Verzekeringen

Checklist verzekeringen
Welke verzekeringen moet je nu afsluiten voor je groep? Door middel van bijgaande checklist kun je
nagaan of één van de volgende verzekeringen voor je groep noodzakelijk of wenselijk is. Kijk voor
meer informatie op www.scoutingverzekeringen.nl. Hier vind je ook algemene informatie over
aansprakelijkheid en verzekeren.

Gebouw en terrein
1. Is je groep eigenaar van het Scoutinggebouw?
 Nee
►
Ga na of de eigenaar de opstal verzekerd heeft?
 Ja
►
Vraag de voorwaarden op.
Ga na of het huurdersbelang (alles wat je als
huurder aangebracht hebt in het gebouw)
meeverzekerd is.
 Nee
►
Zorg dat jullie of de eigenaar een
opstalverzekering afsluit
 Ja
►
Opstalverzekering afsluiten
2. Is in het gebouw (veel) glas aanwezig
 Ja
►
Is glasschade meeverzekerd in de opstalverzekering?

Nee
►
(eventueel) glasverzekering afsluiten
 Nee
►
n.v.t.
3. Is in je gebouw asbesthoudend materiaal verwerkt of verwacht je op andere wijze
milieuschade te kunnen veroorzaken?
 Nee
►
n.v.t.
 Ja
►
Milieuschadeverzekering afsluiten
4. Ga je (grootschalig) nieuw- of verbouwen?
 Nee
►
n.v.t.
 Ja
►
CAR-verzekering afsluiten
5. Is de groep eigenaar van een bosperceel
 Nee
►
n.v.t.
 Ja
►
Bossenverzekering afsluiten

Boten en overig materieel
1. Beschikt de groep over boten of een wachtschip?
 Nee
►
n.v.t.
 Ja
►
Botenverzekering afsluiten
2. Verhuurt de groep boten aan derden anders dan scoutinggroepen
 Nee
►
n.v.t.
 Ja
►
nagaan of verhuur gedekt is / aanvullende dekking voor verhuur afsluiten
3. Heeft je groep bijzonder materieel zoals tractoren of zitmaaiers?
 Nee
►
n.v.t.
 Ja
►
Schade met of door motorvoertuigen is op de aansprakelijkheidsverzekering
uitgesloten. Sluit daarom een werkmaterieelverzekering af.
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Materiaal
De aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade aan geleend of gehuurd materiaal of materiaal
van de groep zelf. Hiervoor zul je dus aanvullende verzekeringen af moeten sluiten.
1. Beschikt de groep over eigen materiaal
 Ja
►
Inboedelverzekering afsluiten
 Nee
►
wordt materiaal geleend of gehuurd
Nee
Ja
►
zie 3
2. Is het materiaal (regelmatig) buiten de vaste locatie (bijvoorbeeld tijdens kampen)
 Ja
►
(doorlopende) Transportverblijfsverzekering afsluiten (Scouterpolis)
 Nee
3. Gebruik je gehuurd of geleend materiaal
 Nee
►
n.v.t.
 Ja
►
is aansprakelijkheid voor schade gedekt in de huurovereenkomst?
Nee
►
(eventueel) Transportverblijfsverzekering afsluiten
Ja
►
neem de voorwaarden goed door

Activiteiten
Ondanks de uitgebreide dekking van de aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering is het soms
noodzakelijk om bij activiteiten aanvullende verzekeringen af te sluiten. De meeste van deze
verzekeringen zijn niet doorlopend maar vervallen bij het einde van de activiteit.
1. Organiseer je een activiteit buiten je eigen woonplaats (bv kampen), al dan niet in
Nederland.
 Ja
►
Reisverzekering afsluiten
 Nee
►
n.v.t.
2. Organiseer je een activiteit voor meer dan 750 personen (deelnemers en medewerkers)
 Ja
►
Evenementenverzekering afsluiten
3. Huur of leen je bij een activiteit specifiek materiaal
 Nee
►
n.v.t.
 Ja
►
is aansprakelijkheid voor schade gedekt in de
huurovereenkomst?
Nee
►
(eventueel) Transportverblijfsverzekering afsluiten
Ja
►
neem de voorwaarden goed door
4. Maken vrijwilligers veel gebruik van eigen auto’s bij activiteiten
 Ja
►
Wil je aanvullend verzekeren?
 Ja
►
Aanvullende autocascoverzekering afsluiten
 Nee
►
Duidelijk communiceren

