Collectieve
verzekering

Voor vrijwilligers
en mantelzorgers

Inleiding

Risico’s

Verzekering

Hoe zou Nederland, en dus ook

Wat is een vrijwilliger
eigenlijk?

Zoals bij alles, lopen mensen bij vrijwilligerswerk

Net als tijdens werk of in de vrije

Noordoostpolder, eruitzien zonder vrijwilligers

Een vrijwilliger is iemand die in een

risico’s. Een risico wil zeggen een kans op een

tijd kan er tijdens vrijwilligerswerk dus

en zonder vrijwilligersorganisaties? In ieder

organisatorisch verband onverplicht en

onverwachte gebeurtenis die schade tot gevolg

van alles mis gaan… En in veel gevallen

geval héél anders dan nu, want een heleboel

onbetaald werkzaamheden verricht voor

kan hebben (zaakschade, letsel, juridische

biedt de eigen particuliere verzekeringen dan

verenigingen, activiteiten en festiviteiten

anderen, voor de samenleving, maar in ieder

procedures en kosten). Dit kan schade zijn die

dekking. Maar daar waar dit toch een probleem

zouden niet bestaan zonder de inzet van

geval voor een maatschappelijk belang.

de vrijwilliger zélf overkomt, of die hij of zij aan

is, kan de gemeentelijke vrijwilligersverzekering

vrijwilligers.

Hierdoor kan het zijn dat de eigen verzekering

iemand anders toebrengt en waarvoor hij of zij

uitkomst bieden als vangnet.

van een vrijwilliger niet altijd uitkomst biedt.

aansprakelijk wordt gehouden.

Een belangrijk kenmerk is dan ook de

Nederland telt een toenemend aantal

Daarom heeft de gemeente Noordoostpolder

Het is niet zo dat vrijwilligers méér risico

grensoverschrijdendheid van de verzekering:

vrijwilligers. Bijvoorbeeld examinator of

een aanvullende verzekering voor alle

lopen dan niet-vrijwilligers. Wél kan het zijn

het maakt niet uit wáár de vrijwilliger zijn taak

waarnemer tijdens examens, taalvrijwilligers,

vrijwilligers. Vrijwilligers hoeven zelf niets

dat er geen dekking is op de particuliere

vervult, binnen de gemeente of buiten de

begeleiders van paarden en cliënten met een

te doen: ze hoeven niet apart voor de

aansprakelijkheidsverzekering voor schades

gemeente, als hij of zij maar is aangesloten bij

verstandelijke beperking, maatjes, gastheer of

verzekering aangemeld te worden of te worden

tijdens vrijwilligerswerk.

een vrijwilligersorganisatie in Noordoostpolder.

gastvrouw in een museum enzovoort.

geregistreerd. Ze zijn automatisch verzekerd

Ook kan een vrijwilliger een ongeval

Wél is het werkingsgebied van de verzekering

Ze doen dus allemaal verschillend werk.

tijdens het vrijwilligerswerk dat ze doen.

overkomen waaraan hij of zij bijvoorbeeld

beperkt tot Nederland.

Maar wat ze doen is belangrijk voor de

Ook jongeren die (wel of niet georganiseerd

letsel of erger overhoudt. Ten slotte kunnen

Daarnaast is de vrijwilligersverzekering normaal

samenleving. Het is daarom belangrijk dat

vanuit school) vrijwilligerswerk gaan doen

schades, zowel eigen schades als schades aan

gesproken geldig vanaf het moment dat een

vrijwilligers voldoende verzekerd zijn.

zijn net als vrijwilligers meeverzekerd.

anderen, vaak juridische procedures met zich

vrijwilliger de voordeur achter zich dicht trekt

Mantelzorgers zijn gedekt op bepaalde

meebrengen waarvoor kosten moeten worden

en rechtstreeks naar het vrijwilligerswerk gaat,

onderdelen van de verzekering. Voor leden

gemaakt om het eigen recht te verdedigen of

en eindigt op het moment dat een vrijwilliger

van de vrijwillige politie en brandweer zijn

om dit recht te halen.

rechtstreeks van het vrijwilligerswerk weer thuis

aparte verzekeringen afgesloten.

komt.

