
Het gemeente bestuur en de raad hebben het loffelijk streven om 
burgerparticipatie en burger initiatieven te stimuleren.  
De notitie "de Nieuwe Democratie " is daar een voorbeeld van hoe e.e.a. in de 
toekomst zal dienen te gaan. 
 
Op dit moment lopen er zeker al burgerinitiatieven en dan blijkt in sommige 
gevallen de burger soms op de 'troepen' vooruit te lopen en is de gemeente 
niet zo snel als we hopen en willen. De Tools om een ‘slotakkoord’ aan het 
initiatief te geven, ontbreken soms. 
 
Ter illustratie wil ik noemen het initiatief voor de BUURT AED.  
Deze crowd funding actie van de Hartstichting stimuleert wijkbewoners om 
geld te laten inzamelen voor een buurt AED.  
Mij is het gelukt om in 3 weken tijd een AED voor de buurt te verwerven, 
dankzij veel gulle giften van buurtbewoners. 
 
Het enthousiasme werd enigszins getemperd door het volgende.  
Onze buurt heeft gekozen voor de AED kast met een pinslot. Het is bizar dat 
deze kast door vrijwel alle verzekeraars niet wordt verzekerd onder de 
opstalverzekering. Wel een AED kast zonder pinslot is los te verzekeren. 
Verzekeringen kunnen mij het niet goed uitleggen waarom dit zo is. Dit item 
heb ik dan ook aangekaart bij de Bond van Verzekeraars. 
 
Als voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier en als voorzitter van het WBO 
ben ik medio 2018 door de gemeente geïnformeerd over het traject dat is 
gestart met StanGlobal.  
Kort gezegd streeft de gemeente Haarlem ernaar om i.s.m. Stanglobal een goed 
gespreide dekking van AED’s in Haarlem te realiseren.  
Aan bezitters van een AED privé of bedrijfsmatig wordt of zal worden gevraagd 
om deze apparaten van 'binnen naar buiten' te brengen. M.a.w. de AED ook 
bereikbaar te laten zijn na sluitingstijd van het bedrijf.  
 
In een gesprek met Monique Bosscher, de projectleider van Stanglobal voor de 
gemeente Haarlem, loopt zij ook tegen dit verzekeringsprobleem aan als de 
AED naarbuiten wordt gebracht voor algemeen gebruik. 
 
  



Mijn vraag is tweeledig t.w.  
 

A. kan een AED bij de verzekeraar van de gemeente Haarlem worden 
ondergebracht? 
 

B. wilt U zich beijveren om uw invloed aan te wenden bij de ministeries 
van VWS en Financiën om dit verzekeringsverhaal onder hun aandacht 
te brengen en hen te vragen om dit issue bij de bond van verzekeraars 
te sonderen zodat dit soort burger initiatieven niet in de kiem worden 
gesmoord om dit soort kwesties.  

 
Ter uwer oriëntering heb ik met mijn buurtgenoten besloten om de AED met 
kast en pinslot onverzekerd op te hangen. Het leven redden met een AED 
vinden wij iets belangrijker dan het geneuzel van een verzekeraar.  
We lopen dan maar het risico! 
 
Hans Kamerling 
 


