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COLLEGEVOORSTEL
ONDERWERP : Afsluiten collectieve evenementenverzekering

ZAAKNUMMER : 107648-2019

B&W VERGADERING : 17 december 2019

INTEGRALE ADVISERING : Cor van de Weijer, cluster juridisch; Henry van Rossum, financiën; Sissy 
Tuken, verzekeringen.

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. Jacques van Loevezijn

VOOR INFORMATIE : Rineke van der Meer

BESTUURSSAMENVATTING

Binnen de gemeente Raalte vinden jaarlijks een groot aantal evenementen plaats. De evenementen 
worden met name georganiseerd door vrijwilligers. Omdat er tijdens de evenementen altijd iets kan 
gebeuren wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de organisatie, is hiervoor een specifieke 
verzekering ontwikkeld. Deze sluit aan op de vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft 
afgesloten voor alle vrijwilligers binnen de gemeente en dekt specifiek zaken die betrekking hebben 
op een evenement. Bij de begrotingsbehandeling op 7 november 2019 is een motie aangenomen om 
te komen met een collectieve evenementenverzekering waar organisaties van kleinere evenementen 
binnen de gemeente Raalte (tot 2500 deelnemers/bezoekers) gebruik van kunnen maken. Met dit 
collegevoorstel geven wij uitvoering aan deze motie.

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met het afsluiten van een collectieve evenementenverzekering voor organisatoren 
van kleine evenementen (tot 2.500 bezoekers);

2. De kosten van de verzekering van totaal € 4.538, inclusief assuratiebelasting, te verwerken in de 
zomernota 2020;

3. Dit collegevoorstel ter kennisname aan de gemeenteraad sturen.

BESLUIT

INLEIDING
Na een sterke groei van het aantal evenementen in Nederland heeft Centraal Beheer Achmea in 
samenspraak met de VNG speciaal voor organisatoren van kleine evenementen (tot 2500 bezoekers) 
een verzekering gecreëerd. Deze verzekering sluit aan op de vrijwilligersverzekering, die eveneens in 
samenspraak met VNG speciaal voor gemeenten is samengesteld. 

BEOOGD EFFECT
Omdat de kleine evenementen van belang zijn voor de sociale cohesie in de samenleving, willen 
gemeenten deze initiatieven ondersteunen. De evenementen worden veelal opgezet met kleine 
budgetten en de (juridische) risico’s die een evenement met zich meebrengt, zijn kostbaar om te 
verzekeren. Daartoe is in een motie het college van de gemeente Raalte verzocht de collectieve 
evenementenverzekering per 1 januari 2020 af te sluiten. 
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ARGUMENTEN
1.1 Hiermee worden de organisatoren indirect ondersteund in hun werkzaamheden. De mogelijke 

gevolgen na een incident, schade of ongeval worden weggenomen. Hierdoor kan men het 
geringe budget volledig benutten ten behoeve van het evenement. De vrijwilligers houden 
daarmee meer financiële ruimte voor de uitvoering van hun taken, wat een positief effect kan 
hebben op de motivatie en op het voortbestaan van het evenement. 

1.2 De kosten van € 4.538 structureel te verwerken in de zomernota 2020. 

DUURZAAMHEID
n.v.t. 

KANTTEKENINGEN
De vrijwilligersverzekering is voorliggend aan de evenementenverzekering. Een groot deel van de 
risico’s is met de vrijwilligersverzekering afgedekt. Een evenementenverzekering dekt aanvullend op 
de vrijwilligersverzekering nog enkele zaken af, maar de meerwaarde is beperkt: 

 Aansprakelijkheid:  
Een bezoeker kan een organisatie van een evenement aansprakelijk stellen wanneer de 
bezoeker tijdens een evenement schade of letsel oploopt. Kanttekening hierbij is dat een 
bezoeker zelf aan moet tonen dat de schade het gevolg is van verwijtbaar handelen, dan wel 
nalatigheid, van de organisatie. De vrijwilligersverzekering dekt de schade indien de 
medewerker van de organisatie vrijwilligers zijn. In de overige gevallen dekt de collectieve 
evenementenverzekering deze schade.   

 Verzekeren van eigendommen:                    
Persoonlijke eigendommen, alsmede gehuurde zaken kunnen onder deze verzekering vallen. 
Huurovereenkomsten bevatten vaak al een verplichte verzekering. Wanneer er schade is aan 
gehuurde zaken is deze verzekering voorliggend aan de evenementenverzekering.

 Ongevallen dekking:     
Indien een medewerker een ongeval krijgt, kunnen de medische kosten verhaald worden bij 
de organisator. De ziektekostenverzekering van de medewerker is een voorliggende 
verzekering. Enkel de kosten die de medewerker niet heeft verzekerd, of een eigen risico, 
kunnen verhaald worden.

 Let wel; houseparty’s, gemotoriseerde en snelheidswedstrijden, bedrijfsevenementen, 
protestacties, manifestaties en evenementen waarvoor een vergunning is afgewezen of niet is 
aangevraagd terwijl dit wel vereist is, zijn uitgesloten van de collectieve 
evenementenverzekering.

FINANCIËN
De kosten van de collectieve evenementenverzekering bedragen € 0,10 per inwoner. Op basis van 
het aantal inwoners (37.500) komen de kosten daarmee inclusief assurantiebelasting op € 4.538. 
Voorstel is de kosten te verwerken in de zomernota 2020.

VERVOLG
Verzekering afsluiten bij Centraal Beheer Achmea.

COMMUNICATIE
Evenementenorganisatoren informeren.
Persbericht.

BIJLAGEN