Totaalpakket

Ongevallendekking

De vrijwilligersverzekering is opgebouwd uit

Ook de rechtspersoon (de organisatie in zijn

Naast schade aan derden is er ook gedacht aan

De verzekerde bedragen en de maxima vindt u

verschillende onderdelen die hieronder per

geheel) of de leden van het bestuur kunnen in

schade voor de vrijwilligers zélf. Hiertoe dient

in het ‘overzicht verzekerde bedragen’ achterin

stuk worden behandeld. Samen maken ze

dit verband worden gezien als vrijwilliger die

de ongevallendekking.

deze brochure.

de gemeentelijke vrijwilligersverzekering tot

voor schades aansprakelijk worden gehouden.

een compleet product, bij uitstek geschikt

Hierbij kunt u denken aan iemand die schade

ATTENTIE: Dit onderdeel van de

om aan alle vrijwilligers in de gemeente

heeft door een nalatigheid in de organisatie van

vrijwilligersverzekering geldt dus ook voor alle

Noordoostpolder tegemoet te komen.

een evenement, of een leverancier die schade

mantelzorgers in Noordoostpolder.

heeft door een onbetaalde rekening als gevolg

Aansprakelijkheidsdekking

van financiële nalatigheid of onvermogen van

Dekking op dit onderdeel staat geheel los van

De aansprakelijkheidsdekking geldt specifiek

het bestuur.

wat de oorzaak van het ongeval was (uiteraard

voor de schade die een vrijwilliger tijdens het

Voor deze beide onderdelen van

onder voorbehoud van opzet, roekeloosheid,

vrijwilligerswerk toebrengt aan een ander

aansprakelijkheid zijn er de onderdelen

etcetera). Ook is het voor dekking niet van

(voorbijgangers, omstanders, maar ook andere

‘Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering’ en

belang wie voor het ongeval aansprakelijk was.

vrijwilligers). Voorbeelden van dergelijke

‘Aansprakelijkheid voor Rechtspersonen van de

schades zijn een bril die per ongeluk van

vrijwilligersverzekering’.

-

iemands hoofd wordt geslagen, het morsen
van vloeistof of verf op iemands kleding, het
beschadigen van iemands auto, etcetera.

Dit onderdeel heeft de volgende dekkingen:
bij een noodlottig ongeval biedt

Mantelzorgers zijn voor dit onderdeel

de verzekering dekking voor

uitgesloten. In de praktijk hoeft dit

ziektekosten die niet door de eigen

overigens géén probleem op te leveren,

ziektekostenverzekering worden gedekt;

omdat bij aansprakelijkheidsschades voor

-

aansprakelijkheidsverzekering geldt.

tevens kent de verzekering een uitkering bij
blijvend letsel of overlijden;

mantelzorgers in principe de eigen particuliere
-

daarnaast is er dekking voor schade aan
de persoonlijke eigendommen van de
vrijwilligers die verloren zijn gegaan
of schade hebben opgelopen tijdens
vrijwilligerswerk;

-

ten slotte kan op de verzekering een beroep
worden gedaan voor de kosten van acute
huishoudelijke hulp. Dit betreft directe hulp
in het huishouden, omdat men hier door
een ongeval zelf niet meer toe in staat is.

Rechtsbijstandsdekking

Ten slotte

Soms wordt een vrijwilliger onbedoeld

Verkeersaansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

geconfronteerd met juridische procedures als

Een bijzondere omstandigheid is de schade

u in grote lijnen van de gemeentelijke

gevolg van handelingen of besluiten tijdens

die een vrijwilliger leidt aan zijn auto of

vrijwilligersverzekering kunt verwachten. Het is

het vrijwilligerswerk. Dit kan zijn doordat een

ander motorvoertuig en letsel tijdens gebruik

al eerder gezegd: overal gebeurt wel eens wat,

vrijwilliger aansprakelijk wordt gesteld, of

voor het vrijwilligerswerk. Hiervoor kan

en waar gehakt wordt vallen spaanders,

strafrechtelijk wordt vervolgd. Het kan ook zijn

uiteraard een beroep worden gedaan op

ook bij het vrijwilligerswerk. Maar met

dat een vrijwilliger schade lijdt en daarvoor zelf

de ongevallendekking voor persoonlijke

deze uitgebreide verzekering hoeft

een juridische procedure moet aangaan.

eigendommen. Maar het verzekerde bedrag zal

een onverwachte gebeurtenis voor

in de meeste gevallen niet voldoende zijn om

een vrijwilliger of organisatie niet onnodig

Dit onderdeel biedt dekking voor de kosten die

de schade te vergoeden.

