
  
  
  
Onderstaand enige uitleg van wat de definitie van vrijwilligerswerk is, wat vrijwilligerswerk inhoud en 
de dekkingen op de polis. 
 
Wat is de 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. 
 
Indien aan bovenstaande definitie voldaan word valt een organisatie onder de dekking van de polis die 
door uw gemeente is afgesloten.  
Zijn er betaalde krachten binnen organisatie actief dan dient deze zelf voor een adequaat 
verzekeringspakket te zorgen waarop naast de betaalde krachten ook de vrijwilligers aangetekend 
kunnen worden. 
 
   ============================= 
 
Dekking polis: 
De vrijwilligerspolis kent een zogenaamde secundaire dekking. 
 
Wat is een secundaire dekking?: 
Dit betekent dat als er voor een bepaald risico een eigen verzekering gesloten is, bij een calamiteit 
eerst de eigen verzekering aangesproken moet worden. Biedt de eigen polis geen dekking, is er een 
eigen risico van toepassing, of is er helemaal geen eigen polis, dan kan de claim  ingediend worden 
op onze polis. 
 
Voorbeeld: 
-schade door een motorrijtuig vrijwilliger----- WAM dekking eigen voertuig. Terugval in korting word 
door ons vergoed. 
-schade aan voertuig vrijwilliger-----------------casco verzekering. Terugval in korting word door ons 
vergoed. 
-kosten geneeskundige behandeling------------zorgverzekeraar vergoed de kosten. Eigen risico word 
door ons vergoed. 
 
“De vrijwilligerspolis is geen vervanging van bestaande verzekeringen maar moet gezien worden als 
aanvulling hierop”. 
 
VERZEKERDE RUBRIEKEN: 
Op onze polis zijn de volgende rubrieken verzekerd: 
 
Ongevallen: 
deze rubriek valt in twee delen uiteen.  
Het eerste gedeelte is de vergoeding van de medische kosten (tot een bedrag van € 1.000,00) verband 
houdend met een ongeval. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: het eigen risico zorgverzekering, 
fysiotherapie die buiten de dekking van de zorgpolis valt enz. 
      
Het tweede gedeelte is een uitkering bij blijvende invaliditeit.  
 
Persoonlijke eigendommen:  
hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld schade aan de mobiele telefoon. 
 
Aansprakelijkheid: 
als een vrijwilliger of zijn organisatie  aansprakelijk gesteld word voor een schade aan derde dan kan 
de melding op de polis gedaan worden. 
 
 
Rechtsbijstand:           
deze geeft juridische bijstand aan de vrijwilliger (niet aan de organisatie) in de met name genoemde 
voorvallen. 
 
 



  
  
  
Schadeverzekering verkeersdeelnemers: 
in het kort komt het er hierop neer dat als een vrijwilligers tijdens het uitoefenen van vrijwilligerswerk 
schade met zijn voertuig veroorzaakt of lijdt, deze gemeld kan worden op onze polis. 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid: 
biedt dekking aan de individuele bestuurders indien deze aansprakelijk worden gesteld voor 
vermogensschade. 
 
    =========================== 
 
Vaak krijgen wij de volgende vraag? 
“Moet onze organisatie of vereniging dan helemaal geen eigen verzekering sluiten” 
 
Helaas kunnen wij het antwoord hierop niet geven. 
De reden hiervoor is dat niet alle ins- en outs van uw organisatie bij ons bekend zijn. 
 
U zelf zou een inventarisatie kunnen maken van de risico’s die u en uw organisatie lopen, deze 
afzetten tegen de dekking en voorwaarden van uw huidige polis en die van de vrijwilligerspolis. 
Worden de te lopen risico’s voldoende afgedekt door de vrijwilligerspolis, dan zou u kunnen 
overwegen gebruik te maken van deze polis.  
 
Bovenstaande geldt natuurlijk voor alle verzekeringen die benodigd zijn om de eventuele risico’s af te 
dekken. 
Te denken is aan een Aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallendekking enz. 
 
    ============================= 
 
Hoe gaat het in zijn werk, moet ik me aanmelden? 
Zolang uw organisatie is ingeschreven/ gevestigd in de bij ons aangesloten gemeente bent u 
automatisch verzekerd.  Er is geen aan- of afmeldingsverplichting. 
    
