6.1. De vereniging goed verzekerd
Deze dekt alleen de schade voor de vrijwilligers
en niet voor de organisatie. De vereniging of
stichting
moet
zich
daarom
aanvullend
verzekeren.
Een
compleet
pakket
aan
vrijwilligersverzekeringen zorgt voor een goede
financiële afwikkeling na grote of kleine
incidenten waarbij schade aan personen of
bezittingen is ontstaan.

Met verzekeringen voorkom je geen
ongelukken. Wel beperk je de financiële
schade. Bijvoorbeeld aan de eigendommen
van de vrijwilliger zelf, aan andere
vrijwilligers of aan derden.
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Nederland adviseert
vereniging
om
in
ieder
geval
aansprakelijkheidsverzekering
hebben,

elke
een
te

Een basispakket omvat drie dekkingen:

Aansprakelijkheid

 Om te voorkomen dat bestuurders ooit in hun
privé
vermogen
kunnen
worden
aangesproken is daarnaast raadzaam om een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten,

Schade aan personen en bezittingen die
vrijwilligers veroorzaken bij bezoekers of andere
vrijwilligers vallen hieronder evenals de schade
aan de geleende of gehuurde spullen. De hoogte
van de premie is afhankelijk van het aantal
vrijwilligers, het soort vrijwilligerswerk en het
gemiddeld
aantal
uren
dat
vrijwilligers
vrijwilligerswerk doen.

 Tenslotte is het verstandig om bij een
evenement van een beetje omvang een
evenementenverzekering af te sluiten.

Veel mensen hebben een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Wie per
ongeluk een ruit breekt, koffie morst over de
nieuwe vloerbedekking of een ander soort
schade aanricht, kan dan terugvallen op zijn
eigen polis. De verzekering vergoedt de schade
als die is veroorzaakt in de privé-sfeer.
Aansprakelijkheidsrisico’s van werk in vrije tijd,
vrijwilligerswerk dus, zijn over het algemeen
door de AVP gedekt. Met andere woorden: een
vrijwilliger die tijdens zijn onbetaalde werk
schade aanricht, kan de eventuele schadeclaim
doorsluizen naar zijn eigen verzekering.
Maar let op: dat jouw vereniging zich dus niet
zelf hoeft te verzekeren tegen mogelijke schade
die wordt aangericht door de vrijwillige
medewerkers,
is
een
misverstand!
Een
gedupeerde kan namelijk zowel bij de vrijwilliger
als bij de organisatie waarbij deze actief is, een
claim indienen. Ook jouw vereniging moet dan
altijd kunnen terugvallen op een goede
verzekering,
in
dit
geval
een
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
(AVB).

Vrijwilligers
Wanneer
schade
ontstaat
tijdens
het
vrijwilligerswerk is het onredelijk te verwachten
dat de vrijwilliger zelf de schade betaalt. Het is
vanzelfsprekend dat vrijwilligers erop kunnen
rekenen dat de organisatie voldoende verzekerd
is en voor de vrijwilligers een verzekering is
afgesloten zodat deze niet voor onverwachte
hoge kosten komen te staan.
In Nederland hebben vrijwel alle gemeenten een
vrijwilligersverzekering afgesloten.
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Ongevallen
De schade aan anderen is in Nederland verplicht
verzekerd via de wettelijke aansprakelijkheid
motorvoertuigen.

Hieronder vallen zowel de ongevallen van
vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk als de
ongevallen tijdens de reis van en naar huis. Een
ongevallenverzekering
is
een
eenmalige
uitkering bij invaliditeit en overlijden.

Hetzelfde geldt voor de inzittendenverzekering.
Deze verzekering is niet verplicht dus kan het
voorkomen
dat
de
vrijwillige
chauffeur
aansprakelijk gesteld wordt voor de schade aan
passagiers tijdens het vrijwilligerswerk.

TIP
Op dit moment bieden ongeveer honderd
gemeenten een gratis Collectieve Verzekering
Vrijwilligers aan. Zo’n verzekeringspakket bevat
in elk geval een aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering en vaak ook een autoinzittendenverzekering. Informeer bij jouw
gemeente of ook jouw vereniging hiervan
gebruik kan maken of kijk op de website VNG
verzekeringen. Ook kun je bij je verzekeringsmaatschappij vragen of zij een speciale
vrijwilligerspolis aanbieden.

Persoonlijke eigendommen
Hieronder valt de materiële schade aan de
eigendommen van vrijwilligers die een gevolg
zijn van het vrijwilligerswerk of van een
calamiteit tijdens het vrijwilligerswerk.
Niet iedere verzekering is hetzelfde. Iedere
verzekeraar heeft weer andere voorwaarden. Bij
het afsluiten van een verzekering is het
belangrijk op de leeftijdsgrenzen te letten. Een
aantal verzekeraars sluit personen onder de 16
en
boven
de
70
jaar
uit
van
de
vrijwilligersverzekering. Ook mensen met een
handicap of psychiatrische ziekten kunnen
uitgesloten zijn.
Autoschade is bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen niet meegenomen. Voor
organisaties waarbij vrijwilligers in de eigen auto
rijden kan het verstandig zijn hier een aparte
verzekering op afsluiten. Het gaat dan om de
schade aan de eigen auto.
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