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Vrijwilligersverzekering gemeente Rozendaal

Geachte mevrouw, heer,
Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Lang niet alle vrijwilligers zijn goed verzekerd.
De gemeente Rozendaal heeft daarom met ingang van 1 januari 2010 twee verzekeringspakketten
afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken.
De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken
en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.
Een aantal van u heeft al eerder een brief van de gemeente Rheden ontvangen over de
vrijwilligersverzekering. De verzekering van de gemeente Rozendaal heeft betrekking op alle
vrijwilligers die actief zijn op Rozendaals grondgebied. Dat betekent, dat vanaf nu ook inwoners van
andere gemeenten die in Rozendaal vrijwilligerswerk doen, een beroep kunnen doen op de
Rozendaalse vrijwilligersverzekering.
Voor wie?
De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die “in enig organisatorisch verband onverplicht
en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een
maatschappelijk belang wordt gediend.”
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
- ongeacht hun leeftijd;
- ook bij eenmalige activiteiten;
- geen minimum aantal uren;
- ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze
verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
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Stagiair(e)s in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen niet onder de definitie
van vrijwilliger. Zij kunnen dus geen beroep doen de vrijwilligersverzekering.
Mantelzorgers
De vrijwilligersverzekering heeft voor een deel ook betrekking op mantelzorgers.
Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg die iemand, niet in het kader van een hulpverlenend
beroep, minimaal 8 uur per week biedt aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/of gehandicapte
partner, ouder, kind, vriend of buur.
Mantelzorgers zijn op zich geen vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die
mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen. Op twee punten kunnen mantelzorgers echter
wél een beroep doen op de Vrijwilligersverzekering: zij zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en
persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
Verzekeringspakket
BasisPolis
- Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers (en Mantelzorgers)
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
PlusPolis
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
- Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
- Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
De verzekeringspakketten bieden samen een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is, dat er
bij de aanmelding voor de verzekering 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?
Alle informatie over de Vrijwilligersverzekering en de formulieren zijn te vinden op de gemeentelijke
website www.rozendaal.nl, bij “Gemeenteloket” onder het kopje “Welzijn”.
Bij schade kan de vrijwilliger, rechtspersoon of mantelzorger het digitale schadeformulier
downloaden. Op de website staat ook een voorbeeld van een ingevuld schadeformulier.
Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd, ter attentie van de
contactpersoon die ook op het formulier staat vermeld, de heer J. van Rooij.
De gemeente zendt de claim digitaal door naar de verzekeraar, Centraal Beheer.
Voordat de gemeente de claim doorstuurt, wordt gecontroleerd of het gaat om een melding in de zin
van de Vrijwilligerspolis. De gemeente kan de gegevens van de vrijwilliger opvragen bij de
vereniging of organisatie waar hij of zij bij is aangesloten, of, voor zover van toepassing, contact
opnemen met de mantelzorger.
De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente
krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Bij vragen kan de benadeelde contact opnemen
met Centraal Beheer
Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de vereniging of organisatie, of - in het geval van een
mantelzorger - met de benadeelde worden afgewikkeld.
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Als u meer wilt weten
Ter informatie zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd:
1. Het schadeformulier; 2. Het dekkingsoverzicht; 3. De meest gestelde vragen over de
Vrijwilligerspolis; 4. Het artikel dat op 19 februari 2010 in “In de Roos” is verschenen.
Deze informatie vindt u ook op de website.
Tevens kunt u op de website de Informatiebrochure over de VNG-Vrijwilligerspolis downloaden.
Voor algemene vragen over de VNG-vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met onze
medewerkster mevrouw Jansma, contactgegevens: zie bovenaan deze brief.
Wij vertrouwen er op u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp
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