Verzekeringen

Gevolgen van oprichten groepsvereniging
voor verzekeringen
Met dit document willen we duidelijkheid geven wat er voor een groep kan veranderen op het gebied
van verzekeringen, als de groep een groepsvereniging wordt.
Uitgangspunt zijn de verzekeringen die via Scouting lopen of afgesloten kunnen worden. Sommige
verzekeringen horen standaard bij het lidmaatschap van Scouting Nederland. De andere
verzekeringen kunnen door een groep apart afgesloten worden, via Scouting of via een andere
verzekeringsmaatschappij. Of de informatie op jouw groep van toepassing is hangt ervan af of je
groep de betreffende verzekering heeft afgesloten.
Een overzicht van en informatie over de Scoutingverzekeringen vind je op
www.scoutingverzekeringen.nl. De Scoutingverzekeringen worden afgesloten bij de WBD
Lippmanngroep.
Bestuursaansprakelijkheid
Rechtspersonen kunnen voor hun besturen een bestuursaansprakelijkheidverzekering afsluiten. Deze
is aan de rechtspersoon verbonden. Heeft een groep dus meerdere rechtspersonen, zoals een
beheerstichting naast je groepsvereniging, dan zal per rechtspersoon een verzekering afgesloten
moeten worden.
Rechtsbijstand
De rechtsbijstandsverzekering wordt in principe afgesloten per rechtspersoon. Voor
rechtsbijstandverzekeringen welke bij de WBD Lippmanngroep afgesloten worden is het mogelijk om
op de polis de extra rechtspersoon aan te tekenen. Hiermee wordt voorkomen dat leden die zowel lid
van de groepsvereniging als de beheerstichting zijn, twee maal worden aangeslagen. Er wordt een
minimale toeslag van € 30,-- voor deze “extra” rechtspersoon gerekend.
Groepen die elders een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten zullen moeten informeren of en
hoe de extra rechtspersoon verzekerd is.
Opstal en inboedel
Voor de opstal en inboedel zal een rechtspersoon een opstal en inboedelverzekering hebben
afgesloten. Om in een situatie van twee of meer rechtspersonen duidelijkheid te hebben over de
eigendomsverhouding van opstal en inboedel kun je op de polis laten aantekenen dat onder de
inboedel ook de eigendommen van de andere rechtspersonen meeverzekerd zijn.
Aansprakelijkheid
Alle bij Scouting Nederland aangesloten onderdelen vallen onder de collectief afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering. Alle bij Scouting aangesloten rechtspersonen (groepsverenigingen en
beheerstichtingen, regio’s en de landelijke organisatie) zijn voor bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd.
Voor alle leden van Scouting Nederland is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Werkgeversaansprakelijkheid voor motorvoertuigen
Scouting Nederland heeft ook voor alle bij haar aangesloten onderdelen en rechtspersonen een
werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen afgesloten.
Aanvullende autocasco
Scoutinggroepen kunnen een aanvullende autocascoverzekering afsluiten voor autoschade
veroorzaakt door of aan motorrijtuigen die eigendom zijn van vrijwilligers of die door deze wordt
gebruikt/geleend tijdens ritten die voor Scoutingactiviteiten worden gemaakt. De dekking van deze
verzekering geldt voor alle vrijwilligers, van zowel de stichting als de vereniging.
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Transport/verblijf en JOTA-verzekering
Dit is een tijdelijke verzekering die per evenement voor bepaalde eigen, geleende of gehuurde
goederen wordt afgesloten. De verzekering is niet afhankelijk van wie eigenaar van de goederen is, en
kan door de vereniging of de stichting worden afgesloten.
Boten
Een rechtspersoon zal voor de boten die zij in eigendom heeft een botenverzekering hebben
afgesloten. De boten zijn en blijven verzekerd zolang zij gebruikt worden door scoutingleden, ook als
er een nieuwe rechtspersoon bijkomt.
Glas
Een glasverzekering wordt afgesloten door de rechtspersoon die eigenaar is van het gebouw.

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.
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