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Informatie voor vrijwilligers die werken bij Landschap Noord-Holland 

Verzekering tijdens vrijwilligerswerk 
 
Vrijwilligers zetten zich in voor de natuurgebieden van Landschap Noord-Holland of op het kantoor van de 
organisatie. Dan wilt u natuurlijk zeker weten dat u goed verzekerd bent. Onderstaande informatie geeft 
daar duidelijkheid over. 
 
Wie zijn verzekerd? 
Alle geregistreerde vrijwilligers die actief zijn voor Landschap Noord-Holland zijn tijdens vrijwilligerswerk 
verzekerd tegen ongevallen, verlies aan persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid voor schade aan 
derden. De verzekering spreekt van vrijwilligerswerk als het gaat om “onverplichte werkzaamheden die worden 
verricht in georganiseerd verband ten behoeve van een maatschappelijk belang”. 
De verzekering is dus ook van kracht voor vrijwilligers die buiten in de natuur werken, beheer uitvoeren, of dit 
nu met handgereedschap of met machines is. U bent automatisch verzekerd; u hoeft hiervoor niets te doen. 
Wel moet u bij Landschap Noord-Holland als vrijwilliger bekend zijn (geregistreerd). Zegt u uw eigen 
verzekeringen niet op, die blijven belangrijk! 
 
Waar ben ik verzekerd? 
U heeft met drie verzekeringen te maken: 
1. U heeft zelf een ziektekostenverzekering (primaire verzekering). 
2. Landschap Noord-Holland verzekert al zijn vrijwilligers tegen ongevallen en aansprakelijkheid. 
(primaire verzekering) 
3. Alle gemeenten verzekeren vrijwilligers tegen aanvullende ziektekosten, ongevallen, aansprakelijkheid 
en verlies van persoonlijke eigendommen. (secundaire verzekering) 
 
Wat moet ik doen als ik een ongeval mee maak tijdens vrijwilligerswerk of persoonlijke eigendommen 
verlies? 
Wat moet ik doen als ik ziektekosten maak door bijvoorbeeld een ongeval tijdens vrijwilligerswerk? 
Als u een ongeval heeft tijdens het vrijwilligerswerk en u moet daarvoor behandeld worden in het ziekenhuis, 
dan wordt dat gedekt door uw eigen ziektekostenverzekering (primaire verzekering). Maar u heeft wel kosten 
aan uw eigen risico. Deze kosten kunt u declareren bij de vrijwilligersverzekering (secundaire verzekering) van 
de gemeente waar u woont of de gemeente waar u vrijwilligerswerk uitvoert. Contactgegevens van de 
verzekeraar of een declaratieformulier vindt u op de website van de gemeente. 
 
Wat gebeurt er als er iemand door een ongeval tijdens vrijwilligerswerk blijvend invalide wordt of komt te 
overlijden? De ongevallenverzekering van Landschap Noord-Holland keert in dat geval eenmalig een bedrag uit. 
Bij blijvende invaliditeit is dat € 90.000 en bij overlijden € 4.500. Maar ook de gemeenten keren uit bij 
invaliditeit en bij overlijden. Het bedrag kan verschillen per gemeente. Contactgegevens van de verzekeraar 
vindt u op de website van de gemeente waar u woont of waar u vrijwilligerswerk doet. 
Wat moet ik doen als ik schade toebreng aan derden tijdens vrijwilligerswerk bij Landschap Noord-Holland? 
Landschap Noord-Holland heeft een verzekering tegen aansprakelijkheid. Meld de schade meteen bij uw 
contactpersoon bij Landschap Noord-Holland. Landschap Noord-Holland regelt voor u de aanvraag bij de 
verzekering. 
 
Wat moet ik doen als ik persoonlijke eigendommen verlies tijdens vrijwilligerswerk? 
De gemeenten hebben een verzekering afgesloten voor verlies van persoonlijke eigendommen tijdens 
vrijwilligerswerk. Deze verzekering heeft geen eigen risico. De hoogte van de bedragen verschilt per gemeente. 
Contactgegevens van de verzekeraar of een declaratieformulier vindt u op de website van de gemeente. 


