Postadres
Postbus 513
3700 AM Zeist

Bezoekadres
Slotlaan 20
3701 GK Zeist

Telefoon (030) 69 87 911
Telefax
(030) 69 14 944
e -mail
zeist@zeist.nl

Gemeente Zeist
s a m e n l e v i n g

«Naam»
T.a.v.: «Contactpersoon» («Functie_contractpersoon»)
«Adres»
«Postcode» «Plaats»
ONS KENMERK
UW

KENMERK

BIJLAGEN
ONDERWERP

:
:
:
:

Verzekering voor vrijwilligers
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Geachte «Aanhef»,
In Zeist zijn vele vrijwilligers actief. Helaas zijn lang nog niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente
Zeist heeft daarom per 1 januari 2009 twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het
goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.
Historie
Om verwarring te voorkomen, eerst een korte beschrijving van het proces om tot de vrijwilligersverzekering
te komen. Sommige Zeister organisaties hebben zich in september opgegeven voor de gratis
vrijwilligersverzekering via een enquête. Dit omdat het bij de verzekeringsmaatschappij die toen nog de
voorkeur had, nodig was om het aantal vrijwilligers van te voren op te geven. Naar aanleiding van de enquête
is een lijst aangelegd van de te verzekeren organisaties en hebben alle aangemelde organisaties een brief
gekregen.
Intussen bleek dat het Rijk in totaal 4 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor de verzekering van vrijwilligers via
de gemeenten. In het kader van deze regeling, heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een
vrijwilligersverzekering ontwikkeld met gunstigere voorwaarden dan de verzekering die we eerder in
gedachten hadden. Bijkomend voordeel van deze verzekering is dat de prijsbepaling plaatsvindt op basis van
het aantal inwoners van de gemeente en dat een aparte telling van de te verzekeren vrijwilligers niet meer
nodig is. De gemeente Zeist heeft er dan ook voor gekozen om gebruik te maken van het aanbod van de
VNG in samenwerking met verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer.
Wie is verzekerd?
Iedere vrijwilliger die voor een Zeister organisatie onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten
behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
• ongeacht hun leeftijd
• ook bij eenmalige activiteiten;
• geen minimum aantal uren
• ongeacht de activiteit (dus ook bij bijvoorbeeld kerkelijk werk en buurtactiviteiten).

Uitsluiting
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze
verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger.
Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zijn verzorgen bij
aanvang van de zorgverlening. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen
eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.
Verzekeringspakket
De gemeente Zeist heeft voor haar vrijwilligers de volgende verzekeringspakketten afgesloten.
BasisPolis
• Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
PlusPolis
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
Meer over de dekking leest u op www.vngverzekeringen.nl/vng_verzekeringen/ms/vrijwilligers. Klikt u
vervolgens op de link “Verzekeringsoverzicht”
Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen
administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief
voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn
kind, is verzekerd!
Schade… en dan?
De vrijwilliger of rechtspersoon downloadt het digitale schadeformulier van de gemeentelijke website.
Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd. De gemeente zendt de claim
vervolgens digitaal door naar de verzekeraar. Ook kan de gemeente de gegevens nagaan bij de verenigingen of
organisaties. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient.
De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt
vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Ingeval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met
Centraal Beheer. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.
Vragen
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze verzekering, dan kunt u contact opnemen met mw. Wendela
Oskam, 030-6987541, w.oskam@zeist.nl.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
namens dezen,
het hoofd a.i. van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling,

A.J. van Hussel

