
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTIEVE 
VRIJWILLIGERSVERZEKERING 

 
 
 
 
 

Bent u in de gemeente Brummen  
actief als vrijwilliger ? 

Dan bent u automatisch verzekerd ! 
 
 
 
 
 



De vrijwilligersverzekering: 
goede bescherming tegen lage kosten 

In de gemeente Brummen zijn honderden vrijwilligers actief. Bij de buurt- of sportvereniging, op school of 
bij een van de vele andere vrijwilligersorganisaties. De gemeente Brummen is erg blij met deze 
vrijwilligers. Hun inzet is van groot belang voor de samenleving. 
 
De gemeente Brummen vindt het belangrijk, dat vrijwilligers goed verzekerd zijn tijdens het uitvoeren van 
het vrijwilligerswerk. Daarom heeft de gemeente Brummen een passende verzekering afgesloten, waar-
mee alle vrijwilligers in de gemeente Brummen automatisch zijn verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. 
 

 
 

 

Wat regelt de vrijwilligersverzekering voor u? 
 
Basisdekking: de VNG Vrijwilligers BasisPolis 
Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn verzekerd van/voor: 

 Uitkeringen bij overlijden* (€ 12.500,-) 

 Een uitkering bij blijvende invaliditeit* (maximaal € 25.000,- bij volledige invaliditeit) 

 Geneeskundige kosten (€ 1.000,-) 

 Kosten van psychische hulpverlening** (€ 2.500,-) 

 Schade aan persoonlijke eigendommen*** (maximaal € 5.000,- per gebeurtenis) 

 Aansprakelijkheidsverzekering (maximaal € 2.500.000.- per aanspraak****) 

 Opzichtrisico (maximaal € 5.000,- per aanspraak*****) 

 Voorziening voor acuut noodzakelijke huishoudelijke hulp 
 

*  beide als gevolg van een ongeval bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. 
** als gevolg van een ervaring met molest/agressie. 
***  er gelden voor de verschillende kostbaarheden maximumbedragen, met een totaal 

maximaal bedrag van € 5.000,00. Geld en geldswaardige papieren vallen niet onder 
deze dekking. 

****  zonder eigen risico. Het totaal aan uitkeringen op deze grond is gemaximeerd tot een 
bedrag van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. 

*****  voor schade aan goederen van een derde welke de vrijwilliger onder zich heeft. 
 
Aanvullende verzekering in combinatie met de BasisPolis: de VNG Vrijwilligers PlusPolis 
Ook hier is voorzien in een breed scala van dekkingen: 

 Allereerst is er de aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie met betrekking tot 
vrijwilligerswerk, waarin tevens is voorzien in een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.  

 Daarnaast is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor diegenen die de organisatie 
aansturen voor de vrijwilligers en dus worden gevrijwaard van aansprakelijkheidsverhaal op hun 
privé-vermogen. 

 Verder is er voorzien in een verkeersaansprakelijkheidsverzekering, waarbij vrijwilligers, gebruik 
makende van hun eigen auto, worden gevrijwaard van schade aan hun privé-auto dan wel daling 
van hun no-claimkorting. De verkeersaansprakelijkheidsverzekering kent geen eigen risico. 

 Tot slot is er een rechtsbijstandverzekering voor juridische bijstand bij eventuele strafrechtelijke 
vervolging van de vrijwilliger en ondersteuning bij schadeverhaal. 

 
Voor alle schadeverzekeringen geldt dat oudere verzekeringen in de dekking voorgaan op de dekking 
van deze verzekering. 

Wanneer bent u een vrijwilliger? 
Een vrijwilliger is iemand die individueel of in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald 
werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk 
belang wordt gediend. Maatschappelijke stagiaires worden gelijkgesteld met vrijwilligers. Uitgesloten 
zijn vrijwillige brandweer en vrijwillige politie . 



Praktijkvoorbeelden 

Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger: 
Vrijwilliger stoot een dure vaas om tijdens collecteren. 
 
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger: 
Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap 
 
Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen: 
Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden. 
 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: 
Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester Bert gaat over 
tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, 
doordat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt 
vervolgens ieder bestuurslid (dus ook Wim) in het privé-vermogen aansprakelijk voor de geleden schade. 
 
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: 
Vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen 
auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen 
een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd. 
 
 

Een overzicht van de belangrijkste vragen 

Ik ben vrijwilliger. Moet ik mij aanmelden voor deze verzekering? 
Nee, u bent automatisch verzekerd en u hoeft dus niets te doen. 
 
