Verzekeringen

Informatie gemeentelijke vrijwilligersverzekering
Bijna alle gemeenten in Nederland bieden een vrijwilligersverzekering aan voor vrijwilligers die in hun
gemeente actief zijn. Sinds 2009 krijgen gemeenten hiervoor geld uit het gemeentefonds. Het
merendeel van de gemeenten heeft een verzekering afgesloten bij VNG verzekeringen. Een kleiner
aantal bij andere aanbieders. De inhoud van de verzekering verschilt sterk per gemeente. Over het
algemeen is de aansprakelijkheid voor vrijwilligers (secundair) gedekt. Sommige gemeenten gaan
verder en hebben in hun pakket ook de aansprakelijkheid van organisaties, de bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand opgenomen. De gemeenteverzekeringen gelden alleen voor
vrijwilligers en niet voor de overige leden van organisaties.
De Scoutingverzekering
Scouting Nederland heeft voor alle groepen, regio’s en andere aangesloten organisatieonderdelen en
voor alle leden een op ons activiteitenaanbod afgestemde verzekering voor aansprakelijkheid en
ongevallen afgesloten. Deze wordt betaald uit de landelijke contributie. Scoutinggroepen, regio’s en
andere organisatieonderdelen kunnen daarnaast zelf besluiten om aanvullende verzekeringen af te
sluiten voor bijvoorbeeld bestuursaansprakelijkheid, rechtsbijstand, opstallen en inboedel. Scouting
Nederland biedt hiervoor mogelijkheden bij Meeùs Assurantiën B.V (voorheen WBD Lippmann).
Door de grote diversiteit in gemeenteverzekeringen en het feit dat alleen vrijwilligers en niet de rest
van de leden onder deze verzekeringen vallen, heeft de gemeenteverzekering vooralsnog geen
gevolgen voor het verzekeringspakket van Scouting Nederland. Scouting wil er zeker van zijn dat
groepen voldoende zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen en de grote diversiteit in
vrijwilligersverzekeringen op gemeenteniveau geeft die garantie niet. Het staat gemeenten ook vrij om
hun pakket aan te passen, waardoor vrijwilligers of organisaties ineens geen dekking meer kunnen
hebben. Scouting Nederland en onze verzekeraar volgen de ontwikkelingen op de voet. Mocht er
reden zijn om, naar aanleiding van de aangeboden verzekeringen, wijzigingen in het pakket aan te
brengen dan zal hierop actie ondernomen worden.
De gemeenteverzekering en je Scoutinggroep
Hoe binnen jouw gemeente de vrijwilligersverzekering geregeld is, kun je als groep navragen bij je
gemeente. Je kunt dan ook nagaan of bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid of rechtsbijstand
onder de dekking van de gemeenteverzekering valt. Is dit het geval, dan zou je kunnen besluiten om
deze verzekering niet als groep zelf af te sluiten. Ook bij schade door je vrijwilligers kan het
interessant zijn om deze eerst te claimen bij je gemeente.

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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