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De Vrijwilligerspolis

Definities



Definitie van Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is werk, uitgevoerd in enig georganiseerd
verband, onverplicht en onbetaald, ten behoeve van anderen
en/of de samenleving, waarbij een (algemeen) maatschappelijk
belang wordt gediend.

n.b. enig georganiseerd verband is not-for-profit !
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Vrijwilligerswerk is werk dat wordt uitgevoerd om:

• De organisatie te laten voortbestaan / in stand te houden

• De activiteiten voor te bereiden, uit te voeren en af te handelen

• Geld wervende activiteiten uit te voeren welke ten goede
komen aan de organisatie

• Faciliterende activiteiten; beheer en onderhoud eigendommen



Mantelzorg, huidige definitie:

Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg welke, niet in het
kader van een hulpverlenend beroep, door een persoon,
minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een
hulpbehoevende (chronisch) zieke en/of gehandicapte partner,
ouder, kind, vriend of buur.

Mantelzorgers zijn verzekerd onder de Ongevallendekking en de
Verzekering voor Persoonlijke Eigendommen vrijwilligers.



Mantelzorg volgens prof. J. Hattinga Verschure (1973):

Mantelzorg is zorg in een kleine groep, waarin de leden in een
onderlinge relatie staan, op basis van emotionele banden.

Het is warme zorg, als een warme mantel, die beschut en
beveiligt en onvoorwaardelijk, met een persoonlijk karakter en
onbaatzuchtig.

Mantelzorg is gewoon voor elkaar zorgen. Natuurlijk zorg je voor
oude ouders, zieke partners en kinderen, buren, vrienden.



Secundaire dekking:

Deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de
schade niet is gedekt door een andere (specifieke) verzekering.

Een andere verzekering gaat altijd voor.



Functionele dekking: 

De Vrijwilligerspolis geldt uitsluitend tijdens het
daadwerkelijk uitoefenen van het vrijwilligerswerk alsmede
tijdens het rechtstreeks gaan naar – en komen van de
plaats waar het werk wordt uitgeoefend.

“ EEN VRIJWILLIGER SPORT NIET “



De Vrijwilligerspolis



De Vrijwilligerspolis

Sinds 1993: 

•Een pakket collectieve verzekeringen voor het vrijwilligers-
werk in de gemeente

•De kosten worden gedragen door de gemeente

•In alle deelnemende gemeenten zijn alle vrijwilligers-
organisaties met hun vrijwilligers automatisch verzekerd.

Dus ook in deze gemeente!



De Vrijwilligerspolis

Welke 7 verzekeringen vallen onder de Vrijwilligerspolis ?

•Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilliger

•Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligersorganisaties

•Ongevallenverzekering (inclusief ongevallen inzittenden)

•Schade verzekering verkeersdeelnemers

•Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

•Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

•Verzekering van Persoonlijke Eigendommen vrijwilligers



De Vrijwilligerspolis

Wettelijke Aansprakelijkheid:

“Hij die anderen schade toebrengt (onrechtmatige daad) is
gehouden die schade te vergoeden”

Vergoed wordt schade aan anderen (“derden”),
aansprakelijkheid van de vrijwilligers ten opzichte van
elkaar.

Niet verzekerd:
• Schade veroorzaakt aan eigendom van de organisatie
• Diefstal, verdwijning, vermissing, inbraak, brand
• Schade door of met (motor)voer/vaar/vliegtuigen
• Geld en geldwaardige papieren
• Er geldt een eigen risico van 250,00 euro voor schade 

aan zaken. 



De Vrijwilligerspolis

Ongevallenverzekering:

Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
(inclusief ongevallen-inzittendenverzekering)

Verzekerd:
•Overlijdensdekking € 12.500,=
•Invaliditeitsdekking max. € 25.000,=
•Geneeskundige kosten max. €   1.000,=



De Vrijwilligerspolis

Wat is een Ongeval?

Een gebeurtenis waarbij verzekerde plotseling onafhankelijk
van zijn/haar wil wordt getroffen door een van buitenaf op
hem/haar inwerkend geweld, waardoor hem/haar in een
ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht al dan niet met de
dood tot gevolg.

Materiële schade van de vrijwilliger door een ongeval valt ook
onder de dekking.

Letsel als gevolg van een ziekte wordt NIET als ongeval 
aangemerkt.



De Vrijwilligerspolis

Schadeverzekering Verkeersdeelnemers:

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders
van motorrijtuigen en overige verkeersdeelnemers (m.u.v
deelnemers openbaar vervoer)

Dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband
houdt met vrijwilligerswerk bij deelname aan het verkeer.

Verzekerd bedrag max. € 1.250.000,- per gebeurtenis.
Er geldt een eigen risico van 250,-.



De Vrijwilligerspolis

Dekking Schadeverzekering Verkeersdeelnemers:

Personenschade
•Dekking voor letsel of overlijden
•Begrafeniskosten max. € 5.000,=

Zaakschade:
•Eigen risicovergoeding max. € 500,=
•Cascodekking motorrijtuig max. € 30.000,=
•Beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van         
particuliere eigendommen
•Vergoeding bij verlies van bonus/malus, tot max. 5 jaar 
gekapitaliseerd.

