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Inleiding.
Voor bestuursleden en leiding is het belangrijk om te weten welke verzekeringen er zijn afgesloten, waar
de verantwoordelijkheden liggen en welke acties (en door wie) moeten worden genomen bij een
calamiteit.
In deze publicatie is o.a. een samenvatting gegeven van de verzekeringen welke via de stichting collectief
zijn afgesloten; de volledige polisteksten beslaan meer dan 20 bladzijden en zijn ter inzage bij de
penningmeester van de stichting. Tevens is aangegeven hoe het beste kan worden gehandeld bij een
gebeurtenis en welke gegevens moeten worden verstrekt aan de verzekeringsmaatschappij
(schadeformulier) en in het kort is een toelichting gegeven over de wettelijke aansprakelijkheid.
De gemeente Tilburg heeft met ingang van 1 januari 2009 twee verzekeringspakketten afgesloten, die de
risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De stichting Kindervakantiewerk Tilburg heeft
daarop besloten om de eigen verzekeringen hierop aan te passen en deze publicatie te actualiseren.

Bijlagen.
Bij deze publicatie behoren de volgende bijlagen;
• Polis collectieve ongevallenverzekering.
• Verzekeringsoverzicht VNG vrijwilligerspolis.
• Model schade-aangifteformulier VNG vrijwilligerspolis.
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Verzekering
Ongevallen.
Met een ongeval wordt bedoeld; “een plotselinge en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend
geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht, waarvan de aard en plaats geneeskundig zijn vast
te stellen.”

Collectieve ongevallenverzekering.
Via een collectieve ongevallenverzekering, welke door de stichting is afgesloten, zijn alle deelnemers
tijdens de activiteiten in het kader van het kindervakantiewerk verzekerd tegen ongevallen.
De verzekering is via de tussenpersoon S.A.A. Nederland/Brabantstad Verzekeringen afgesloten bij
Reaal verzekeringen onder polis 5549.169125 (voorwaarden CO0116 met de clausules NHT, GVERL en
AVAR1).
De leiding en bestuursleden zijn verzekerd via de VNG-vrijwilligersverzekering van de gemeente Tilburg
(zie verder).

Verzekerde bedragen.
De verzekerde bedragen zijn;
bij overlijden
bij blijvende invaliditeit
geneeskundige kosten
inclusief tandheelkundige kosten

€
€
€
€

908,= per persoon
9076,= per persoon
454,= per persoon per ongeval
68,= per element.

In geval van blijvende invaliditeit wordt de uitkering vastgesteld zodra de mate van invaliditeit medisch
kan worden bepaald en beloopt een percentage van het verzekerde bedrag.
De polisvoorwaarden zijn als bijlage bij deze publicatie gevoegd.
Als verzekerden op deze polis worden aangemerkt de kinderen en leiding welke deelnemen aan de door
verzekeringnemer te organiseren activiteiten, welke plaatsvinden tijdens een periode van elk
verzekeringsjaar, achteraf op te geven door verzekeringsnemer aan de maatschappij. Deze opgave wordt
gedaan door de penningmeester van de stichting, tezamen met aantal personen over datzelfde
verzekeringsjaar. Aan de hand van dat aantal wordt de premie bepaald en volgt mogelijk een naverrekening.

Dekking.
De verzekering is uitsluitend van kracht voor ongevallen tijdens activiteiten in het kader van
verzekeringsnemer, inclusief het gaan naar of komen van die activiteiten, mits dit plaatsvindt,
rechtstreeks en zonder onderbreking, via de kortste weg.
Bij een ongeval moet aangetoond kunnen worden dat betrokkene(n) ten tijde van het ongeval
daadwerkelijk bezig was met activiteiten in het kader van verzekeringnemer, dan wel op weg was naar of
komende van die activiteiten.

04-05

revisie: 4 - mei 2018

blad 3 van 6

STICHTING “KINDERV AKANTIEWERK TILBURG”

Verzekering
Uitgesloten.
Van de verzekering zijn uitgesloten ongevallen overkomen
door opzet,
tijdens het (mede)plegen van een misdrijf,
bij vechtpartijen of waagstukken, anders dan tot (zelf)verdediging, redding of behoud van
personen, dieren of goederen,
(voor de overige uitsluitingen zie de polis).

Opmerkingen.
In principe moet de verzekeringsmaatschappij binnen 3 maanden in kennis worden gesteld van een
ongeval waarbij blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan en in geval van overlijden uiterlijk 48 uur voor
de begrafenis of crematie.
Tevens moet de maatschappij terstond op de hoogte worden gesteld van het geheel of gedeeltelijk
herstel.

