
Verzekeren?	  

Verzekeringen	  



Risico	  afdekken	  

•  Welke	  risico’s	  lopen	  vrijwilligers	  en	  
organisa6e?	  

•  Pas	  als	  u	  weet	  welke	  risico’s	  er	  zijn,	  kunt	  u	  
beoordelen	  welke	  verzekeringen	  zinvol	  zijn	  
om	  af	  te	  sluiten.	  	  

•  Soms	  vallen	  premiekosten	  hoger	  uit	  dan	  het	  
mogelijk	  financieel	  risico	  dat	  u	  loopt.	  



Meest	  voorkomende	  verzekeringen	  

1.	  Aansprakelijkheidsverzekering	  voor	  par6culieren	  (AVP)	  
2.	  Aansprakelijkheidsverzekering	  voor	  bedrijven	  (AVB)	  
3.	  Aanvullende	  aansprakelijkheidsverzekering	  voor	  
vrijwilligers	  
4.	  Ongevallenverzekering	  
5.	  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	  
6.	  Rechtsbijstandsverzekering	  
7.	  Evenementenverzekering	  
8.	  WeRelijke	  aansprakelijkheidsverzekering	  Motorrijtuigen	  
(WAM)	  
	  



	  
1.	  Aansprakelijkheidsverzekering	  voor	  

par;culieren	  (AVP)	  
	  •  Burgerlijk	  Wetboek	  ar6kel	  6:162	  lid	  1:	  	  

	  iemand	  die	  ten	  opzichte	  van	  een	  ander	  
	  toerekenbaar	  een	  onrechtma6ge	  daad	  
	  pleegt,	  verplicht	  is	  de	  schade	  die	  daaruit	  is	  
	  ontstaan	  te	  vergoeden.	  	  

•  Daarom	  hebben	  de	  meeste	  mensen	  een	  
par6culiere	  aansprakelijkheidsverzekering.	  

•  Sommige	  verzekeringen	  dekken	  
vrijwilligerswerk,	  andere	  niet.	  



	  
2.	  Aansprakelijkheidsverzekering	  voor	  

bedrijven	  (AVB)	  
	  

•  Ook	  de	  organisa6e	  zelf	  kan	  aansprakelijk	  
worden	  gesteld	  voor	  geleden	  schade.	  	  

•  Daarom	  is	  het	  verstandig	  om	  ook	  voor	  de	  
organisa6e	  een	  aansprakelijkheidsverzekering	  
te	  overwegen.	  	  

•  Let	  op:	  passende	  verzekering	  voor	  
vrijwilligersorganisa6e,	  verhouding	  
organisa6e/vrijwilligers	  is	  niet	  al6jd	  duidelijk.	  



	  
3.	  Aanvullende	  aansprakelijkheidsverzekering	  

voor	  vrijwilligers	  
	  

•  Wanneer	  vrijwilliger	  aansprakelijk	  wordt	  
gesteld	  en	  zelf	  geen	  par6culiere	  
aansprakelijkheidsverzekering	  heeX	  of	  deze	  
verzekering	  de	  schade	  niet	  dekt.	  	  

•  Kosten	  zijn	  gering:	  een	  secundaire	  verzekering	  	  
(wordt	  alleen	  aangesproken	  als	  er	  geen	  
andere	  verzekering	  is	  die	  de	  schade	  dekt).	  



	  
4.	  Ongevallenverzekering	  

	  
•  Een	  par6culiere	  verzekering	  dekt	  niet	  al6jd	  
het	  lichamelijk	  letsel	  dat	  een	  vrijwilliger	  
oploopt	  6jdens	  het	  vrijwilligerswerk.	  	  

•  Een	  ongevallenverzekering	  keert	  vast	  bedrag	  
uit	  als	  iemand	  iets	  overkomt	  en	  andere	  
verzekeringen	  de	  kosten	  niet	  dekken.	  
Ongeacht	  wie	  aansprakelijk	  is.	  



4.	  Ongevallenverzekering	  

Hieronder	  vallen	  doorgaans	  de	  volgende	  4	  
rubrieken:	  
1.	  Uitkering	  bij	  overlijden;	  
2.	  Uitkering	  bij	  gedeeltelijke	  of	  blijvende	  	  
invaliditeit	  als	  gevolg	  van	  een	  ongeval;	  
3.	  Tijdelijke	  periodieke	  uitkering	  bij	  
arbeidsongeschiktheid;	  
4.	  Kosten	  voor	  geneeskundige	  behandeling.	  



5.	  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	  
	  

•  Dekt	  alleen	  de	  aansprakelijkheid	  van	  de	  bestuurder	  
zelf,	  niet	  van	  de	  organisa6e.	  	  

•  Een	  bestuurslid	  kan	  o.a.	  persoonlijk	  aansprakelijk	  
worden	  gesteld	  als	  hij/zij	  zijn	  taken	  niet	  behoorlijk	  
heeX	  vervuld	  of	  buiten	  zijn	  bevoegdheden	  heeX	  
gehandeld.	  	  

•  Met	  deze	  verzekering	  wordt	  het	  privévermogen	  van	  de	  
bestuurder	  beschermd	  en	  de	  vermogenschade	  
(financieel	  nadeel)	  gedekt.	  	  

•  Omdat	  het	  een	  vrij	  kostbare	  verzekering	  is,	  wordt	  het	  
nut	  van	  de	  verzekering	  vaak	  in	  twijfel	  getrokken.	  



