
 

 

 
VRAGEN GESTELD TIJDENS DE ONLINE-BIJEENKOMST 
op 10 juni 2021 
 
Hieronder worden de vragen beantwoord, die tijdens de online informatiebijeenkomst 
van 10 juni 2021 zijn gesteld. Neem voor overige vragen en informatie een kijkje via 
deze link vrijwilligers. 
 
 
WBTR 
 

1. Besteden jullie ook aandacht aan de invoering van de WBTR per 1 juli? 
De gemeente Zoetermeer werkt samen met de stichting Vereniging en Recht. Zij 
hebben een filmpje en een stappenplan ontwikkeld waarin de nieuwe wet wordt 
besproken.  
De WBTR valt onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis (VRW polis). 
 

Vrijwilligersverzekering  

2. De vrijwilligers van de stichting waarvoor ik hier zit, wonen buiten Zoetermeer. Geldt 
deze regeling ook voor hen? 
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente die vrijwilligerswerk gaan doen in een 
andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. 
 

3. Vallen bestuurders ook onder het gemeentelijk vangnet, oftewel de 
vrijwilligersverzekering? Is een aparte bestuurdersverzekering dan niet meer nodig? 
Vrijwillige Bestuursleden vallen onder de VNG VRW polis. 
De dekking op de vrijwilligersverzekering is € 500.000,- maximaal per jaar voor alle 
verzekerden bij elkaar. Uw eigen balanstotaal mag niet meer dan € 500.000,- 
bedragen. 
Wilt u specifiek een oplossing voor uw eigen vereniging en geen afhankelijkheid dan 
blijft een eigen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. 
 

4. Als ik goed verzekerd ben voor mijn vrijwilligers (WA, ongevallen), ben ik dan dubbel 
verzekerd?? 
De VNG VRW polis kent op de Ongevallenverzekering na een secundaire dekking. 
Dus eigen verzekering gaat eerst voor. De VNG VRW polis geeft alleen dekking voor 
het werk als vrijwilliger. 
 

5. Is de vrijwilligersorganisatie ook verzekerd? 
Ook hier geldt een secundaire dekking die altijd is gerelateerd aan de vrijwilliger.  
Een vereniging of stichting loopt zelf ook het risico aansprakelijk gesteld te worden. 
Denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van het verenigingsgebouw op het hoofd van 
een bezoeker valt. Of een monteur die uitglijdt op de kantinevloer die net gedweild is. 
Dit is niet verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FdY_42MJ&data=04%7C01%7C%7C729c7426d6ba4f20214608d945db1eea%7C8832eccc8a644f2d915675c175b095ab%7C0%7C0%7C637617631506671849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2ejmMl%2BTjsdskGktx6OFp6qraEmERwwFTGVk35Wcdes%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm7%2Fk1%2Febdx3Zcskq8QErfgxtG-c_GDpVwZ_c0i_I6OhlBFKFKGqhsO9GNuvQLG0mfMEvF0pqfQfoOe4GE_hVClMhCIYg%2FShBTFYHQ9RLCFxN&data=04%7C01%7C%7Cc7a2a59c0a1044dca7ac08d9316b06ea%7C8832eccc8a644f2d915675c175b095ab%7C0%7C0%7C637595158011486584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KMbi%2BxMXwp9XLsjrK1OKdS9hOp4az0rKzyRxTa446GM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm7%2Fk1%2FEhu6bEAifx6KklyVlfn1p4dEZ9HqxQ1a3CrWVTTDO-OHW5ioGGvsvKLnU7Ey2Z1J4bAFE522bM2n0L3LGu4UUw%2FzSzdmTiZ3GqIsuz&data=04%7C01%7C%7Cc7a2a59c0a1044dca7ac08d9316b06ea%7C8832eccc8a644f2d915675c175b095ab%7C0%7C0%7C637595158011486584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4qHtcVDSeXyCy4Bvey%2Fv5%2FGlrarzgypGaLb1Pb6duWQ%3D&reserved=0


 

 

Ook is een claim die bij de organisatie komt te liggen en waar geen vrijwilliger bij 
betrokken is niet gedekt. 
Hiervoor moet uw vereniging of stichting een eigen aansprakelijkheidsverzekering 
regelen. 
 

