GEMEENTE OLDEBROEK
Vrijwilligersverzekering gemeente Oldebroek 2013

Vanaf 1 januari 2009 zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente
heeft het verzekeringspakket bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) afgesloten
om hiermee de risico's van het vrijwilligerswerk af te dekken.
Het pakket dekt de volgende items:
Ongevallenverzekering Vrijwilligers
Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers
Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen
Let op: Wij wijzen u erop dat het een verzekering van Centraal Beheer Achmea betreft. Met alle
inhoudelijke vragen over de verzekering en vragen over de dekking dient u rechtstreeks contact op
te nemen met de contactpersoon van Centraal Beheer Achmea. Het contact verloopt dus niet via
de gemeente. U kunt een e-mail sturen aan overheid.support@centraalbeheer.nl of telefonisch
contact opnemen via 055-5798164.
Voorwaarden
De verzekering 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. Het gaat dus om al uw vrijwilligers.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
ongeacht hun leeftijd;
ook bij eenmalige activiteiten;
geen minimum aantal uren;
ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.
Dus iedere vrijwilliger, actief voor een organisatie, bijvoorbeeld de ouder die het voetbalteam van
zijn/haar zoon vervoert naar een uitwedstrijd, is verzekerd!
Vanaf 2011 zijn de stagiaires die deelnemen aan maatschappelijke stages voor scholieren vallen
ook verzekerd via deze verzekering.
Uitzonderingen:
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van
dekking voor deze verzekeringen. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.
Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.
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Aanvraag
Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd; u hoeft zich dus niet aan te melden.
Schade dient u als vrijwilligersorganisatie wel zelf te melden. Daarvoor kunt u het schadeformulier aanvragen bij vrijwilligersconsulent Johan Neevel via telefoonnummer 06-21575937 of via
mail
j.neevel@xs4all.nl.
Ook
kunt
u
dit
formulier
downloaden
via
www.welzijnswerkoldebroek.nl. Vervolgens vult u het schadeformulier in en stuurt u de claim
naar SCW.
SCW gaat bij ontvangst de gegevens na, registreert de schade, en stuurt daarna het schadeformulier door naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea.
De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als u hierover vragen heeft, dient u
contact op te nemen met Centraal Beheer.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de vrijwilligersverzekering.
Wat te doen bij schade?
De vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het digitale schadeformulier (verkrijgbaar via de gemeente) naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de
verzekeraar, kan de gemeente desgewenst de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient.
De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Indien er sprake is van een eigen
risico, dan wordt dit met de rechtspersoon afgewikkeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade.
Vereenvoudiging schadeafhandeling
Ook zijn er veel vragen gesteld over de secundaire dekking van deze verzekeringen. In overleg
met Centraal Beheer Achmea is besloten om de afhandeling van schade voor de vrijwilliger en de
organisatie te vereenvoudigen. De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea gezonden en
zij zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te
verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal
Beheer Achmea de claim in behandeling.
Informatie bij Centraal Beheer Achmea
Voor alle informatie kunt u terecht bij de contactpersonen vrijwilligersverzekering van Centraal
Beheer. U kunt een e-mail sturen aan overheid.support@centraalbeheer.nl of telefonisch contact
opnemen via 055-5798164.
afdeling Samenleving
januari 2013
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