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Als een vrijwilliger in opdracht van de Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg vrijwilligerswerk
doet, kan de organisatie aansprakelijk worden gesteld om eventuele schade te vergoeden.
Een vrijwilliger kan zelf schade lijden tijdens het doen van vrijwilligerswerk of als veroorzaker van
schade aansprakelijk worden gesteld.
Zowel de organisatie als de vrijwilliger zelf kunnen dus aansprakelijk worden gesteld.
De stichting maakt gebruikt van twee verzekeringspakketten die deze aansprakelijkheid afdekken:
1. Interpolis Zeker Van Je Zaak (via Rabobank)
2. Centraal Beheer VNG Vrijwilligers PlusPolis (via Parkstad-gemeentes)

1. Verzekering Zeker Van Je Zaak
We hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de vrijwilligers en rechtspersoon
(stichting).

2. Verzekering VNG Vrijwilligers PlusPolis
Alle vrijwilligers wonende in de onderstaande gemeenten, binnen Parkstad, zijn hiervoor collectief
verzekerd via de gemeente:
 Landgraaf,
 Brunssum,
 Heerlen,
 Nuth,
 Kerkrade,
 Simpelveld,
 Voerendaal,
 Onderbanken.
Buiten de Parkstad zijn dit onder meer de gemeenten (met dezelfde dekking):
 Sittard-Geleen,
 Eijsden-Margraten,
 Vaals,
 Gulpen-Wittem,
 Valkenburg aan de Geul.
De gemeente Maastricht heeft een collectieve verzekering afgesloten bij AON, zie
https://www.gemeentemaastricht.nl/product/vrijwilligers-verzekering/.
Eenmalige (project)activiteiten zijn verzekerd. Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd;
aanmelden of ledenlijst overleggen is NIET nodig.

De gemeenten hebben voor hen een VNG Vrijwilligers PlusPolis afgesloten bij Centraal Beheer
Achmea. Met deze polis zijn onder andere de volgende zaken geregeld:
 Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers,
 Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers,
 Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen,
 Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen,
 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers,
 Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers.
schademelding
Is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de vrijwilliger de schade
kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor. Dat heet ‘secundaire dekking’. Het maakt daarbij
niet uit wanneer die andere verzekering geregeld is. Dit geldt voor alle verzekeringen, behalve voor
de ongevallenverzekering.
De vrijwilliger controleert of hij de schade kan melden op:
1. een eigen verzekering. Kan dit? Dan meldt hij de schade bij zijn verzekeraar.
2. een verzekering van de organisatie. Kan dit? Dan meldt de organisatie de schade bij die
verzekeraar.
3. Heeft de vrijwilliger of organisatie geen eigen verzekering? Dan meldt de vrijwilliger de schade bij
de gemeente.
Enkele vragen
Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie die de VNG 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 VNG
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 VNG Vrijwilligersverzekering.
Ik doe vrijwilligerswerk in een andere gemeente. Hoe werkt dat?
U bent dan verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering van de gemeente waarin u
het vrijwilligerswerk doet. Heeft deze gemeente geen VNG Vrijwilligersverzekering? Dan bent u
verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering van uw eigen gemeente.

U kunt meer lezen over de VNG Vrijwilligerspolis in de Informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis of
bekijk meestgestelde vragen over VNG Vrijwilligerspolis.
Aangiften doen? Dat kan met behulp van het digitale schade aangifteformulier van de VNG.

Tabel met de verzekeringsgegevens
verzekeraar

Interpolis (via Rabobank Parkstad Limburg)

Centraal Beheer Achmea

naam verzekering

ZekerVanJeZaak

VNG Vrijwilligers PlusPolis

gekozen eigen risico

€ 250,00

n.v.t.

Aansprakelijkheidsverzekering voor
Vrijwilligers

€ 2.500.000,00 per aanspraak
€ 5.000.000,00 per jaar
Opzicht € 50.000,- per aanspraak
Opzicht per jaar € 100.000,-

€ 2.500.000,- per aanspraak
per jaar € 5.000.000,Eigen risico: € 0,-.
Opzicht € 12.500,- per aanspraak

Aansprakelijkheidsverzekering voor
Rechtspersonen

€ 2.500.000,00 per aanspraak
€ 5.000.000,00 per jaar

€ 2.500.000,- per aanspraak
€ 5.000.000,- per jaar
Eigen risico: € 100,-.

n.v.t.

€ 500.000,- per aanspraak en per
verzekeringsjaar voor alle vrijwillige
bestuurders en toezichthouders van de
organisatie tezamen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor
Vrijwilligers




Ongevallenverzekering voor
Vrijwilligers

n.v.t.




Verkeersaansprakelijkheid
voor Rechtspersonen

Persoonlijke
eigendommenverzekering
voor Vrijwilligers

Rechtsbijstandverzekering
voor Vrijwilligers

€ 12.500,- bij overlijden
€ 25.000,- bij blijvende invaliditeit
Geneeskundige kosten tot € 1.000,per gebeurtenis
Psychische hulpverlening
(traumadekking) tot € 2.500,- per
gebeurtenis
Acute huishoudelijke hulp (20 uur)

n.v.t.

geldt niet voor inzittenden van een
motorvoertuig dat door een vrijwilliger
wordt bestuurd.
€ 1.000.000,- per aanspraak
€ 1.000.000,- per verzekeringsjaar
Eigen risico: € 500,- per aanspraak.

n.v.t.

Max. € 5.000,- per gebeurtenis.
Voor de volgende kostbaarheden geldt als
maximum per gebeurtenis:
•
Computerapparatuur € 1.500,•
Fiets € 750,•
Beeld- en geluidsapparatuur, (zonne)bril/set, contactlenzen, sieraden of
kunstmatige gebitselementen € 500,•
Horloges € 250,-

n.v.t.

Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,- als
maximum voor alle aanspraken van
vrijwilligers tezamen.
Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.

Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die u op een andere wijze onder u heeft
genomen en waarover u tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent; ofwel spullen van een ander die u vervoert,
bewerkt, leent of gebruikt.

