


Als vrijwilliger doet u 
onmisbaar werk. Het is 
belangrijk dat u daarbij 
goed bent verzekerd, 
want een ongeluk zit in 
een klein hoekje. 

Alblasserdam, 
Dordrecht, Hendrik-Ido-
Ambacht, Papendrecht 
en Zwijndrecht hebben 
daarom een verzekering 

Vrij wil I i gersverzekeri ng 

Welke vrijwilligers zijn 
verzekerd? 

afgesloten voor alle vrij- 
willigers die actief zijn in 
die gemeenten. 

Het gemeentelijk ver- 
zekeringspakket biedt 
ruime dekking. Alle vrij- 
willigers in de genoemde 
gemeenten zijn verzekerd 
tijdens hun vrijwilligers-
werk in georganiseerd 
verband. 

U als vrijwilliger hoeft 
hier zelf niets voor te 
doen. 

Wanneer u in een situatie 
komt waarin uw eigen 
verzekering niet toerei-
kend is, kunt u gebruik 
maken van de collectieve 
verzekering die de 
gemeenten afsloten bij 
Centraal Beheer Achmea. 



Wat houdt de 

verzekering in? 

De verzekering bestaat uit 

een basisverzekering met de 

volgende dekkingen: 

Ongevallen- en 

persoonlijke eigen

dommenverzekering 

Aa nsprakelijkheids

verzekering 

Rechtsbijstand

verzekering 

En een aanvullende ver

zekering voor de volgende 

dekkingen: 

Bestuurdersaa nspra ke

lijkheidsverzekering 

Aansprakelijkheid voor 

rechtspersonen 

Verkeersaa nsprakelijk

heid voor rechtspersonen 

De vrijwilligersverzekering biedt 

een zogenaamde secundaire 

dekking. Dit betekent dat als er 

ook dekking is bij reeds bestaan

de- door de vrijwilligersorganisa

tie of vrijwilliger zelf afgesloten 

verzekeringen - die verzekering 

eerst voor het vergoeden van de 

schade benaderd moet worden. 

Wij adviseren vrijwilligersorgani

saties en vrijwilligers de inhoud 

van de dekking te vergelijken 

met de dekking van hun lopende 

verzekeringen. Uw verzekerings

adviseur kan daarbij behulpzaam 

zijn. 

Alleen voor de ongevallenverze

zekering geldt een zogenaamde 

primaire dekking. 



Voor wie is de 

verzekering bedoeld? 

De vrijwilligersverzekering 

dekt niet alleen de risico's van 

vrijwilligers, maar ook die van 

mantelzorgers en stagiaires. 

Hierna leest u voor wie de 

verzekering is bedoeld. 

Vrijwilligers 

Alle vrijwilligers die in georga

niseerd verband onverplicht en 

onbetaald vrijwilligerswerk doen 

ten behoeve van anderen en/ 

of de samenleving waarbij een 

maatschappelijk belang wordt 

gediend, komen in aanmerking 

voor deze verzekering. In afwij

king van hetgeen hierboven staat 

beschreven mag de vrijwilliger 

een onbelaste vergoeding ont

vangen tot een door de belasting

dienst bepaalt maximum. 

Ongeacht leeftijd; 

Ook bij eenmalige 

activiteiten; 

Zonder minimum aantal 

uren; 

Ook bij kerkelijk werk en 

buurtactiviteiten; 

Ook bij activiteiten via online 

platforms zoals Wehelpen.nl. 

Ma ntelzorgers 

Mantelzorgers zijn verzekerd 

voor het onderdeel ongevallen en 

persoonlijke eigendommen voor 

vrijwilligers. Ook vallen zij onder 

de aansprakelijkheidsverzekering 

voor vrijwilligers. 

Stagiaires 

Sinds 2011 vallen stagiaires in 

het kader van maatschappe-

lijke stage voor scholieren onder 

de vrijwilligersverzekering. Zij 

worden volledig meegenomen in 

de dekking. 

Uitzonderingen 

Vrijwillige brandweer- en politie

medewerkers zijn uitgesloten van 

deze verzekering. Zij hebben een 

eigen rechtspositieregeling. 














