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VNG Vrijwilligersverzekering
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Aanleiding

• Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving
• Wet maatschappelijke ondersteuning
• Vrijwilligerswerk is niet zonder risico
• Risico's zijn niet altijd goed afgedekt
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Risico’s van vrijwilligerswerk

• Vrijwilliger loopt letsel op tijdens het vrijwilligerswerk
• Vrijwilliger brengt schade toe aan derden
• Bestuursfunctie niet zonder financieel risico voor privévermogen
• Vrijwilligers die voor hun vrijwilligerswerk met hun eigen auto deelnemen aan het verkeer.
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Waarom een verzekering voor vrijwilligers?

• AVP biedt vaak geen dekking voor vrijwilligerswerk
• Niet iedere organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering
• Niet iedere organisatie waarvoor de vrijwilliger een bestuursfunctie verricht, heeft een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• Niet iedere organisatie heeft een ongevallenverzekering voor vrijwilligers
• Niet iedere organisatie heeft een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.
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De VNG Vrijwilligersverzekering
Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd

Onze kenmerken:
• De vrijwilliger staat centraal
• De gemeente verzekert in 1 keer alle vrijwilligers in de gemeente. 

Vrijwilligers hoeven niet apart geregistreerd of aangemeld te worden. Er is geen leeftijdsgrens
• Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd bij het vrijwilligerswerk dat zij doen
• Maatschappelijk stagiairs zijn meeverzekerd
• Binnen de verzekering is ook gedacht aan mantelzorgers
• Bij schade die verzekerd is, geldt geen eigen risico
• Dekking binnen Europa.



Tekst 100%

Over de vrijwilliger

U verricht voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij:

• een sociaal belang behartigende instelling (SBBI), of

• een (coöperatieve) vereniging of stichting, of

• een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling moet een sociaal maatschappelijk belang dienen.

• U heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden

• U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep

• U bent niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling

• De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de 

Belastingdienst

• Uw vrijwilligerswerk mag niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt komen.

Let op! De VNG Vrijwilligersverzekering biedt geen dekking voor vrijwilligers bij de brandweer en de politie.
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De VNG Vrijwilligersverzekering

• Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger
• Ongevallen en persoonlijke eigendommen
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers.

* M.u.v. de Ongevallendekking gaat het hier om een secundaire dekking. Eigen verzekering gaat voor.
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• Vrijwilliger (of organisatie) meldt schade bij gemeente via (digitaal) 
schadeformulier

• Gemeente meldt schade bij Centraal Beheer
• Centraal Beheer wikkelt schade af met benadeelde
• De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling 

van de schade.

Schade en dan?
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Wat zijn oorzaken van schade?
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Samenvatting VNG Vrijwilligersverzekering (1)

De belangrijkste kernwoorden: 
• Sociaal maatschappelijk belang
• Onbetaald
• Geen vervanging van betaald werk
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Samenvatting VNG Vrijwilligersverzekering (2)

Secundaire dekking
Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: 
Deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet 
is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum.

Verzekeringsgebied 
Europadekking (als de activiteit vanuit Nederland is georganiseerd)
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd.
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Bedankt voor uw aandacht!

Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar overheid@centraalbeheer.nl of bel even Apeldoorn: (055) 579 7793.

mailto:overheid@centraalbeheer.nl