extra narigheid op te leveren. Daarnaast

een vrijwilliger moet maken voor de juridische

In dat geval kan een vrijwilliger krachtens

Schademelding

biedt de ongevallenverzekering in de meeste

hulp of advies om zich te verweren of om zijn

artikel 7:658 BW het bestuur van de

Voor alle informatie over de verzekering

gevallen een uitkering als een vrijwilliger of

recht te halen, ook als een eventueel eigen

vrijwilligersorganisatie aansprakelijk

en voor de melding van schades kunt u

mantelzorger eigen schade of letsel oploopt.

particuliere rechtsbijstandverzekering een

stellen. Het bestuur kan daarop voor

terecht bij het Vrijwilligerspunt van

Natuurlijk, het is niet meer dan een pleister

uitsluiting kent voor vrijwilligerswerk.

die schade een beroep doen op de

Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder.

op de wond en kan het echte leed natuurlijk

Bijzonderheden van dit onderdeel vindt u in

Verkeersaansprakelijkheidsverzekering

Voor openingstijden verwijzen wij u naar

alleen maar verzachten, niet wegnemen. Toch

het overzicht.

Rechtspersonen van de vrijwilligersverzekering.

de website www.vrijwilligerspuntnop.nl

is de gemeente Noordoostpolder van mening

In deze brochure staat kort en bondig wat

dat met deze verzekering een signaal van

Onder de dekking van deze verzekering geldt
Deze dekking geldt níet voor mantelzorgers.

ook het no-claimverlies als voor het voertuig

U kunt het Vrijwilligerspunt bezoeken

waardering en betrokkenheid wordt afgegeven

een all-riskverzekering is afgesloten.

in het gebouw van Carrefour aan het

naar die uitgebreide groep vrijwilligers en

LET OP: Deze verzekering heeft GEEN

Harmen Visserplein 6 in Emmeloord,

mantelzorgers die dag in dag uit en geheel

eigen risico!

of telefonisch bereiken op nummer

belangeloos hun inzet geven aan de algemene

(0527) 630 000. Mailen kan natuurlijk

zaak, en daarmee iedere dag Noordoostpolder

ook, naar vrijwilligerspunt@carrefour.nu

een beetje mooier maken.

Ook deze dekking geldt niet voor
mantelzorgers.

Verzekerde bedragen
Aansprakelijkheidsverzekering
Personen-zaakschade

Per aanspraak
Maximaal per jaar
Maximum voor geleende goederen
Eigen risico
		
Bestuurdersaansprakelijkheid
Per aanspraak
Maximaal per jaar
Eigen risico
		
Aansprakelijkheid rechtspersonen
Per aanspraak
Maximaal per jaar
Eigen risico
		
Verkeersaansprakelijkheid
Per aanspraak
Maximaal per jaar
Eigen Risico (zaak en letsel)
		
Uitsluiting
- Vrijwillige politie
- Leden vrijwillige brandweer
- Mantelzorgers
		
Ongevallenverzekering
Per gebeurtenis
Persoonlijke eigendommen
Uitkering bij overlijden
Maximale uitkering
blijvende invaliditeit
Geneeskundige kosten
		
Eigen risico		
		
Uitsluiting
- Vrijwillige politie
- Leden vrijwillige brandweer
		
Rechtsbijstandverzekering
Dekking
		
Maximum/jaar
Juridisch advies en/of bijstand
Verhaalsrechtsbijstand
		
Franchise
Ondergrens voor zaakbehandeling
		
Uitsluiting
- Vrijwillige politie
- Leden vrijwillige brandweer
- Mantelzorgers

€ 2.500.000,€ 5.000.000,€
5.000,Nihil

Meest gestelde vragen
Welke vrijwilligers in de gemeente zijn

Heeft de gemeentelijke

€ 500.000,€ 500.000,Nihil

verzekerd?

vrijwilligersverzekering voorrang

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch

boven de eigen verzekeringen?

verband, onverplicht en onbetaald

Nee, de gemeentelijke vrijwilligersverzekering

€ 2.500.000,€ 5.000.000,Nihil

werkzaamheden verrichten ten behoeve van

heeft een zogenaamde secundaire dekking.

anderen en/of de samenleving waarbij een

Dat wil zeggen dat deze verzekering van

maatschappelijk belang wordt gediend.

toepassing is indien en voor zover de schade

€ 1.000.000,€ 1.000.000,Nihil

niet is gedekt door een andere verzekering
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige

al dan niet van oudere datum. Alleen de

politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze

ongevallendekking is van toepassing ongeacht

verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal

een andere verzekering.

voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
Wat zijn ‘incidenteel grensoverschrijdende’
Wat wordt er met ‘enig organisatorisch

vrijwilligersactiviteiten?

