
 
Collectieve ongevallenverzekering 
Deze verzekering betaalt uit in het geval van een dodelijk ongeval, blijvende invaliditeit of 
geneeskundige kosten die het gevolg zijn van het ongeval. In tegenstelling tot de 
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collectieve aansprakelijkheidsverzekering zijn alleen leden en jeugdleden van 
Scouting Nederland en niet de aspirant-leden en  hulpkrachten via deze verzekering 
verzekerd.  
 
Materiaal van stafleden 
Nemen stafleden materiaal mee om tijdens hun werkzaamheden te gebruiken, dan vallen 
deze niet onder de eventuele inboedelverzekering van het terrein. De eigen 
inboedelverzekering van stafleden biedt meestal ook geen dekking als de spullen zich op 
een andere locatie dan in de eigen woning bevinden. Geef iedere kampstafmedewerker 
daarom het advies om zelf een inschatting te maken van de risico's die ze lopen met 
betrekking tot hun inboedel, kostbaarheden en/of reis- en bagageartikelen. Het 
eenvoudigst kunnen ze een reis- en bagageverzekering afsluiten voor de periode dat ze 
als medewerker op het Scoutingkampeerterrein zijn. 
 
Verzekering van opstallen, inboedel en bosopstanden  

Naast de verzekering van personen is het ook belangrijk dat de opstallen, inboedel en 
bosopstanden van het kampeerterrein goed verzekerd zijn. In het kort lees je hieronder 
welke verzekeringen noodzakelijk zijn bij het beheer van een kampeerterrein en welke 
verzekeringen je eventueel kunt afsluiten, afhankelijk van je situatie. 

 
Opstalverzekering  
Als er op het terrein opstallen aanwezig zijn, waar bijvoorbeeld 
ook toiletgebouwen en opslagloodsen onder vallen, dan moeten 
deze verzekerd zijn. Je kunt vaak kiezen uit verzekering tegen: 
1. brandschade, blikseminslag en ontploffing;  
2. als onder 1 + stormschade;  
3. op uitgebreide condities: tegen de gevaren genoemd onder 

1 en 2 + onder meer braak- en waterschade. 
 
Let erop dat het te verzekeren bedrag gebaseerd is op de 
herbouwwaarde.  

 
Inboedelverzekering 
Ook de roerende zaken in de gebouwen kun je tegen een van de drie bovenstaande 
opties verzekeren. Het te verzekeren bedrag wordt hierbij over het algemeen gebaseerd 
op de vervangingswaarde van de inventaris. Vaak zijn er aanvullende eisen voor het 
voorkomen en het beperken van schade.  
 
Verzekering ScoutShopmateriaal 
Heb je op je terrein een depot van de ScoutShop en is ScoutShopmateriaal in opslag 
aanwezig, dan valt het materiaal onder de uitgebreide bedrijfsverzekering van de 
Scoutshop.  
 
Werkmateriaalverzekering 
Als op het terrein materiaal aanwezig is, zoals een maaimachine of tractor, dan moet 
hiervoor een werkmateriaalverzekering zijn afgesloten. Deze verzekering dekt schade die 
met het motorrijtuig wordt aangebracht.  
 
Bossenverzekering 
De bossenverzekering dekt de schade aan houtopstanden, veroorzaakt door bijvoorbeeld 
brand of storm. Met de uitkering kun je opruimwerkzaamheden en de herplant van het 
gebied bekostigen. Dit is alleen van toepassing als het terrein in eigendom is. Voor de 
eigen terreinen van Scouting Nederland is een dergelijke verzekering afgesloten bij de 
Onderlinge Bossenverzekering (www.bosverzekering.nl).  
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Aansprakelijkheid 

Over de aansprakelijkheid van terreineigenaren is het volgende te zeggen: 
• De terreineigenaar is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het terrein. 

Dat moet zodanig gebeuren dat het terrein op een verantwoorde en veilige manier 
gebruikt kan worden waarvoor het in gebruik gegeven is (d.w.z. kamperen). De 
terreineigenaar is aansprakelijk voor het onderhoud. 

• De terreineigenaar is er verantwoordelijk voor dat aan alle wettelijke eisen voldaan 
wordt voor wat betreft het gebruik van het terrein. 

• Het kan zijn dat het beheer/management van het Scoutingkampeerterrein gebeurt op 
verzoek van de terreineigenaar. Dan is er sprake van een gezagsverhouding tussen 
het beheer/management en de terreineigenaar. Laatstgenoemde is verantwoordelijk 
voor een veilige en verantwoorde werksituatie. 

• De verantwoordelijkheid voor het beheer van het kampeerterrein kan bij Scouting 
Nederland neergelegd worden door het terrein formeel in gebruik te geven aan de 
vereniging. Daarbij stuurt de vereniging het beheersteam aan. Scouting Nederland is 
dus aansprakelijk in het geval er iets fout mocht gaan. Is het terrein formeel in gebruik 
gegeven aan een (exploitatie-)stichting, dan is deze stichting verantwoordelijk en dus 
aansprakelijk voor het beheer. 

• Door beheersteamleden lid van Scouting Nederland te maken, vallen ze onder de 
collectieve aanvullende aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. 

• De terreineigenaar moet het onderhoud (laten) verrichten, als een terrein geen 
eigendom is van of niet in erfpacht is bij Scouting Nederland of een stichting. Als het 
beheersteam het onderhoud mag uitvoeren, moet contractueel vastgelegd worden dat 
het op aanwijzing van de terreineigenaar zal plaatsvinden. Op deze manier blijft de 
terreineigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud.  

 
De terreineigenaar moet kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om een 
veilige situatie te scheppen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een beheersplan. 
Daarnaast heeft het Bosschap een brochure uitgegeven over aansprakelijkheid in bos en 
natuur. Dit is een wegwijzer voor eigenaren en beheerder.  
 

Meer informatie 

 
bestuursmodule Aansprakelijkheid en verzekeringen  www.scoutshop.nl 
Scoutingverzekeringen     www.scoutingverzekeringen.nl 
Aansprakelijkheid in bos en natuur    www.bosschap.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 


