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Algemeen
Definitie vrijwilliger
De vrijwilliger is de persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald
werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een
maatschappelijk belang wordt gediend.
Tevens worden maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers als verzekerden aangemerkt.
Hieronder vallen ook de volgende activiteiten:
Eenmalige activiteiten
Kerkelijk werk en buurtactiviteiten
Activiteiten waarbij motorrijtuigen worden ingezet
Definitie mantelzorger
Langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een
persoon minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke
en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
Definitie maatschappelijke stagiair
Per 1 januari 2011 is de maatschappelijke stage voor jongeren verplicht. Het doel van een
maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.
Maatschappelijke stagiairs worden vaak omschreven als “Vrijwilligers van de toekomst”.
Vandaar dat de maatschappelijke stagiairs meeverzekerd dienen te worden.
Maatschappelijke stagiair: degene die een stage verricht vanuit het voortgezet onderwijs.
Volgens de voorlichtingssite van de Rijksoverheid wordt onder voortgezet onderwijs uitsluitend
vmbo, havo en vwo verstaan.
Onkosten vergoeding
De door de belasting goedgekeurde onkostenvergoeding van maximaal € 150,00 per maand
met maximum van € 1.500,00 per jaar is geoorloofd. Wordt dus niet gezien als betaling.
Aanmelding
Er behoeft geen registratie plaats te vinden van de deelnemende organisaties.
Leeftijdsgrens
Er geldt geen leeftijdgrens
Uitgesloten zijn
 Vrijwillige politie
 Vrijwillige brandweer
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Pakket 1 – De Vrijwilliger
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)
Verzekerden
Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een
vrijwilliger wordt mede verstaan hij/zij die zonder loonbetaling mantelzorg verricht en/of
maatschappelijke stages vervult. Verder volgens voorwaarden
Dekkingsgebied
Europa
Verzekerde bedragen
€
2.500.000,00 als maximum per aanspraak en
€
5.000.000,00 als maximum per verzekeringsjaar
€
12.5000,00 Voor opzichtschade
Eigen risico
Nihil
Voorwaarden
AP06
Clausules
Vrijwilligers ten opzichte van elkaar
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de vrijwilligers bij het verrichten van hun
activiteiten ten opzichte van elkaar.
Opzicht (aansprakelijkheid)
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade aan (on)roerende zaken die
het gevolg is van enig handelen of nalaten gedurende de tijd, dat verzekerde of iemand
namens hem die (on)roerende zaken om enige reden onder zich heeft.
Uitsluitingen (aansprakelijkheid)
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan door:
- diefstal, vermissing of verdwijning van zaken;
- werkzaamheden met open vuur en classificeren.
Voorrisico (aansprakelijkheid)
Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft
plaatsgevonden voor 01-01-2003.
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Ongevallen en persoonlijke eigendommen vrijwilligers
Verzekerden
Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties, aslmede de
maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers
Dekkingsgebied
Europa
Verzekerde bedragen
Rubriek A
€
12.500,00
Rubriek B
€
25.000,00
€
1.000,00
€
5.000,00
30 uur
€
5.000,00

bij overlijden
bij blijvende invaliditeit
geneeskundige kosten
Psychische hulpverlening (traumadekking)
Acute huishoudelijke hulp (max. € 1.000,00)
Persoonlijke eigendommen na geconstateerd letsel als gevolg van
een ongeval

Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:
€
1.500,00 computerapparatuur
€
760,00 fiets
€
500,00 Beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/contactlenzen, sieraden of
kunstmatige gebitselementen
€
250,00 Horloges
€

2.500.000,00

Als maximum per gebeurtenis voor alle vrijwilligers samen

Voorwaarden
Group Plus Collectieve Ongevallen 2010-01
Clausules
Inzittenden
Aangetekend wordt dat de inzittenden van het voertuig van de vrijwilliger zijn meeverzekerd.
Uitsluiting
Artikel 3.4 van de polisvoorwaarden is niet van toepassing.
Begunstiging
De genoemde uitkering zullen geschieden als volgt:
a.
bij overlijden aan de weduwe/weduwnaar van verzekerde of bij ontstentenis van deze
aan zijn/haar wettelijke erven.
b.
bij blijvende invaliditeit aan verzekerde.
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Pakket 2 – De Organisatie
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
Verzekerden
Vrijwilligersorganisaties gevestigd in de verzekerde gemeente. Vrijwilligersorganisaties zijn
organisaties die zich bezig houden met de coördinatie en uitvoering van
vrijwilligerswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
Dekkingsgebied
Europa

