Informatie voor groene vrijwilligers bij zelfstandige groepen

Verzekering tijdens vrijwilligerswerk
Groene vrijwilligers zetten zich in voor de natuur op verschillende terreinen en met verschillende
werkzaamheden. Dan wilt u natuurlijk zeker weten dat u goed verzekerd bent. Onderstaande informatie
geeft daar duidelijkheid over.
Wie zijn verzekerd?
Alle vrijwilligers in Noord-Holland zijn tijdens vrijwilligerswerk verzekerd tegen ongevallen, verlies van
persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid voor schade aan derden. We spreken van vrijwilligerswerk als
het gaat om “onverplichte werkzaamheden die worden verricht in georganiseerd verband ten behoeve van een
maatschappelijk belang”.
U bent als vrijwilliger automatisch verzekerd als u deel uitmaakt van een georganiseerd verband dat
(publiekelijk) bekend staat, of waarvan kan worden aangetoond dat het actief is. U zelf moet geregistreerd zijn
bij uw vrijwilligersorganisatie. Zeg u uw eigen verzekeringen niet op, die blijven belangrijk!
Waar ben ik verzekerd?
De gemeenten hebben een secundaire verzekering voor vrijwilligers afgesloten.
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Eerst gaat uw eigen verzekering in werking (primaire verzekering)
Secundair bent u verzekerd bij de gemeente waar u vrijwilligerswerk doet en waar u woont.

In geval van ongevallen, ziektekosten of aansprakelijkheid, geldt dat uw eigen verzekeringen eerst van kracht
zijn. Pas als deze onvolledig dekken, of als u geen verzekering heeft, gaan de secundaire verzekeringen in
werking.
U bent secundair verzekerd bij de gemeente waar u vrijwilligerswerk verricht én bij de gemeente waar u
woont. Alle Noord-Hollandse gemeenten hebben een verzekering voor vrijwilligers. U hoeft daar niets voor te
doen; op het moment dat u vrijwilligerswerk doet, bent u automatisch verzekerd. U mag een claim indienen bij
de gemeente waar u het vrijwilligerswerk uit voert, of bij de gemeente waar u woont.
Wat is er verzekerd?
De gemeenten hebben in de vrijwilligersverzekering de volgende verzekeringen bijeengebracht:
- Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
Voor deze verzekeringen geldt dat er geen eigen risico is. De polissen en verzekerde bedragen kunnen echter
verschillen vertonen. Vraag dus bij uw gemeente naar de polisvoorwaarden.
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Bijvoorbeeld: wat kunnen de verzekeringen vergoeden?
- De ongevallenverzekering keert uit bij geneeskundige kosten, invaliditeit en overlijden. Er is geen
eigen risico.
- De persoonlijke eigendommen verzekering keert uit bij schade aan of verlies van persoonlijke
eigendommen. Er is geen eigen risico. Let hier op de maxima per categorie! Voor een camera kan dat
bijvoorbeeld maximaal € 500 of € 1.000 euro zijn, afhankelijk van de polis.
- De aansprakelijkheidsverzekering keert uit als de vrijwilliger schade toe brengt aan eigendommen van
derden. Er is geen eigen risico.
Bijvoorbeeld: er is een ongeval gebeurd en er zijn medische kosten gemaakt.
- Medische kosten vallen altijd onder de ziektekostenverzekering van de vrijwilliger. Echter:
- De kosten van eigen risico van deze verzekering kunnen worden geclaimd via de
vrijwilligersverzekering van de gemeente. Dus de factuur van het eigen risico eerst betalen en dan
indienen via de verzekeraar van uw gemeente.
Bijvoorbeeld: een vrijwilligers verliest zijn bril tijdens vrijwilligerswerk.
- Schade door verlies van persoonlijke eigendommen, kan worden geclaimd via de
vrijwilligersverzekering van de gemeente. Dus kunt u de factuur van een nieuwe bril betalen en
indienen met een declaratieformulier bij de verzekeraar van de gemeente.
Bijvoorbeeld: een vrijwilliger zaagt tijdens werkzaamheden een boom om die valt op de auto van een bezoeker.
- De kosten van de schade van de auto kunnen worden geclaimd bij de aansprakelijkheidsverzekering
van de vrijwilliger. Als de aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger een eigen risico heeft, of er
ontstaat een hogere premie doordat de no-claim vervalt, kunnen deze kosten worden ingediend bij de
vrijwilligersverzekering van de gemeente. Als de vrijwilliger geen aansprakelijkheidsverzekering heeft,
kan de claim worden ingediend bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Wat moet ik doen bij een ongeval of schade?
Kijk op de website van uw gemeente waar u het schade formulier kunt vinden. Google dan “gemeente [naam
gemeente] vrijwilligersverzekering” of bel naar de informatielijn van uw gemeente. Dien dit formulier in bij de
verzekeraar. Meldt de schade of ongeval ook bij de organisatie waar u actief bent.
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