Verzekeringsoverzicht Nieuwegein/VNG VrijwilligersPolis
Algemene uitgangspunten
Definitie vrijwilliger Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en
onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de
samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Uitgesloten zijn
- vrijwillige brandweer
- vrijwillige politie
- maatschappelijke stagiaires
Leeftijdsgrens
Geen leeftijdsgrens.
Voor alle schadeverzekeringen geldt dat oudere verzekeringen in de dekking voor gaan op de
dekking van deze verzekering (secundaire dekking).

VNG Vrijwilligers Polis (Basisverzekering voor vrijwilligers en Plus variant voor organisaties)
♦ Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
• Verzekerd bedrag: € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit
• Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis
• Psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking) is verzekerd tot
€ 2.500,- per gebeurtenis
• Materiële schade tot € 5.000,- Voor de volgende kostbaarheden als maxima per gebeurtenis:
- beeld- en geluidsapparatuur: € 500,- computerapparatuur: € 1.500,- sieraden: € 500,- horloges: € 250,- (zonne)bril/set contactlenzen: € 500,- kunstmatige gebitselementen: € 500,- fiets: € 750,• Acute huishoudelijke hulp (20 uur)
* Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,♦ Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
• Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000,-per
verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen risico: € 0,-.
• Opzicht, verzekerd bedrag: € 5.000,- per aanspraak
♦ Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: € 2.500.000,- gelimiteerd tot
€ 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Eigen risico € 100,♦ Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
• Verzekerd bedrag: € 500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige
bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van de
organisatie niet meer bedraagt dan € 500.000,♦ Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
• Verzekerd bedrag: € 1.000.000,- per aanspraak gelimiteerd tot € 1.000.000,- per
verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: € 500,- per aanspraak
♦ Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
• Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,- als maximum voor alle aanspraken
m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.
• Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum
Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein ♦ Tel.: 030-6300200 ♦ E-mail: steunpunt@welzijnnieuwegein.nl

Alle
Nieuwegeinse
Vrijwilligers
verzekerd!
Mantelzorgers zijn ook voor een
deel meeverzekerd.

Vrijwilligers horen goed verzekerd te zijn. Tot nu toe kent
Nieuwegein veel vrijwilligers die niet allemaal op dezelfde wijze zijn
verzekerd.
De gemeente Nieuwegein heeft m.i.v. maart 2009 twee nieuwe
verzekeringspakketten afgesloten voor alle vrijwilligers in haar
gemeente. Met deze verzekeringen worden de risico´s van het
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afgedekt.
De verzekering heeft zo’n brede dekking, dat vrijwilligersorganisaties
hun eigen verzekering kunnen opzeggen.
De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van
het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van
vrijwilligers te stimuleren.

Wie is nu vrijwilliger en wie niet?

Wat betekent dit voor u als stichting of vereniging

De verzekering is er voor elke vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht
en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving
waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Het maakt niet uit of uw organisatie groot of klein is, met beroepskrachten werkt of
niet. U zult als verantwoorde organisatie een verzekering voor uw vrijwilligers hebben
afgesloten, meestal een voor wettelijke aansprakelijkheid en een voor ongevallen. Dat
hoeft vanaf heden niet meer.
Sommige organisaties hebben ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten om bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk te laten zijn voor eventuele
schulden.
De nieuwe collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente biedt dit namelijk
allemaal inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen, een
verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en een rechtsbijstandsverzekering voor
vrijwilligers.

Alle* vrijwilligers zijn verzekerd:
ongeacht hun leeftijd;
• ook bij eenmalige activiteiten;
• geen minimum aantal uren;
• ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten;
• ook mantelzorgers.
*   Uitgesloten zijn: Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers. Stagiaires in het kader van de
maatschappelijke stages vallen niet onder de definitie van vrijwilliger en zijn dus ook uitgesloten van
deze verzekeringen.

Wij raden u dan aan de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering te vergelijken
met die van de collectieve verzekeringen van de gemeente. U kunt deze voorwaarden
opvragen bij de afdeling bedrijfsvoering van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wat betekent dit voor u als vrijwilliger

Wat moet u nu doen?

Als vrijwilliger bij een organisatie/stichting/vereniging bent u over het algemeen
verzekerd voor WA en ongevallen. Uw organisatie hoeft dat vanaf heden niet meer
zelf te verzekeren, maar kan gratis gebruik maken van deze collectieve verzekering, en
daarmee premiekosten besparen.
U bent vanaf nu dus voor een breed pakket gratis verzekerd.

Zeg uw oude verzekering op.
U hoeft zich niet aan te melden, u neemt gratis deel.

Wat betekent dit wanneer u als burger een initiatief neemt
Als u zich in de wijk inzet, of iets spontaan samen met buren organiseert voor anderen
en waarmee u dus een maatschappelijk belang dient, bent u vanaf heden ook verzekerd.

Hoe te handelen bij schade?
Als er schade is vult de vrijwilliger of rechtspersoon een schadeformulier in. Dit
schadeformulier is op te vragen bij de gemeente Nieuwegein bij de afdeling Financiën,
tel. 030-6071323. De gemeente stuurt het schadeformulier door naar de Verzekeraar
(Centraal Beheer). De schade wordt hierna rechtstreeks door Centraal Beheer met de
benadeelde afgewikkeld.

Wat betekent dit voor u als mantelzorger
U bent nu ook verzekerd voor de ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering
voor vrijwilligers. Hieronder zijn inbegrepen de extra medische kostendekking en de
acute huishoudelijke hulp.
Omdat er sprake is van een zogenaamde secundaire dekking zal de verzekeraar bij een
eventuele schadeclaim van u, zaken afstemmen met uw persoonlijke verzekering. Dit
hoeft u dus niet zelf te doen, maar dit zal wel in overleg met u gebeuren.

De soorten verzekeringen:
• Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
• Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers;
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
• Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers.

