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De voordelen 

• De gemeente verzekert in 1 keer alle vrijwilligers in de gemeente.  

Vrijwilligers hoeven niet apart geregistreerd of aangemeld te 

worden 

• Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd bij het vrijwilligerswerk 

dat zij doen 

• Binnen de verzekering is ook gedacht aan mantelzorgers 

• Maatschappelijk stagiairs zijn meeverzekerd 

• Tegenprestatie vanuit de Participatiewet is meeverzekerd 

• Bij schade die verzekerd is, geldt er geen eigen risico 

• Dekking binnen Europa (Nederlandse initiatieven in het 

buitenland). 
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Mantelzorger 

Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg: 

• Minimaal 8 uur per week 

• Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner,                 

ouder, kind, vriend of buur 

• De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep 
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Maatschappelijke stage 

• Stage vanuit het lesprogramma van het voortgezet 

onderwijs 

• De stage heeft een maatschappelijk belang 
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Wanneer verzekerd: 

• TIJDENS het vrijwilligerswerk 

• ONDERWEG van en naar het vrijwilligerswerk: 

• Van huis naar vrijwilligerswerk en terug 

• Rechtstreeks en via de kortste weg 

 

 

• Er is sprake van secundaire dekking, behalve bij 

de ongevallenverzekering (dan primair) 
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De vrijwilliger: 

“Persoon die vanuit Nederland, min of meer georganiseerd, 

onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve 

van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk 

belang wordt gediend.”  

(Hieronder zijn niet begrepen vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers) 
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Verzekeringsdekking? 

• AVP biedt niet altijd dekking voor vrijwilligerswerk (Centraal Beheer: wel) 

• Niet iedere organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering 

• Niet elke organisatie waarvoor de vrijwilliger een bestuursfunctie verricht 

heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

• Niet elke organisatie heeft een ongevallenverzekering voor vrijwilligers 

• Niet iedere organisatie heeft een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers 
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De VNG Vrijwilligersverzekering. 

• Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger 

• Ongevallenverzekering Vrijwilliger 

• Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers 

• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 

• Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers 
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Schades vrijwilligerspolis. 

• Periode 1-1-2009 tot 31-12-2017 

• 7.543 schades  
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Schadeoorzaken. 
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Schadeoorzaak top 10 
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Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 

Schade aan derden (zaak- en/of letselschade) 

Verzekerd bedrag: EUR 2.500.000,00 per aanspraak / 

EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar  

Opzicht: EUR 12.500,00 per aanspraak 
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Opzicht 
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• Alleen: schade aan zaken van een ander, ter 

bewerking, inspectie, controle en keuring! 

• Voorbeeld: Repair Café 
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Ongevallenverzekering voor vrijwilliger 

 
 

• Overlijden: EUR 12.500,00 (primair) 

• Invaliditeit: tot EUR 25.000,00 (primair) 

• Medische kosten: tot EUR 1.000,00 per gebeurtenis 

• Traumadekking: tot EUR 2.500,00 per gebeurtenis 
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Persoonlijke eigendommen (maximaal) 

•Beeld- en geluidsapparatuur: € 500,- 

•Computerapparatuur: € 1.500,- 

•Sieraden: € 500,- 

•Horloges: € 250,- 

• (Zonne)bril/set contactlenzen: € 500,- 

•Kunstmatige gebitselementen: € 500,- 

• Fiets: € 750,- 
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Wat is verzekerd? 

• Schade aan persoonlijke eigendommen van 

verzekerden. 

• De persoonlijke eigendommen die de verzekerde 

nodig heeft. 

