De VNG Vrijwilligerspolis is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de
gemeente.
Welke vrijwilligers vallen onder de VNG Vrijwilligerspolis?
Voor de duidelijkheid is er een omschrijving van vrijwilliger opgesteld.
Definitie vrijwilliger:
Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten
behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Uitgesloten zijn: Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

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.
Definitie mantelzorg:
Mantelzorg is 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.

Maatschappelijke stagiairs
Op 1 januari 2011 wordt de maatschappelijke stage voor jongeren verplicht. Het doel van een
maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Maatschappelijke
stagiairs worden dikwijls gezien als “Vrijwilligers van de toekomst”. Vandaar dat de maatschappelijke
stagiairs meeverzekerd zijn op de VNG Vrijwilligerspolis.
Definitie maatschappelijke stagiair:
Maatschappelijke stagiair is degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een
stage gaat verrichten, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Leeftijdsgrens:
Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.
Secundaire dekking
Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: Deze verzekeringen zijn alleen van
kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum.
Verzekeringsgebied
Verzekeringsgebied is Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen
binnen het verzekeringsgebied (excl. Rampenbestrijding).
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente,
zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook is
verzekerd voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht
een eigen vrijwilligersverzekering heeft waarop de schade van de vrijwilliger is verzekerd, zal de
vrijwilliger via de ‘werk’gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Aldus valt een vrijwilliger
uit een verzekerde gemeente nooit tussen wal en schip.
Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit
een verzekerde gemeente, zijn verzekerd!
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