De Vrijwilligersverzekering
Gemeente Asten en Someren

Wat leest u in deze brochure?





Vrijwilligers zijn onmisbaar
Wie zijn waarvoor verzekerd
Veel gestelde vragen
Zo meldt u schade
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Vrijwilligers zijn onmisbaar
Mantelzorgers, voorleesouders, klaar-overs en
collectanten. Mensen die actief zijn in clubs of
sportverenigingen. Vrijwilligers die koffie schenken in
het verzorgingstehuis of speeltuinen opknappen ...
Nederland kent maar liefst 4 miljoen vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk is ook in uw gemeente onmisbaar.
Vrijwilligers doen belangrijk werk voor een ander.
Zonder een tegenprestatie te verlangen.

Geen zorgen voor vrijwilligers en mantelzorgers

Wat is de Vrijwilligersverzekering?

Wie zijn niet verzekerd?

Met de Vrijwilligersverzekering zijn
vrijwilligers en mantelzorgers verzekerd tegen de
meest voorkomende schades.

Waar gewerkt wordt, kan wel eens iets misgaan ...
Met deze verzekering zorgt de gemeente ervoor dat
mensen die dankbaar vrijwilligerswerk doen in de
gemeente, niet blijven zitten met schade die zij dan
misschien oplopen.

• Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.
Voor deze groepen gelden speciale regelingen.
• Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE zet
zich in voor eigenaren van bijvoorbeeld een
appartementencomplex. Hier gaat het om een
privébelang, geen maatschappelijk belang.

Is er een andere verzekering dan
de Vrijwilligersverzekering waarop de
vrijwilliger de schade kan melden? Dan gaat
die andere verzekering voor.
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Wie zijn waarvoor verzekerd
Voor deze risico’s moet u zelf een verzekering
afsluiten. Diverse verzekeringsmaatschappijen
hebben een verzekeringspakket voor verenigingen
en stichtingen om deze risico’s af te dekken.

Vrijwilligers zijn verzekerd voor:
• aansprakelijkheid van de vrijwilligers
• aansprakelijkheid van de organisatie
• bestuurdersaansprakelijkheid
• ongevallen

Wilt u precies weten wat is verzekerd? Lees dan de
polisvoorwaarden op centraalbeheer.nl.

• persoonlijke eigendommen
• rechtsbijstand

Misschien is de schade met een andere
verzekering verzekerd

Mantelzorgers zijn niet verzekerd voor
verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

Heeft de vrijwilliger schade? En kan hij deze
schade met een andere verzekering terugvragen?
Dan gaat die verzekering voor de
Vrijwilligersverzekering. Dat heet ‘secundaire
dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer

Mantelzorgers zijn vaak familieleden en
andere dierbaren. En geen rechtspersoon.
Daarom zijn mantelzorgers niet verzekerd voor
verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.

die andere verzekering geregeld is.
Dit geldt voor alle verzekeringen, behalve voor
de ongevallenverzekering. Voor de
ongevallenverzekering geldt dat er
rechtstreekse (primaire) dekking bestaat op de
vrijwilligersverzekering.

Sommige risico’s zijn niet verzekerd

Niet alle risico’s zijn verzekerd met de
Vrijwilligersverzekering. Zoals de
aansprakelijkheid voor het gebouw of
werkgeversaansprakelijkheid. Denk aan:
• een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het
hoofd van een bezoeker;
• een bezoeker die in de kantine van de kapotte
barkruk valt;
• vast personeel in dienst van de organisatie.
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Veel gestelde vragen
U leest hieronder veel gestelde vragen van vrijwilligers.
Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor werk dat ik doe?
Dat mag. Zolang de vergoeding maar binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor gebruikt. Kijk voor de
bedragen op: belastingdienst.nl.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?
U bent alleen verzekerd als u vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld als u een voetbalwedstrijd fluit bij de jeugd. U bent
niet verzekerd als u zelf voetbalt, als hobby. Of als u alleen lid bent van een (voetbal) vereniging.

Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie die de Vrijwilligersverzekering
heeft. Kan die organisatie nu haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?
Nee, dat is niet verstandig. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken, die niet direct
te maken hebben met vrijwilligerswerk. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw of werkgeversaansprakelijkheid.
Een eigen aansprakelijkheidsverzekering is altijd goed om te hebben.
Daarnaast gaat iedere verzekering die dekking biedt altijd voor de Vrijwilligersverzekering. Het maakt daarbij niet uit
wanneer die andere verzekering geregeld is. Dit geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de
ongevallenverzekering.

Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?
De Persoonlijke Eigendommenverzekering verzekert de eigen spullen van vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk.
Een voorbeeld: de scheidsrechter krijgt tijdens een voetbalwedstrijd een bal tegen zijn hoofd. Hij heeft een kapotte
bril. Daarvoor is hij verzekerd met de Vrijwilligersverzekering.

Ik doe vrijwilligerswerk in een andere gemeente. Hoe werkt dat?
U bent dan verzekerd via de Vrijwilligersverzekering van de gemeente waarin u het vrijwilligerswerk doet. Heeft deze
gemeente geen Vrijwilligersverzekering? Dan bent u verzekerd via de Vrijwilligersverzek ering van uw eigen
gemeente.

Moet een vereniging of vrijwilliger zich aanmelden voor de vrijwilligersverzekering?
Nee, dat hoeft niet. Elke vrijwilliger en mantelzorger in gemeente Asten en Someren is automatisch verzekerd. U
hoeft zich hiervoor niet aan te melden bij de gemeente of bij de Vrijwilligerscentrale.
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Zo meldt u schade
Controleren
De vrijwilliger controleert of hij de schade kan melden op:
• een eigen verzekering.
Kan dit? Dan meldt hij de schade bij zijn verzekeraar.
• een verzekering van de organisatie.
Kan dit? Dan meldt de organisatie de schade bij die verzekeraar.
Heeft de vrijwilliger of organisatie geen eigen verzekering? Dan meldt de vrijwilliger de schade bij Ria
Kandelaars van Onis Welzijn via onderstaande contactgegevens.
Email:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:

r.kandelaars@oniswelzijn.nl
0493-441256
06-38266670
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