Secundaire dekking: voor zover niet gedekt via een andere 
verzekering.



De Vrijwilligerspolis

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

Afdekking van de privé aansprakelijkheid van bestuurders
bij een financiële schade van “derden” waarvoor het
bestuur/bestuurslid aansprakelijk wordt gesteld tijdens de
uitoefening van vrijwilligerswerkzaamheden.

Verzekerd bedrag € 500.000,= per aanspraak,

Dekking geldt alleen voor de individuele bestuurder, niet
voor het gehele bestuur als deze aansprakelijk worden
gesteld.

Secundaire dekking: voor zover niet gedekt via een andere
verzekering.



De Vrijwilligerspolis

Rechtsbijstandsverzekering:

De rechtsbijstandsverzekering binnen de vrijwilligerspolis 
biedt dekking voor :

•Het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke 
derde tijdens de uitoefening van vrijwilligersactiviteiten
•Strafzaken, tijdens uitoefening van vrijwilligersactiviteiten

Dekking alleen in Nederland,
Alleen de vrijwilliger kan aanspraak maken, niet de
organisatie.

Secundaire dekking: voor zover niet gedekt via een andere 
verzekering



De Vrijwilligerspolis

Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht.
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met
een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Deze mensen
zitten nu in de WWB (wet werk en bijstand), de WSW (Wet
sociale werkvoorziening) of in de Wajong.

De Participatiewet kan deze mensen verplichten om, voor
behoud van hun uitkering, vrijwilligerswerk te verrichten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie.



De Vrijwilligerspolis

Zijn vrijwilligers in het kader van de Participatiewet
verzekerd?

Ondanks het feit dat er geen sprake is van onverplichte
vrijwilligerswerkzaamheden, zijn deze mensen vanaf
1 januari 2015 wel verzekerd onder de dekking van
de vrijwilligerspolis.

De gemeente hoeft hiervoor zelf geen verzekering af
te sluiten!



De Vrijwilligerspolis

Verzekering van Persoonlijke Eigendommen van 
vrijwilligers.

Persoonlijke eigendommen zijn vanaf 1-1-2017 apart 
verzekerd, niet meer als onderdeel van de 
Ongevallenverzekering.

Er is dekking voor zaakschade aan persoonlijke 
eigendommen van vrijwilligers, zoals mobiele telefoons, 
elektronica, brillen en gehoorapparaten.



De Vrijwilligerspolis

Casco Evenementenverzekering

Een evenement kunnen wij, tegen een gunstig tarief, op 
een aparte evenementenverzekering verzekeren.

Voor meer informatie over – en het aanvragen van deze 
verzekering kunt u contact met ons opnemen.

U kunt het aanvraagformulier en/of de polisvoorwaarden 
ook vinden via onze website.



De Vrijwilligerspolis: Contactgegevens

VRIJWILLIGERSNET - “Zekerheid bij maatschappelijke inzet”

Postbus 12

5600 AA Eindhoven

Tel.nr : 088-0007180

Email: info@vrijwilligersnetnederland.nl

Website: www.vrijwilligersnetnederland.nl



SCHADEMELDING:

• Bij voorkeur via de website: 

www.vrijwilligersnetnederland.nl/devrijwilligerspolis/schadeformulier

of op:

www.vrijwilligersnetnederland.nl

• Het schadeformulier via de website invullen en versturen.

De Vrijwilligerspolis



De Wet bestuur en toezicht (WBTR)



De WBTR

Wat is de WBTR? 

De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is een 
wet die op 1 juli 2021 in werking is getreden. De WBTR is geen 
op zichzelf staande wet, maar betreft een reeks wijzigingen van 
Burgerlijk Wetboek 2. 
Met de nieuwe WBTR verandert er nu ook een aantal dingen in 
het Burgerlijk Wetboek voor bestuurders van verenigingen en 
stichtingen. De wetgever vond de wet op die punten nog niet 
voldoende duidelijk. 



Het doel van de WBTR is het beter laten functioneren van 
rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen en om 
machtsmisbruik of belangenverstrengeling binnen het bestuur te 
beperken. Er is veel te doen rondom de inwerkingtreding van de 
nieuwe WBTR. Ten onrechte wordt door sommige partijen de indruk 
gewekt dat er veel verandert en dat bestuurders van verenigingen of 
stichtingen snel aansprakelijk gesteld zullen worden. Dat is niet het 
geval. Wel biedt de WBTR een goede reden om het functioneren van 
de vereniging en haar bestuur eens kritisch onder de loep te nemen 
en zo nodig aanpassingen te verrichten.

Doel WBTR



Voor wie geldt de WBTR

De WBTR geldt voor alle verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Ook verenigingen die geen statuten hebben maar wel de structuur van 
een vereniging hebben, de zogenaamde informele verenigingen, vallen 
hieronder.