    ============================= 
 
Hoe meld ik een schade? 
Op onze site: www.vrijwilligersnetnederland.nl kunt u het schadeformulier downloaden, invullen en kunt 
u ,desgewenst, stukken toevoegen. 
 
Na ontvangst krijgt u binnen 10 werkdagen van ons een dossiernummer toegekend en zullen wij, 
indien het dossier nog niet compleet is, aanvullende informatie opvragen zodat onze verzekeraar de 
schade goed kan beoordelen en afwikkelen. 
 
    ============================== 
Wat is vrijwilligerswerk? 
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 
 
    ========================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
 
Wie zijn verzekerd op de Vrijwilligersverzekering? 
Verzekerd zijn de vrijwilligers als deze schade oplopen of veroorzaken tijdens het uitoefenen van 
vrijwilligerswerk. 
 
LEDEN VAN EEN VERENIGING ZIJN NIET VERZEKERD!! 
 
Als voorbeeld: 
 
Voorbeeld 1: 
De penningmeester van plaatselijke FC word gevraagd om een balletje mee te trappen, maar helaas 
tijdens een duel loopt deze schade op aan zijn bril. 
Na de wedstrijd gaat hij beginnen aan de derde helft en word dan door een ander bestuurslid 
aangesproken om alvast in het secretariaat over de agendapunten van een dag later heen te kijken. 
Tijdens de wandeling struikelt hij en loopt daarbij letsel op. 
 
Wat is wel en niet verzekerd? 
NIET verzekerd is de schade aan de bril-----hij doet vrijwillig mee aan de wedstrijd. 
WEL verzekerd---------het eigen risico en alle medische kosten verband houdend met het letsel. 
 
Voorbeeld 2: 
Een koor treed belangeloos op in het verzorgingstehuis. Tijdens de uitvoering valt een van de koorleden 
van het podium en scheurt daarbij haar kleding. 
Een ander lid is bezig met het aanleggen van de kabel van de microfoons en komt daarbij ten val waarbij 
de mobiele telefoon beschadigd raakt. 
 
Wat is wel en niet verzekerd? 
De schade aan de kleding niet------vrijwillige deelname 
Schade aan telefoon-------wel gedekt. 
 
In de presentaties die wij verzorgen in het land stellen wij bovenstaande als volgt:   
 
“EEN VRIJWILLIGER SPORT NIET”. 
 
Ter info sluiten wij een kopie van de polis en bijbehorende voorwaarden bij. 
 
    ========================= 
 
CASCO EVENEMENTENVERZEKERING: 
Vaak komt het voor dat door een vereniging een evenement word georganiseerd en dan gebruik word 
gemaakt van gehuurde of geleende spullen. In de huurovereenkomst word meestal opgenomen dat bij 
schade de huurder voor de schade moet opkomen (verantwoordelijk is). 
De vrijwilligerspolis biedt tot een bepaalde hoogte dekking voor schade aan deze zaken indien de 
organisatie daarvoor aansprakelijk is.  
 
Maar niet in alle gevallen is de organisatie aansprakelijk en zal de melding op de vrijwilligerspolis 
afgewezen worden. 
 
Als voorbeeld: 
Voor een evenement word voor een bedrag van € 50.000,00 geluidsapparatuur ingehuurd, welke in een 
(bewaakte) tent word opgesteld. Echter weten onbevoegden toch binnen te komen en nemen een 
gedeelte van het apparatuur mee. 
De verhuurder zal u aansprakelijk stellen voor de geleden schade, echter de verzekeraar zal de 
aansprakelijkheid afwijzen omdat u volgens het aansprakelijkheidsrecht niet aansprakelijk bent (u heeft 
er immers aangedaan om de diefstal te voorkomen).  
 
Het gevolg is dat de vereniging zelf moet opkomen voor de geleden schade met alle gevolgen van dien. 
 
Oplossing: 
De mogelijkheid bestaat om via ons een evenementenverzekering af te sluiten. 



  
  
  
Deze verzekering biedt een zogenaamde Van buitenkomende onheilendekking waarop nagenoeg alle 
onheilen gedekt zijn (uitsluitingen staan vermeld op de polis) 
 
Voor meer informatie over deze polis verwijs ik u graag naar onze site: www.vrijwilligersnetnederland.nl 
 
Met dit schrijven vertrouwen wij erop u voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw eventuele vragen 
of opmerkingen graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Vrijwilligersnet Nederland 
Team Vrijwilligersnet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