Bestuurlijk
Er zijn nog een aantal verzekeringen waarmee je als groep je kunt indekken tegen hoge kosten. Je
zult als bestuur de afweging moeten maken of het verstandig is een dergelijke verzekering af te
sluiten.
Als groep kun je overwegen de volgende verzekeringen af te sluiten
 Rechtsbijstandverzekering
 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
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Toelichting
Hier volgt een toelichting op bovengenoemde verzekering. Een aantal hiervan kun je via Scouting
Nederland afsluiten. Voor meer details over de verzekeringen kun je terecht op internet:
www.scoutingverzekeringen.nl
Aanvullende autocascoverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor schade aan personenauto’s (geen aanhangwagens of busjes)
van leden, kaderleden en ouders veroorzaakt tijdens ritten die ten behoeve van Scoutingactiviteiten
worden gemaakt (heen- en terugreis tussen huisadres en accommodatie uitgezonderd).
Reis- en bagageverzekering
De verzekering dekt de deelnemers (leden van Scouting Nederland) aan door Scoutinggroepen
georganiseerde reizen/kampen. Er is werelddekking, inclusief het risico van wintersport en overige
sporten.
Transport- en verblijfsverzekering
Met een transport- en verblijfsverzekering worden de kosten van eventuele schades aan goederen
tijdens verplaatsingen of op locatie gedekt. Afhankelijk van de grootte van de waarde van de te
vervoeren artikelen is het afsluiten van deze verzekering het overwegen waard. Op de
aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland is schade aan geleende, gehuurde of eigen
materialen uitgesloten. Door middel van de transport- en verblijfsverzekering kun je je toch voor
schade aan deze goederen verzekeren.
Scouterpolis
De Scouterpolis is een (doorlopende) verzekering waarmee een Scoutinggroep schades aan
groepseigendommen kan verzekeren. Deze verzekering dekt schades aan
groepseigendommen in twee situaties:
• tijdens trekken en kamperen (tijdens het vervoer naar en aansluitend verblijf in kampen (en
het vervoer terug));
• op vaste adressen (binnen Nederland (meestal de groepsaccommodatie)).
Botenverzekering
(Water) Scoutinggroepen kunnen hun vletten en andere boten verzekeren met de botenverzekering.
Deze dekt onder meer schades aan:
• zeilschepen (vletten) waarvan het zeiloppervlak niet meer bedraagt dan 20 m²;
• kano's;
• roeiboten;
• lelievletten met buitenboordmotor (buitenboordmotoren moeten apart worden meeverzekerd).
De botenverzekering dekt schade aan het casco en aan alle gereedschappen, uitrusting, zeilen en
verder toebehoren. Privé-eigendommen zijn (uiteraard) niet meeverzekerd.
CAR verzekering
Veel Scoutinggroepen krijgen te maken met nieuw en verbouw van hun Scoutinggebouw.
Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch doordat veel partijen hierbij betrokken zijn
(opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd-, neven- en onderaannemers, architecten en dergelijke).
Tijdens zo’n proces kan onvoorziene schade ontstaan en het is niet altijd duidelijk welke partij hiervoor
verantwoordelijk is. Als opdrachtgever kun je aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schade
aan aangrenzende gebouwen of een toevallige voorbijganger. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij
(grote) verbouwingen of renovatie van het bestaande gebouw is dit risico aanwezig. Om een dergelijk
risico in te dekken is het mogelijk om een CAR-verzekering (Construction All Risks) af te sluiten. De
CAR-verzekering wordt meestal afgesloten door de opdrachtgever of de hoofdaannemer van het werk.
Het is echter ook mogelijk om als anderszins belanghebbende partij het werk te verzekeren.
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Werkmaterieelverzekering
Maak je binnen je Scoutinggroep gebruik van motorvoertuigen, dan is het wettelijk verplicht om een
werkmaterieelverzekering af te sluiten. Onder motorvoertuigen vallen ook zitmaaiers, trekkertjes of
golfkarretjes. Schade met motorvoertuigen is niet gedekt op particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen en de aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland. Je kunt zowel een
aansprakelijkheid- als casco dekking afsluiten.
Milieuschadeverzekering
Sommige activiteiten kunnen zorgen voor ernstige milieuschade, dit is niet altijd gedekt op
aansprakelijkheid- of schadeverzekeringen. Je kunt hierbij bv denken aan de schade die ontstaat bij
het vrijkomen van asbest bij brand in je clubhuis. De opruimkosten hiervan zijn uitgesloten op de
meeste opstalverzekeringen.
Eigendommenverzekering (gebouw (opstal) en inventaris)
Scoutinggroepen kunnen een opstalverzekering afsluiten voor het clubgebouw. De opstalverzekering
heeft betrekking op gebouw(en) en de inhoud daarvan. Voor het verzekeren van wachtschepen,
bussen, containers en dergelijke gelden andere voorwaarden en andere premies.
Een verzekering kan worden afgesloten voor:
• het gebouw: Het te verzekeren bedrag voor het gebouw (de gebouwen) wordt gebaseerd op de
herbouwwaarde. Bij een te laag verzekerd bedrag kan de verzekeraar zich beroepen op
onderverzekering (dat kan ook indien er sprake is van een gedeeltelijke schade). In dat geval zal
de schade niet volledig worden gedekt. Periodiek moet je dus de herbouwwaarde laten herzien.
• de inventaris: Ook de roerende goederen in een gebouw kunnen worden verzekerd. Het te
verzekeren bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde van de inventaris. De
uitkering vindt plaats op basis van vervangingswaarde. Niet verzekerd zijn vaar- en voertuigen,
geld en geldswaardig papier, dieren en privé-eigendommen.
Rechtsbijstandverzekering
Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt je groep juridisch advies om een (dreigend) geschil te
voorkomen of op te lossen. De verzekeraar behartigt de juridische belangen van de verzekerde in een
geschil waarin hij/zij betrokken is geraakt. De kosten van rechtsbijstand worden met de verzekering
gedekt.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Het is mogelijk om gebruik te maken van de collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
van Scouting Nederland. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de bestuurder(s) van de
vereniging/stichting voor onbehoorlijk bestuur. Niet in alle gevallen is onbehoorlijk bestuur een
kwalificatie die achteraf wordt bepaald. Zo zal het ontbreken van adequate verzekeringen als vorm
van onbehoorlijk bestuur worden aangemerkt.
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