Is mijn vrijwilligersorganisatie wel goed verzekerd?

Je wilt natuurlijk dat je organisatie (stichting of vereniging) goed verzekerd
is. Maar je wilt ook niet te veel premie betalen. Een goede
verzekering kan je organisatie veel tijd, geld en energie besparen. Om te
weten of jouw organisatie al dan niet goed verzekerd is en ook om een
goede verzekering af te kunnen sluiten, zal je eerst moeten weten welke
risico's de vrijwilligers en de organisatie precies lopen. Pas als je weet
welke risico's er binnen je organisatie spelen, kun je beoordelen wat er van
toepassing is en welke verzekeringen zinvol zijn om nog af te sluiten.

Eerst even wat uitgangspunten:



In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat “iemand die ten opzichte van een ander toerekenbaar
een onrechtmatige daad pleegt”, aansprakelijk is en daarmee verplicht is de schade die daaruit is
ontstaan te vergoeden.



Ook vrijwilligerswerk kan (aansprakelijkheids-)risico's met zich meebrengen. Mensen die
schade leiden kunnen de organisatie hiervoor aansprakelijk stellen. Daarnaast kan de organisatie
aansprakelijk worden gesteld voor schade die door personen en goederen worden veroorzaakt
die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Dit noemen we kwalitatieve aansprakelijkheid oftewel
risicoaansprakelijkheid.



Een aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering genoemd) is een verzekering die
de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Een
aansprakelijkheidsverzekering is in de meeste Europese landen niet verplicht. In Nederland is
een aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht voor de houder van een motorrijtuig, voor
jagers en voor exploitanten van kerncentrales. Dus niet voor vrijwilligersorganisaties.



Er zijn algemene en specifieke verzekeringen die van belang kunnen zijn voor
vrijwilligerswerk. Wij noemen hier als voorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering voor
bestuurders, rechtsbijstand, evenementenverzekering, gebouwenverzekering,
eigendomsverzekering en een reisverzekering, maar er zijn er meer.

De gemeente waar je woont (Alkmaar, Bergen N-H of Langedijk) heeft met ingang van 2009
een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers die wonen en/of vrijwilligerswerk
verrichten in hun gemeente. Ook vrijwilligersorganisaties vallen in sommige gevallen onder die
collectieve verzekering. Wat en wie precies onder dekking van de vrijwilligersverzekering valt,
verschilt echter per gemeente. Bovendien biedt het collectieve verzekeringspakket van de
gemeentes in de meeste gevallen alleen een zogenaamde secundaire dekking. Het feit dat er in
jouw gemeente een collectieve verzekering bestaat, betekent dus niet automatisch dat jouw
organisatie altijd goed en voldoende verzekerd is.
En dan nog dit: hoe je ook verzekerd bent, elke (schade)claim is uniek en zal door de
verzekeringsmaatschappijen als zodanig worden behandeld. Dat geldt voor particulieren en ook
voor organisaties.

Duizelt het je al?
Op de vraag: "Is mijn vrijwilligersorganisatie wel goed
verzekerd?" is zoals je kunt lezen geen eenvoudig antwoord
te geven. Maar als je aan de slag wilt om ervoor te zorgen dat
jouw organisatie wél goed verzekerd is dan is er goed
nieuws.
Vrijwilligerswerk.nl heeft acht stappen voor je op een rijtje
gezet die je kunt volgen. Daarnaast hebben zij ook een
checklist opgesteld "Verzekeringen en vrijwilligerswerk".
Hier volgen de 8 stappen:

1) Wijs binnen de organisatie één persoon aan die met de verzekeringen aan de slag gaat.
Laat die persoon verder gaan met punt 2.

2) Inventariseer welke verzekeringen al zijn afgesloten. Neem de polisbladen en papieren van
reeds afgesloten verzekeringen zorgvuldig door.

3) Bekijk welke risico's er zijn binnen jouw organisatie en welke verzekeringen er mogelijk
nodig zijn. Vraag eens na bij vrijwilligersorganisaties die sterk lijken op die van jou; hoe
zijn zij verzekerd? Neem contact op met een verzekeringsmaatschappij of
assurantieadviseur en vraag een second opinion van een andere verzekeraar of advies van
de bond/ koepelorganisatie.

4) Zijn er collectieve verzekeringen waarvan je gebruik kunt maken? Bijvoorbeeld via de
gemeente of bij de bond of koepelorganisatie waar je lid van bent? Vraag dit na en neem
zo nodig contact op met de verzekeringsmaatschappij die de collectieve verzekering
behandeld.

5) Vraag altijd meerdere offertes aan zodat je kunt vergelijken.
6) Vergelijk de offertes en vraag aanvullende informatie. Kijk daarbij niet alleen naar de prijs
maar let ook op de polisvoorwaarden en vraag om aanvullende informatie als er iets
onduidelijk is.

7) Sluit de noodzakelijke verzekeringen af en stel niet uit. Maak je keuze en laat een daartoe
bevoegd persoon de polis ondertekenen.

8) Deel de kennis met een collega zodat iemand de verzekeringszaken kan waarnemen als jij
er niet bent.
Ten slotte
Wil je meer weten over dit onderwerp, over de meest voorkomende verzekeringen en aanvullende
verzekeringen voor vrijwilligersorganisaties?
Wil je de checklist zodat je kunt zien welke verzekeringen belangrijk zijn voor jouw organisatie?
Kijk dan op vrijwilligerswerk.nl waar je uitgebreide informatie over verzekeringen en over
aansprakelijkheid kunt vinden.