Verzekerde bedragen
€
€
€
€

2.500.000,00
5.000.000,00
10.000,00
100.000,00

per aanspraak
per jaar
voor opzichtschades aan roerende zaken
voor opzichtschades aan onroerende zaken

Eigen risico
Nihil.
Voorwaarden
NBA 2007 Nederlandse Beurspolis voor aansprakelijkheid
Clausules
Opzicht (aansprakelijkheid)
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade aan (on)roerende zaken die het
gevolg is van enig handelen of nalaten gedurende de tijd, dat verzekerde of iemand namens
hem die (on)roerende zaken om enige reden onder zich heeft.
Uitsluitingen (aansprakelijkheid)
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan door:
- diefstal, vermissing of verdwijning van zaken;
- werkzaamheden met open vuur en classificeren.
Voorrisico (aansprakelijkheid)
Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft
plaatsgevonden voor 01-01-2003.
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Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Omschrijving
Dit betreft een dekking voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van alle organisaties
die actief zijn als vrijwilligersorganisatie in een gemeente. De organisatie is een instelling die
zich inzet voor inwoners van een gemeente op allerlei gebied en daarbij vrijwilligers inzet voor
de uitvoering en wordt bestuurd door vrijwilligers. De organisaties staan onder toezicht van de
gemeente met een maximaal bedrag van € 500.000,00 aan baten op jaarbasis.
Verzekerd bedrag maximaal per aanspraak per organisatie
Verzekerd bedrag maximaal per organisatie per jaar
Verzekerd bedrag maximaal per gemeente per jaar
Maximering naar balanstotaal
Sublimiet Boetes

€
€
€

500.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
Geen maximering
€
150.000,00

Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen
BusinessGuard D&O 2006N (MM)
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Verkeersaansprakelijkheidsverzekering (Wegas Plus)
Algemeen
Deze verzekering is bedoeld voor de vrijwilligers die bij hun werkzaamheden gebruik van de
eigen auto.
In het geval van schade aan de auto die niet Allrisk verzekerd is, zal deze verzekering de
schade aan de eigen auto vergoeden. Indien de auto Allrisk verzekerd is zal deze verzekering
het eigen risico en het verlies van de bonus/malus korting voor drie jaar vergoeden.
Tevens is verzekerd de letselschade die verzekerde oploopt bij een ongeval in het verkeer.
Verzekerde bedragen
€
1.250.000,00 als maximum per gebeurtenis
Voorwaarden
AIG WEGAS Plus 2010/01
Eigen risico
Nihil
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Pakket 3 – Rechtsbijstandverzekering
Verzekerden
Verzekerd zijn de personen (vrijwilligers) die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk
verrichten voor in de verzekerde gemeente gevestigde organisaties.
De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand:
Bij het verhalen van een door hem tijdens zijn vrijwilligerswerkzaamheden geleden schade, niet
zijnde schade aan hem in eigendom toebehorende motorrijtuigen en vaartuigen.
Bij een tegen hem ingestelde strafvervolging in verband met verondersteld strafrechtelijk
handelen tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerkzaamheden.
Verzekerd bedrag
€ 35.000,00 per aanspraak voor extern gemaakte kosten, intern gemaakte kosten zijn
onbeperkt verzekerd.
Dekkingsgebied
Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, België of Duitsland mits de rechter van één van die
landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is.
Minimumbelang
De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek
ten minste € 225,00 beloopt.
Voorwaarden
Algemene voorwaarden DAS Rechtsbijstand
Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstandverzekering (S 002)
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Vragen
Vragen kunt u het beste via de mail sturen, waarna u schriftelijk een reactie zult ontvangen.
Uw vragen over de dekking van het collectieve pakket van uw gemeente kunt u richten aan:
nonprofit.denhaag@meeus.com
Vermeld u wel graag in welke gemeente u actief bent als vrijwilliger.
Telefonisch kunt u voor uw vragen over de dekking van het gemeente contract op
telefoonnummer 070-3028985 dit is een direct doorkiesnummer van doelgroep Non-Profit of kijk
op onze site https://meeus.com/zakelijk/specialismen/vrijwilligers

Schade
Schade kan rechtstreeks gemeld worden bij Meeùs Assurantiën BV. U kunt telefonisch contact
opnemen met de schadeafdeling via 070-3028456 of u kunt de schade digitaal melden via
https://meeus.com/zakelijk/specialismen/vrijwilligers
Adresgegevens
Meeùs Assurantiën BV
t.a.v. schadeafdeling Den Haag
Postbus 3234
4800 DE Breda
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