Ik ben al particulier verzekerd. Wat voegt deze verzekering dan nog toe? 
Het kan zijn dat u via uw particuliere verzekering al op tal van terreinen bent verzekerd voor dekkingen 
die ook door de vrijwilligersverzekeringen worden geboden. Toch kan het zo zijn dat de dekking van de 
particuliere verzekering niet voldoende is. In die gevallen dekt de vrijwilligersverzekering wel. 
 
Wij zijn een organisatie met vrijwilligers en beroepskrachten. Is onze 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overbodig? 
Nee, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen uit de PlusPolis dekt alleen risico’s die 
verband houden met het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid met betrekking 
tot de vrijwilliger. Het doel van deze verzekering is dat de risico’s voor de vrijwilligers zo goed mogelijk 
zijn afgedekt.  
 
De VNG Vrijwilligers PlusPolis is een aanvullende verzekering. Moet ik iets doen om hiervan 
gebruik te maken? 
De VNG vrijwilligers PlusPolis is een aanvulling op de VNG Vrijwilligers BasisPolis. Dat betekent dat de 
PlusPolis alleen kan worden afgesloten wanneer ook de BasisPolis is afgesloten. U hoeft niets te doen 
om hiervan gebruik te maken, u bent automatisch verzekerd via de polis van de gemeente Brummen.  
 
Is er sprake van een leeftijdsgrens?  
Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd.  
 
Vallen mantelzorgers ook onder deze verzekering? 
Ja, mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor 
vrijwilligers. Hieronder is ook begrepen de extra medische kosten dekking en de acute huishoudelijke 
hulp. De aansprakelijkheidsverzekering en de onderdelen van de VrijwilligersPlusPolis zijn voor de 
mantelzorgers niet van toepassing. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die de mantelzorgers 
hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. 
 
Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden? 
Nee, dat is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is 
verzekerd, ook voor eenmalige activiteiten. 



 
Wij zijn een landelijk opererende organisatie met één vestigingslocatie. Onze vrijwilligers zijn 
afkomstig uit heel Nederland. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder de verzekering? 
Een vrijwilliger is verzekerd via de gemeente waarin de vrijwilliger woonachtig is, of via de eventuele 
vrijwilligersverzekering van de organisatie waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden uitvoert. 
Daarnaast is de vrijwilliger die vrijwilligerswerk in de gemeente Brummen uitvoert ook verzekerd via de 
polis van de gemeente Brummen. 
 
Ik kom van buiten de gemeente maar doe wel vrijwilligerswerk in deze gemeente. Hoe werkt dit? 
Indien een organisatie gebruik maakt van vrijwilligers van buiten de gemeente zijn deze verzekerd via de 
Brummense polis. Voorbeeld: een voetbalvader van buiten de gemeente Brummen gaat mee met een 
uitwedstrijd van een Brummense of Eerbeekse vereniging naar een buiten de gemeente Brummen 
gevestigde tegenstander en is gewoon verzekerd. 
 
Indien een organisatie (bv. Het Rode Kruis) gebruik maakt van vrijwilligers van een buiten Brummen 
gelegen Rode Kruis afdeling voor een evenement binnen de gemeente Brummen, zijn de van buiten 
komende vrijwilligers via de Brummense polis verzekerd. Ook de Brummense Rode Kruis vrijwilligers die 
naar een evenement buiten de gemeente Brummen gaan zijn via de Brummense polis verzekerd. 
 
Hoe weet Centraal Beheer Achmea of een persoon als vrijwilliger actief is geweest tijdens het 
ontstaan van de schade? 
De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht (heeft) zal moeten verklaren dat de schade 
is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk. 
 
 

Wat te doen bij schade? 

Krijgt u te maken met schade, dan stuurt de vrijwilliger of rechtspersoon het volledig ingevulde 
schadeformulier* naar het Team voor Elkaar. Stuur eventuele bewijsstukken, zoals foto's, mee. Het Team 
Voor Elkaar kan ook ondersteunen bij de invulling van het schadeformulier. Het schadeformulier wordt, 
nadat het volledig is ingevuld, naar de gemeente gestuurd. 
 
De schademelding wordt door de gemeente naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd. De schade 
wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente wordt door de verzekeringsmaat-
schappij op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade. 
 
* U kunt het schadeformulier hier downloaden.  
 

 
 
 
Deze folder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de gemeente Brummen en het Team Voor Elkaar. Aan de 
gebruikte voorbeelden in deze folder kunnen echter geen rechten worden ontleend. 
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Contact 
Met al uw vragen over de collectieve vrijwilligersverzekering kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met de medewerkers van Centraal beheer / Achmea. Zij zijn u graag van dienst. 
 
Telefoon:  055 – 579 81 64 (dagelijks bereikbaar van 08.00 – 17.30 uur) 