	  
6.	  Rechtsbijstandsverzekering	  

	  
•  Aansprakelijkheidskwes6es	  kunnen	  leiden	  tot	  
vervelende	  en	  dure	  juridische	  procedures.	  	  

•  Bij	  aanklachten	  van	  een	  cliënt	  of	  een	  ander	  
persoon	  buiten	  de	  organisa6e	  biedt	  deze	  
verzekering	  de	  organisa6e	  bijstand	  in	  de	  vorm	  
van	  juridische	  ondersteuning.	  	  

•  U	  kunt	  daarbij	  zelf	  kiezen	  voor	  wie	  u	  de	  
verzekering	  afsluit:	  de	  organisa6e,	  het	  bestuur,	  
de	  medewerkers	  en	  of	  de	  vrijwilligers.	  



	  
7.	  Evenementenverzekering	  

	  
•  Als	  u	  grote	  evenementen	  organiseert,	  zullen	  
die	  niet	  al6jd	  onder	  uw	  reguliere	  
verzekeringen	  vallen.	  	  

•  Het	  is	  daarom	  verstandig	  om	  hierover	  navraag	  
te	  doen	  bij	  uw	  verzekeraar.	  	  

•  De	  evenementenverzekering	  is	  bedoeld	  voor	  
onverwachte	  situa6es	  waardoor	  het	  
evenement	  niet	  door	  kan	  gaan.	  



	  
8.	  WeNelijke	  aansprakelijkheidsverzekering	  

Motorrijtuigen	  (WAM)	  
	  •  De	  enige	  weRelijk	  verplichte	  

aansprakelijkheidsverzekering	  in	  ons	  land.	  	  
•  Als	  een	  vrijwilliger	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  haar	  
ac6viteiten	  haar	  auto	  gebruikt	  en	  schade	  aan	  een	  
ander	  veroorzaakt,	  zal	  eerst	  de	  WAM-‐	  verzekering	  van	  
de	  vrijwilliger	  worden	  aangesproken.	  

•  Lijdt	  de	  vrijwilliger	  echter	  door	  een	  eigen	  fout	  schade	  
dan	  keert	  de	  WAM	  niets	  uit.	  	  

•  Wanneer	  vrijwilligers	  vaak	  met	  de	  (eigen)	  auto	  op	  pad	  
zijn,	  kan	  het	  voordelig	  zijn	  om	  een	  aparte	  polis	  
Bijzondere	  voorwaarden	  Schadeverzekering	  af	  te	  
sluiten.	  



In	  8	  stappen	  goed	  verzekeren	  



1.	  Stel	  een	  coördinator	  verzekeringen	  aan	  

•  Wijs	  binnen	  de	  organisa6e	  één	  persoon	  aan	  
die	  met	  de	  verzekeringen	  aan	  de	  slag	  gaat.	  



2.	  Inventariseer	  welke	  verzekeringen	  al	  zijn	  
afgesloten	  

•  Neem	  de	  polisbladen	  en	  papieren	  van	  reeds	  
afgesloten	  verzekeringen	  door.	  



3.	  Bekijk	  welke	  verzekeringen	  er	  nodig	  zijn	  

•  Neem	  contact	  op	  met	  een	  
verzekeringsmaatschappij	  of	  
assuran6eadviseur.	  	  

•  second	  opinion	  van	  een	  andere	  verzekeraar	  of	  
advies	  van	  de	  bond/	  koepel	  of	  
vrijwilligerscentrale.	  

	  



4.	  Zijn	  er	  collec;eve	  verzekeringen	  waarvan	  u	  
gebruik	  kunt	  maken	  

•  Bijvoorbeeld	  via	  de	  gemeente	  of	  bij	  de	  bond	  
of	  koepelorganisa6e	  waar	  u	  lid	  van	  bent.	  



5.	  Vraag	  offertes	  aan	  

•  Vraag	  al6jd	  meerdere	  offertes	  aan	  zodat	  u	  
kunt	  vergelijken.	  



6.	  Vergelijk	  de	  offertes	  en	  vraag	  aanvullende	  
informa;e	  

•  Kijk	  daarbij	  niet	  alleen	  naar	  de	  prijs	  maar	  let	  
ook	  op	  de	  polisvoorwaarden.	  	  

•  Vraag	  om	  aanvullende	  informa6e	  als	  er	  iets	  
onduidelijk	  is.	  



7.	  Sluit	  de	  noodzakelijke	  verzekeringen	  af	  

•  Stel	  niet	  uit.	  	  
•  Maak	  uw	  keuze	  en	  laat	  een	  daartoe	  bevoegd	  
persoon	  de	  polis	  ondertekenen.	  



8.	  Deel	  de	  kennis	  met	  een	  collega	  

•  Zorg	  ervoor	  dat	  iemand	  de	  verzekeringszaken	  
kan	  waarnemen	  als	  u	  er	  niet	  bent.	  



SamenvaNend	  

•  Kijk	  naar	  risico’s	  die	  vrijwilligers	  en	  organisa6e	  
lopen.	  

•  Inventariseer	  huidige	  verzekeringen.	  
•  Beoordeel	  welke	  verzekeringen	  zinvol	  zijn	  om	  
af	  te	  sluiten.	  	  

•  Let	  op	  kosten	  van	  verzekering	  tegenover	  
mogelijk	  financieel	  risico	  dat	  u	  loopt.	  



Franjola	  van	  Hellemond-‐Kreeuseler	  
	  
Geraadpleegde	  bron:	  
www.vrijwilligerswerk.nl	  
	  


