Informatie werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
verkeersdeelnemers
Polisnummer 302552
Werkgevers en opdrachtgevers van vrijwilliger kunnen aangesproken worden voor personenschade
die hun ondergeschikten lijden als gevolg van een verkeersongeval. De Hoge Raad in 2001 een
uitspraak gedaan die voor vrijwilligersorganisaties deze belangrijke consequenties kan hebben.
Aansprakelijkheid bij gebruik eigen voertuig
De aansprakelijkheid geldt niet alleen bij gebruik van dienstvoertuigen, maar ook voor het gebruik van
motorrijtuigen welke geen eigendom zijn van het bedrijf. Hierbij kun je denken aan het werkverkeer
van medewerkers, activiteiten van vrijwilligers (vergaderingen) of anderen die activiteiten voor het
bedrijf of de instelling verrichten (zoals het bekijken kamplocaties). De Hoge Raad heeft recent
geoordeeld dat u niet alleen aansprakelijk- en/of schadevergoedings-plichtig bent voor schade die uw
werknemer oploopt tijdens verkeersdeelname met een motorvoertuig, maar dat dit nu ook geldt voor
verkeersdeelname per fiets. Dit kan schade zijn die ontstaan is tijdens de uitoefening van
werkzaamheden of schade in het verkeer in verband met het werk.
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
Scouting Nederland heeft voor de bij haar aangesloten onderdelen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) afgesloten. Aanspraken ingediend door ondergeschikten die verband houden
met het gebruik van motorrijtuigen zijn bij die verzekering van de dekking uitgesloten.
Aansprakelijkheidsclaims, zeker ingeval van persoonlijk letsel, kunnen tot grote hoogte oplopen.
Daarom is een additionele werkgeversaansprakelijkheidsverzekering om dit risico te dekken
noodzakelijk. Scouting Nederland heeft een dergelijke verzekering afgesloten die de
werkgeversaansprakelijkheid verzekert voor personenschade van ondergeschikten ontstaan als
gevolg van verkeersschade.
Wat is verzekerd
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever voor personenschade van
ondergeschikten ontstaan als direct gevolg van verkeersschade. Onder het begrip personenschade
wordt conform de voorwaarden verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van ondergeschikten
van verzekeringnemer, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade (zoals inkomensderving, smartengeld e.d.). Eveneens meeverzekerd is het
“woon/ werkverkeer”, oftewel het komen en gaan naar de Scoutingactiviteit. Ook verkeersdeelname
door middel van openbaar vervoer, fiets of als voetganger is meeverzekerd
Kosten
Deze verzekering maakt onderdeel uit van het verzekeringspakket waarop leden recht hebben op
grond van hun lidmaatschap van Scouting Nederland
Verzekerd bedrag
De polis kent een dekking tot een bedrag van € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Er geldt geen eigen
risico. Voor de rubrieken woon/werkverkeer en verkeersdeelname door middel van openbaar vervoer,
fiets of voetganger geldt een drempelbedrag van € 1.000,00. Onder dit bedrag komt de schade niet
voor vergoeding in aanmerking, boven dit bedrag komt de schade in zijn geheel voor vergoeding in
aanmerking.
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Schademelding en afhandeling
Schadeaangifteformulieren zijn te downloaden via www.scoutingverzekeringen.nl
Voor vragen over de afhandeling van schade kun je rechtstreeks contact opnemen met de
schadeafdeling van Aon in Rotterdam
One Underwriting B.V.
Postbus 3234
4800 DE BREDA
Telefoon 070-302 85 46
Email claims.nederland@aon.nl

N.B.: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe voorwaarden zijn vastgesteld. De tekst van de geldende polisvoorwaarden is bepalend. Aan deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
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