
COLLECTIEVE
VRIJWILLIGERSVERZEKERING

I n f o r m a t i e  o v e r  d e

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”

UITGANGSPUNT VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VRIJWILLIGER MAG NIET 
IN DE KOU STAAN!

SCHADE, EN DAN?

Vrijwilliger (of organisatie) meldt schade bij gemeente via
(digitaal) schadeformulier

Gemeente meldt schade bij Centraal Beheer

Centraal Beheer wikkelt schade af met benadeelde

De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de
afwikkeling van de schade

AANSPRAKELIJKHEID

In relatie tot aansprakelijkheid voor rechtspersonen m.b.t.
vrijwilligerswerk, dus bij evenementen en gewone relaties
met derden is de aansprakelijkheid niet verzekerd. 

Advies:
eigen aansprakelijkheidsverzekering niet beëindigen!

Opzeggen van een eigen aansprakelijkheidsverzekering is
niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het
risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die
niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met
vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid
voor het gebouw/kantine of een bezoeker die (van een stoel)
valt. 

Ga naar www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers voor
meer informatie.

Of bel gemeente Doetinchem via 0314-377 377

Vrijwilligerscentrale Doetinchem

NIET INBEGREPEN

vrijwillige

politiemedewerkers
brandweerlieden 

LET OP!
u kunt schade alleen melden wanneer deze niet
is verzekerd op een andere
verzekering. Denk bijvoorbeeld aan een
autoverzekering, zorgverzekering,
particuliere aansprakelijkheidsverzekering,
telefoonverzekering et cetera.

VNG
VRIJWILLIGERSVERZEKERING

CENTRAAL BEHEER
gemeente Doetinchem heeft
vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke
stagiaires collectief
verzekerd. Deze verzekering geeft met
uitzondering van de
ongevallenverzekering een secundaire
dekking.

VRIJWILLIGERS,
MANTELZORGERS EN
MAATSCHAPPELIJKE

STAGIAIRES ZIJN VERZEKERD
VOOR:

WAAROM DE VNG
VRIJWILLIGERSVERZEKERING?

Aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie   
Verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen. Let op, niet
voor mantelzorgers!
Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (primaire
dekking!)
Persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
Rechtsbijstandverzekering voor de vrijwilliger
Bestuurdersaansprakelijkheid voor de organisatie,
stichting of vereniging (rechtspersonen waarvan het
balanstotaal per 01-01 niet meer dan € 500.000,-
bedraagt en er geen negatief eigen vermogen is ontstaan.

       

     Uitsluitend voor vrijwillig bestuursleden! (plus polis) 

AVP biedt niet altijd en voldoende dekking voor
vrijwilligerswerk
Vrijwilliger kan niet altijd terugvallen op de
aansprakelijkheidsverzekering van de

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

organisatie waarvoor hij/zij vrijwilligerswerk verricht. 