€
€

5.000,12.000,-

verband’ bedoeld:

Denkt u hierbij aan vrijwilligers die kinderen

Hiermee wordt bedoeld dat het

begeleiden bij een sporttoernooi in Duitsland.

€
€

25.000,1.000,-

vrijwilligerswerk vanuit een collectief plaats

Nihil

Verzekerde sommen
Maximaal
€
35.000,Geen maximum
€

225,-

dient te vinden. In veel gevallen wordt

Moet de vrijwilliger zich aanmelden voor de

vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of

verzekering?

stichting (rechtspersonen) gedaan. Maar ook

Nee, er is geen registratie van vrijwilligers nodig.

de Groenbrigade’s in de verschillende dorpen,

Alle vrijwilligers binnen de gemeente

is een voorbeeld van een organiserend verband.

zijn verzekerd.

Mag een vrijwilliger een vergoeding krijgen

Op het moment dat u deelneemt als speler

Voor wie geldt de Persoonlijke

voor zijn werkzaamheden?

aan een voetbalwedstrijd, doet u dat weliswaar

Eigendommenverzekering?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de

vrijwillig, echter dit is geen vrijwilligerswerk in

De ‘Persoonlijke Eigendommenverzekering’

grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor

de zin van de vrijwilligerspolis. Als u lid bent van

geldt voor vrijwilligers, die tijdens de feitelijke

hanteert.

een voetbalvereniging, bent u niet per definitie

uitoefening van het vrijwilligerswerk schade

ook vrijwilliger. U bent dus verzekerd als u

oplopen aan hun persoonlijke eigendommen.

daadwerkelijk vrijwilligerswerk verricht.

Denkt u bijvoorbeeld aan de vrijwillige

Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers?
Nee, mantelzorgers worden niet beschouwd

voetbalvader die tijdens een voetbalwedstrijd

als vrijwilliger. Dit hangt samen met de

Valt een Vereniging van Eigenaren

van de F-pupillen een bal tegen zijn hoofd

persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben

ook onder de dekking van de VNG

krijgt, waardoor zijn bril stuk raakt.

met degene die zij verzorgen bij aanvang van

Vrijwilligerspolis?

de zorgverlening.

Nee. Als VvE behartig je de belangen

Kan mijn organisatie haar

van de eigenaren van bijvoorbeeld een

aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Klopt het dat er voor de mantelzorgers een

appartementencomplex. Hierbij wordt dan ook

Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering

passende dekking is geregeld?

geen maatschappelijk belang gediend. Immers,

is niet verstandig, omdat een vereniging/

Ja, dat klopt. Mantelzorgers zijn meeverzekerd

een bestuurder van de VvE heeft meestal uit

stichting ook het risico loopt aangesproken

op de ‘Ongevallen- en Persoonlijke

persoonlijke motieven een bestuursfunctie

te worden voor gebeurtenissen die niet

Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers’.

aanvaard (bijvoorbeeld een inwoner van het

direct het gevolg zijn van of verband hebben

De aansprakelijkheidsverzekering voor

complex).

met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld

‘Vrijwilligers uit de Basispolis’ en de onderdelen

aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/

van de ‘Vrijwilligers Pluspolis’ zijn voor de

kantine (dakpan die op het hoofd van een

mantelzorger niet van toepassing.

bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine
die van de (defecte) barkruk valt. Of de

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn

werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie

voetbalvereniging?

voor haar vaste personeel. Verder heeft een

U bent verzekerd tijdens de uitoefening van het

vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als

vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld tijdens het fluiten

een lid schade toebrengt aan een derde kan

van een voetbalwedstrijd bij jeugd).

de vereniging ook aangesproken worden.
Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis
is dat de vrijwilliger bij schade niet in de kou
komt te staan. De VNG Vrijwilligerspolis is juist
bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.
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