Belangrijkste wijzigingen

Taakvervulling bestuurders 

In de wet is expliciet opgenomen dat bestuurders van een vereniging of 
stichting zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang 
van de rechtspersoon/organisatie. Dit betekent dat zij het belang van de 
organisatie waar zij bestuurder voor zijn voor andere belangen moeten 
stellen. De belangen van een vereniging volgen uit de statuten. Daarnaast is 
het voortbestaan van de vereniging of stichting uiteraard ook een belang dat 
moet worden nagestreefd.



Tegenstrijdig belang

Er is sprake van een tegenstrijdig belang wanneer de bestuurder over 
een bepaald onderwerp een (in)direct persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. De WBTR bepaalt dat 
een bestuurder met een tegenstrijdig belang niet mag deelnemen aan 
de beraadslaging en besluitvorming over het relevante onderwerp. Doet 
de bestuurder dit toch, dan is het besluit vernietigbaar. Dat wil zeggen: 
het besluit blijft van kracht totdat de rechter het vernietigt. 
Als geen besluit kan worden genomen, omdat te veel bestuurders niet 
deel mogen nemen, neemt de ALV het besluit, tenzij de statuten anders 
bepalen. Vanaf de inwerkingtreding van de WBTR worden oude 
statutaire tegenstijdigbelangregelingen voor niet geschreven gehouden 
(buiten toepassing gelaten). 



Ontstentenis- en beletregeling

De statuten van de vereniging moeten voortaan een 
bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het 
geval van ontstentenis (het permanent ontbreken van een 
bestuurder) of belet (het tijdelijk ontbreken van een 
bestuurder door bijvoorbeeld ziekte) van alle bestuurders. 



Meervoudig stemrecht beperkt

Sommige statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt 
dat een bestuurder méér stemmen kan uitbrengen dan alle 
andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de 
statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding 
van de WBTR geldig. Het meervoudig stemrecht wordt 
daarna beperkt. Dit betekent dat een bestuurder van een 
vereniging niet méér stemmen mag uitbrengen dan de rest 
van de bestuurders bij elkaar. Op deze manier wordt 
voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft. 



Aansprakelijkheid in faillissement

Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten 
rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover 
de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. 
Als zij dat niet doen, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden 
voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de 
WBTR. Wat wel verandert, is dat de bepalingen over 
aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor 
bestuurders van verenigingen. Als een bestuurder zijn taken 
ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij 
de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de 
WBTR nu mogelijk. 



Wettelijke grondslag Bezoldiging

In de wet is nu opgenomen dat aan bestuurders een bezoldiging 
(vergoeding) toegekend kan worden door de algemene vergadering, 
tenzij de statuten anders bepalen. Voorheen was dit ook mogelijk, 
maar niet duidelijk omschreven.



Wettelijke grondslag RVC (Raad Van Commissarissen)

Als vereniging kon je voorheen al kiezen om een raad van 
commissarissen (raad van toezicht) in te stellen, maar ook deze 
optie had nog geen wettelijke grondslag. De WBTR brengt hier 
verandering in. Het instellen van een raad van commissarissen is 
niet per se relevant voor verenigingen. Voor grote verenigingen 
met meerdere duizenden leden kan een RVC van meerwaarde 
zijn. 



Wettelijke grondslag monistisch bestuursmodel

In een monistisch bestuursmodel heb je binnen één orgaan zowel 
uitvoerende bestuurders als toezichthoudende bestuurders. Het bestuur 
kent dus een strikt gescheiden taakverdeling. Als vereniging kon je 
voorheen al een monistisch bestuursmodel instellen, maar deze optie 
kende nog geen wettelijke grondslag. De WBTR brengt ook hier 
verandering in. Net als bij een RVC zal een monistisch bestuursmodel 
voor de meeste verenigingen en stichtingen niet relevant zijn. 



Ontslag van bestuurders en commissarissen bij stichtingen

De WBTR brengt een verruiming met zich mee van de gronden waarop een 
bestuurder van een stichting door de rechter kan worden ontslagen. 
Daarnaast krijgt de rechter ook meer beoordelingsvrijheid om een om een 
bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan als een 
belanghebbende of het Openbaar Ministerie daarom verzoekt. 

In de wet is expliciet opgenomen dat bestuurders van een vereniging of 
stichting zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang 
van de rechtspersoon/organisatie. Dit betekent dat zij het belang van de 
organisatie waar zij bestuurder voor zijn voor andere belangen moeten 
stellen. De belangen van een vereniging volgen uit de statuten. Daarnaast 
is het voortbestaan van de vereniging of stichting uiteraard ook een belang 
dat moet worden nagestreefd.



FAQ:

Is de WBTR ook van toepassing op hele kleine verenigingen of 
stichtingen?

Het antwoord is kort maar krachtig: JA!

----------------------------------

Zijn er uitzonderingen op de WBTR?

Ja, voor VVE en kerkgenootschappen als deze zich niet als vereniging 
hebben georganiseerd,

-----------------------------------------

Waar kan ik  meer informatie vinden?

https://wbtr.nl  daar staat onder meer een stappenplan op,



EINDE

Dank u wel voor uw tijd en aandacht !


