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Samenvatting 
 
De verzekering van vrijwilligers is divers of niet geregeld in Nederland. Op de Rijksbegroting is 
geld vrijgemaakt waardoor alle gemeenten voor hun vrijwilligers een verzekering kunnen afsluiten. 
 
VNG verzekeringen heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld die door alle gemeenten kan 
worden afgenomen. Deze verzekering kan vanaf januari 2009 volledig gefinancierd worden vanuit 
de Rijksbijdrage, indien conform verwachting tijdens de begrotingsbehandelingen begin november 
de 2e Kamer akkoord gaat met financiering via het gemeentefonds. 
 
Wij adviseren u om kennis te nemen van het aanbod van VNG Verzekeringen dat op alle 
onderdelen, qua inhoud en qua prijs, als zeer concurrerend kan worden beschouwd t.o.v. andere 
verzekeringen en adviseren u om vooralsnog lopende verzekeringen voor vrijwilligers niet te 
prolongeren en geen nieuwe verzekeringen terzake af te sluiten.  
 
Uiterlijk medio november ontvangt u meer informatie over zowel de verzekeringsmogelijkheden als 
de wijze van financiering.   
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Tussenbericht 
 
In Nederland zijn veel vrijwilligers actief in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband. 
Denk daarbij aan de klaar-overs, voorleesouders, tafeltje-dek-je bezorgers en alle anderen, die 
belangeloos op enige wijze hun kennis, arbeid en tijd ter beschikking stellen van de maatschappij 
zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Deze groep is groot, ongeveer 25% van de 
bevolking is actief als vrijwilliger.  
De Rijksoverheid stimuleert de participatie van vrijwilligers bij maatschappelijke activiteiten.  
 
Stand van zaken 
 
Lang niet alle vrijwilligers zijn (voldoende) verzekerd voor de risico’s, die zij lopen bij het 
uitoefenen van hun vrijwillige taken. Daarbij is er een groot verschil in de geboden dekking per 
gemeente. Ook zijn er veel vrijwilligers verzekerd via hun vereniging of organisatie. Het gevolg is 
een grote diversiteit in dekking, zo die er al is. 
 
Om nu een einde te maken aan deze verschillen heeft VNG Verzekeringen gezocht naar een 
oplossing die ter beschikking staat van alle gemeenten in Nederland.  
Het resultaat is een verzekeringsaanbod met een uitstekende dekking die verder gaat dan 
gebruikelijk en met een zeer concurrerende premie!  
Deze premie wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners van uw gemeente, dus alle 
actieve vrijwilligers zijn verzekerd zonder dat enige administratie van vrijwilligers vereist is. 
Zeer binnenkort kunt u van VNG Verzekeringen meer informatie verwachten over deze 
verzekering. 
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Financiering 
 
De Christen Unie heeft op 18 september j.l. in de Tweede Kamer een motie ingediend om 
“meerjarig middelen toe te voegen aan de begroting van BZK om in samenwerking met de VNG 
een vrijwilligersverzekering mogelijk te maken”. Deze motie is aangenomen. Naar verwachting 
wordt bij de begrotingsbehandelingen in de tweede kamer begin november a.s. besloten dat het 
geld via het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking wordt gesteld.  
Bij financiering via het gemeentefonds wordt de premie voor de vrijwilligersverzekering (zowel 
basispakket als pluspakket) zoals VNG Verzekeringen die kan aanbieden met ingang van 1 
januari 2009 volledig opgevangen door deze bijdrage van de Rijksoverheid. 
 
Advies 
 
Wij adviseren u om kennis te nemen van het aanbod van VNG Verzekeringen dat op alle 
onderdelen, qua inhoud en qua prijs, als zeer concurrerend kan worden beschouwd t.o.v. andere 
verzekeringen en adviseren u om vooralsnog lopende verzekeringen voor vrijwilligers niet te 
prolongeren en geen nieuwe verzekeringen terzake af te sluiten.  
 
Uiterlijk medio november ontvangt u meer informatie over zowel de verzekeringsmogelijkheden als 
de wijze van financiering.   
 
Indien u geïnformeerd wenst te blijven over de verzekeringen of bij vragen over de betreffende 
verzekering verzoeken wij om een mail te sturen naar verzekeringen@vng.nl 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 

 
 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
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Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




