Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

1. Verzekeringen algemeen
Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn?
Ja, bij het doen van vrijwilligerswerk kunnen ongelukken gebeuren. Als vrijwilliger kan je zelf
letsel oplopen of er kan materiële schade ontstaan. Het is belangrijk als vrijwilliger goed
verzekerd te zijn. De vrijwilligersorganisatie is in principe aansprakelijk voor haar vrijwilligers
en dus verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen. Voordat wordt begonnen met
vrijwilligerswerk is het belangrijk na te gaan voor welke zaken je als vrijwilliger bent
verzekerd.

Welke verzekeringen zijn in het algemeen van belang voor vrijwilligerswerk?
Voor vrijwilligerswerk zijn de volgende verzekeringen meest noodzakelijk:
o
o
o
o

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders
Ongevallen Inzittenden Verzekering
Rechtsbijstand

In punt 2, 3 en 4 wordt ingegaan op deze algemene verzekeringen.

Welke specifieke verzekeringen zijn er?
Naast de bovengenoemde, zijn er nog andere verzekeringen die van belang kunnen zijn voor
het vrijwilligerswerk. Hieronder vindt u een korte opsomming en een situatie waarbij de
verzekering van toepassing kan zijn.
Reisverzekering

Als de vrijwilligersorganisatie regelmatig groepsreizen (excursies)
organiseert. Sommige organisaties gaan er van uit dat bij deelname
aan een georganiseerde reis, de deelnemers zelf een goede
reisverzekering afsluiten.

Autoverzekering

Als u een auto voor uw vrijwilligersactiviteiten in uw bezit heeft. Denk
aan activiteiten als: Tafeltje-dek-je. Heeft de vrijwilligersorganisatie een
autoverzekering afgesloten of moet u dat als vrijwilliger zelf doen?

Evenementen

Als een vrijwilligersorganisatie grote evenementen organiseert. Bij
evenementen moeten vaak aanbetalingen worden gedaan. Indien het
evenement op het laatste moment niet door kan gaan, kan een
evenementenverzekering van groot belang zijn.

Gebrouwen

Als de organisatie een gebouw in haar bezit heeft. De
gebouwenverzekering dekt schade als gevolg van brand, storm,
vandalisme, inbraak, waterschade et cetera.

Verder zijn ook allerlei eigendommen te verzekeren, zoals een computer, fiets et cetera. Als
organisatie is het belangrijk na te gaan welke andere verzekeringen naast de algemene
verzekeringen van belang zijn af te sluiten.

2. Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is wettelijke aansprakelijkheid?
Wettelijke aansprakelijkheid betekent dat men op grond van wettelijke bepalingen verplicht is
schade (materieel/immaterieel), aan een derde toegebracht, te vergoeden.

Wie kunnen er aansprakelijk worden gesteld?
1. Als vrijwilliger kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel
die is aangericht aan derden. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
(AVP of WA-verzekering) biedt dan dekking.

2. De vrijwilligersorganisatie of instelling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade
of letsel die een vrijwilliger heeft aangericht aan derden tijdens de uitvoering van
activiteiten. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dan dekking.
3. Een bestuurslid kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wegens het niet
behoorlijk vervullen van zijn taken of het buiten te gaan van zijn bevoegdheden. Een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorziet in de bescherming van de privé
vermogens wanneer bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid zie:

http://www.bowlingnbf.nl/Downloads/Aansprakelijkheid%20bestuursleden%2002%2011%2020.pdf
http://www.nonprofitverzekeringen.nl

Waar moet u op letten bij het afsluiten/lezen van een aansprakelijkheidsverzekering?
Verzekerden