• Om het vrijwilligerswerk, de maatschappelijke stage of 

de mantelzorg te doen. 
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Aansprakelijkheidsverzekering voor 

rechtspersonen 

Schade aan vrijwilligers 

Voorbeeld:  

• Vrijwilliger valt als gevolg van ondeugdelijke ladder, eigendom van 

vereniging of stichting 

• Vrijwilliger stelt de vereniging of stichting aansprakelijk, en claimt 

zijn kapotte broek   

Verzekerd bedrag: EUR 2.500.000,00 per aanspraak / EUR 

5.000.000,00 per verzekeringsjaar 
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Bestuurdersaansprakelijkheid voor 

vrijwilligers 

• Risico om in privé-vermogen aangesproken te worden 

• Als gevolg van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ 

 

Stel even_penningmeester v2-HD.mp4
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Waar kan het fout gaan voor  

een bestuurder? 

• “Verduistering gelden. Bestuur onvoldoende toezicht?” 

• “Penningmeester heeft gegevens doorgegeven. Geld van de 

rekening” 

• “Gelden ontvreemd door de penningmeester. Bestuurder wordt 

aansprakelijk gesteld.” 

• “Bestuurslid wordt aansprakelijk gesteld omdat hij gegevens zou 

hebben verstrekt aan iemand die zich  aan de telefoon voordeed als 

een medewerker van de Rabobank. Bijna EUR 20.000,- afgeschreven” 

• “Claim curator naar aanleiding van faillissement” 
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Verzekerd bedrag bestuurdersaansprakelijkheid 

• EUR 500.000,00, als maximum per aanspraak en 

per verzekeringsjaar voor alle verzekerden samen 

• Verzekerden: bestuurder / commissaris / 

toezichthouder 

• Balanstotaal: minder dan EUR 500.000,00 
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Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor 

rechtspersonen 

 
Verzekerd bedrag:  

EUR 1.000.000,00 per aanspraak / per 

verzekeringsjaar 

Ook voor de inzittenden van een motorvoertuig dat 

door een vrijwilliger wordt bestuurd 

Ook verlies van no-claim 

Bij actieve deelname aan het verkeer per eigen 

motorvoertuig, fiets of te voet 
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Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers 

Stel: de vrijwilliger wordt aangereden  

door een ander voertuig (schuldige)  

en wil de schade verhalen op de tegenpartij. 
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Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers 

 
Verzekerd bedrag rechtsbijstand bij strafrecht:  

EUR 40.000,00 als maximum voor alle aanspraken 

van vrijwilligers samen 

Verzekerd bedrag verhaalsrechtsbijstand:  

geen maximum 
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Verbetering  

De VNG Vrijwilligersverzekering 

- Mantelzorgers nu ook verzekerd 

- Vrijwilligers van een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd 

- Vereenvoudiging schadeafhandeling (digitaal) 

- Geen eigen risico 

- Maatschappelijke stagiairs meeverzekerd 

- Inzittenden ook verzekerd op de OV  

- Europadekking (Nederlandse initiatieven in het buitenland) 

- Stel dat er vrijwilligers zijn die voor een goed doel-project in Roemenië 
(een Nederlands initiatief) naar het betreffende land afreizen 

- Verenigingspolis (dekking sluit aan op vrijwilligerspolis / korting ivm 
vrijwilligerspolis; zie site Centraal Beheer) 

- Vrijwilligerswerk als ‘tegenprestatie’ wordt meeverzekerd 
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Schade en dan? 

• Vrijwilliger (of organisatie) meldt schade bij Centraal Beheer 

via (digitaal) schadeformulier op website gemeente 

• Centraal Beheer Achmea wikkelt schade af met benadeelde 

• De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de 

afwikkeling van de schade 
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Zelf polissen opzeggen? 

Niet altijd verstandig! Bijvoorbeeld bij: 

• Personen in dienst 

• Pand in bezit 

• Leden en/of deelnemers  

• Inventaris 

• auto op naam stichting / vereniging 

Bij twijfel:  

benader uw verzekeraar of tussenpersoon! 

over vrijwilligers. 
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Meer informatie. 

centraalbeheer.nl/vrijwilligers 
 

centraalbeheer.nl/verenigingspolis 
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Heeft u vragen? 
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