6. Kunnen jullie de meest recente polis van de verzekering nog eens meesturen met de 
documenten van deze bijeenkomst? 
De verzekeringsvoorwaarden vindt u hier.  
 

7. Wordt deze VNG vrijwilligersverzekering automatisch geregeld door een organisatie 
zodra je (op de eerste dag) vrijwilligerswerk gaat doen, of is het nodig om dit zelf aan 
te vragen bij Achmea? 
Aanmelden van organisatie en of vrijwilliger is niet nodig. Elke vrijwilliger die voldoet 
aan de definitie is automatisch verzekerd indien de gemeente zicht bij Centraal 
Beheer Achmea (CB) heeft verzekerd. Contract is ook tussen gemeente en CB. 
 

8. Wat is de maximale vergoeding? 
De verzekerde bedragen vindt u hier. 
 

9. Dekt de verzekering ook de bestuurdersaansprakelijkheid van een 
vrijwilligersorganisatie? 
Zie antwoord bij vraag 3. 
 

10. Geldt de verzekering voor vrijwilligers in iedere rechtsvorm? Ook voor vrijwilligers die 
werkzaam zijn in een BV of eenmanszaak? 
U bent een vrijwilliger als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• U verricht voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij: 
 - een sociaal belang behartigende instelling of 
 - een (coöperatieve) vereniging of stichting, of 
 - een algemeen nut beogende instelling. 
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 
• De VNG Vrijwilligersverzekering biedt geen dekking voor vrijwilligers bij de 

brandweer en de politie. 

11. Is de schade voor het geven van een verkeerd juridisch advies gedekt? Onze 
organisatie is een rechtswinkel met vrijwilligers. 
Nee de VNG VRW dekt geen vermogensschade. 

https://www.centraalbeheer.nl/-/media/files/zakelijk/vrijwilligersverzekering/lvv21-voorwaarden-vng-vrijwilligersverzekering.pdf
https://www.centraalbeheer.nl/-/media/files/zakelijk/vrijwilligersverzekering/brochureverzekeringsoverzichtvrijwilligers.pdf?la=nl-nl&hash=B50969C5D0B3A6ED736E1EDC3C9C4EA7D8F4710E


 

 

 
12. Wat zijn de verzekerde bedragen, bijvoorbeeld bij de aansprakelijkheidsverzekering? 

De verzekerde bedragen vindt u hier. 
 

13.  Als er ‘digitaal’ ongelukken gebeuren, is dit dan ook gedekt? 
VNG VRW polis dekt geen vermogensschade 
 

14. Wordt er veel gebruik gemaakt van de verzekering? 
Nagenoeg alle gemeenten hebben de VNG VRW polis afgesloten. Alleen gemeente 
Rotterdam heeft een andere polis voor hun vrijwilligers. 
 

15. Gaat Centraal Beheer letselschade op vrijwilligersorganisatie verhalen als deze 
nalatig zou zijn bij instructie bijvoorbeeld bij gebruik elektrisch gereedschap? 
Nee, dit is nog niet eerder gebeurd 
 

16. Vallen kerkelijke vrijwilligers ook onder deze dekking? 
Ja, als zij aan de voorwaarden voldoen van een vrijwilliger, zoals genoemd in de 
verzekeringsvoorwaarden, zie hier.  

https://www.centraalbeheer.nl/-/media/files/zakelijk/vrijwilligersverzekering/brochureverzekeringsoverzichtvrijwilligers.pdf?la=nl-nl&hash=B50969C5D0B3A6ED736E1EDC3C9C4EA7D8F4710E
https://www.centraalbeheer.nl/-/media/files/zakelijk/vrijwilligersverzekering/lvv21-voorwaarden-vng-vrijwilligersverzekering.pdf