Dekking

Wie wilt u verzekeren of wie zijn er (mee)verzekerd? Denk aan: de
organisatie, de bestuursleden, werknemers, vrijwilligers (actief), leden
Is er een maximaal aantal mensen dat verzekerd wordt? Moeten zij met
naam en toenaam genoemd worden?
Zijn gasten ook verzekerd?
Wat is het dekkingsgebied? Nederland, Europa, gehele wereld?
Is er een maximale somdekking per gebeurtenis?
Is er sprake van een eigen risico?
Zijn bepaalde zaken uitgesloten van dekking, bijvoorbeeld
- zuivere vermogenschade
- reizen van en naar de plek van het vrijwilligerswerk
- schade door opzet
- schade aan de eigendommen van de verzekerde organisatie
- schade als gevolg van diefstal, vermissing en verduistering

3. Ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?
Een ongevallenverzekering keert een van tevoren overeengekomen bedrag uit, als de
verzekerde/vrijwilliger ten gevolge van een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. De
uitkering wordt bepaald door de mate van (blijvende)invaliditeit. Het bedrag staat los van de
omvang van de werkelijke schade.

Waar moet u op letten bij het afsluiten van een ongevallenverzekering?
Verzekerden

Dekking

Wie wilt u verzekeren? Vrijwilligers en leden, werknemers van de
organisatie
Wanneer is de verzekering van toepassing? Alleen tijdens de
uitvoering van reguliere werkzaamheden of ook tijdens incidentele
activiteiten?
Welke bedragen zijn er afgesproken (bij overlijden/bij blijvende,
algehele invaliditeit)?
Wat is gedekt? Wordt beschadiging/verlies van goederen, medische
kosten, huishoudelijke hulp gedekt?
Wat is het dekkingsgebied?
Is het reizen van en naar de plaats waar de vrijwilligersactiviteiten
plaatsvinden gedekt?
Is er een eigen risico?
Let wel: de premie-indicatie kan verschillen per soort
vereniging/instelling. Sportverenigingen lopen bijvoorbeeld meer risico’s
op ongevallen, dan bijvoorbeeld sociaal-culturele instellingen. Zie:
http://www.ivn-limburg.nl/content/info/overzicht_verzekeringspakket.doc

Wat is een ongevallen-inzittendenverzekering?
Een ongevallen-inzittendenverzekering dekt schade als een vrijwilliger of medepassagier(s)
door een auto-ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. Deze verzekering keert een vooraf
vastgesteld bedrag uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een
ongeval; los van de vraag of er sprake is van schuld of niet.
Let wel: heeft de organisatie een dergelijke verzekering afgesloten of wordt er van uit
gegaan dat de vrijwilligers zelf deze verzekering (indien van toepassing) afsluiten.

Verzekerden
Dekking

Wie wilt u verzekeren of wie zijn er (mee)verzekerd? Denk aan: de
organisatie, de bestuursleden, werknemers, vrijwilligers (actief),
leden?
Wat is het dekkingsgebied?
Wat is gedekt?

4. Rechtsbijstand

Wat is een rechtsbijstandverzekering?
Deze verzekering biedt u of uw organisatie recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten
die samenhangen met het oplossen van een juridisch geschil.
o
o
o

Ten gevolge van een ontslag, bijvoorbeeld als een organisatie betaald personeel in
dienst heeft
Ten gevolgen van een evenement dat niet door gaat
De verhuurder van uw accommodatie houdt zich niet aan het huurcontract

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt in het algemeen de kosten van juridisch verweer,
indien u of uw organisatie aansprakelijk wordt gesteld voor schade toegebracht aan derden.
Verzekerden
Dekking

Wie wilt u verzekeren of wie zijn er (mee)verzekerd? Denk aan: de
organisatie, de bestuursleden, werknemers, vrijwilligers (actief),
leden?
Wat is het dekkingsgebied?
Wat is gedekt? Welke geschillen?

Links naar handige sites
Tot slot vindt u hieronder een aantal handige links naar sites over verzekeringen en
vrijwilligerswerk
De kamper polis

http://www.vckampen.nl/index.asp?intStyleitID=10379

Collectieve verzekering Hellendoorn

http://www.hellendoorn.nl/profiel_gemeente/index.htm

Verzekerd Vrijwilligerswerk NOV

http://www.vrijwilligersoverijssel.nl/upload/7720verzekerd%20vrijwilligerswerk.pdf