Te verstrekken gegevens.
Om de afwerking te versnellen moet de beschrijving van het ongeval, de betrokkenen, eventuele
getuigen, etc. zo compleet mogelijk en tijdig worden ingeleverd (via de stichting). Als voorbeeld is op een
bijlage een model van het schadeformulier weergegeven dat door de stichting moet worden ingevuld,
maar minimaal moet de volgende informatie worden verstrekt;
-
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gegevens van het(de) slachtoffer(s) - naam, adres, pc+woonplaats, geslacht, geb. datum,
gegevens van degene die het ongeval veroorzaakte - ook (eventueel) welke relatie er is t.o.v. het
slachtoffer of de organisatie,
gegevens van de organisatie - naam, contactadres, e.d. van de afdeling,
de plaats (locatie) en het tijdstip (datum+tijd) van het ongeval,
gegevens van (eventuele) getuigen - naam, adres, telefoonnummer,
een gedetailleerde beschrijving van het ongeval, eventueel aangevuld met een situatieschets en/of
foto’s,
een beschrijving van de verwonding(en),
een beschrijving van de maatregelen of acties welke de organisatie zelf heeft genomen om het
ongeval te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.
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Aansprakelijkheid.
Volgens de wet geldt; “Hij, die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden
toegerekend, is verplicht de schade, die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden”. In gewoon
Nederlands wil dat zeggen dat je verplicht bent de schade die je aan derden toebrengt te vergoeden. Het
begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld, waarbij overigens geen sprake van opzet hoeft te
zijn. In principe is iemand aansprakelijk als sprake is van ‘toerekenbaar verwijt’. Behalve de schade die
door jezelf wordt veroorzaakt, kun je ook aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt
veroorzaakt door personen of goederen die onder jou verantwoordelijkheid vallen. Een vrijwilliger is geen
werknemer, maar door een uitspraak van de rechtbank in 2005 worden deze gelijk gesteld met
flexwerkers en daardoor kan de organisatie aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke de
vrijwilliger oploopt of toebrengt aan derden.
Een bestuurslid (of ex-bestuurslid) kan tevens persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wegens het niet
behoorlijk vervullen van zijn taken of het te buiten gaan van zijn bevoegdheden.
De meeste mensen hebben een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP), die voorkomt dat zij
zelf de schade moeten betalen die zij anderen berokkenen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen.
Kinderen, dus ook de deelnemers aan het kindervakantiewerk, zijn verzekerd via de WA-verzekering van
hun ouders. De leiding en bestuursleden zijn verzekerd via de VNG-vrijwilligersverzekering van de
gemeente Tilburg (zie hieronder).
In verband hiermee is de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) die de stichting had
afgesloten, per 1 januari 2009 opgeheven.
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Verzekering
Vrijwilligersverzekering.
Per 1 januari 2009 is iedere vrijwilliger binnen de gemeente Tilburg, die in enig organisatorisch verband
onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving,
waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, via een vrijwilligersverzekering verzekerd.

Het verzekeringspakket.
De verzekering bestaat uit de volgende onderdelen;
• Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
• Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
• Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.
• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.
De verzekering dekt alleen schade die direct voortvloeit uit het vrijwilligerswerk.
De verzekering is via de gemeente Tilburg afgesloten bij Centraal Beheer Achmea en het
vrijwilligerssteunpunt Contour treedt daarbij op als tussenpersoon.

Verzekerde bedragen.
Op een bijlage bij deze publicatie is een overzicht opgenomen van de verzekerde bedragen van de
verschillende onderdelen van deze verzekering.

Wat te doen bij schade.
Zodra de verzekerde kennis draagt van een aanspraak of omstandigheid die voor de maatschappij tot
een verplichting tot schadevergoeding kan leiden, moet hij;
• het schadeformulier volledig invullen,
• het ingevulde formulier (bij voorkeur digitaal) versturen naar Contour.
Het schade-aangifteformulier, waarvan een model als bijlage bij de publicatie is gevoegd, is te
downloaden vanaf de internetsite van de stichting of via de sites van de gemeente Tilburg
(www.tilburg.nl/digitaal loket) of Contour (www.contourdetwern.nl).

Afhandeling schade.
• ContourdeTwern controleert het schadeformulier.
• Is het een melding voor de vrijwilligerspolis, dan wordt het formulier doorgestuurd naar
Centraal Beheer Achmea.
• De schadebehandelaar neemt contact op met de vrijwilliger, mantelzorger of organisatie.
• Mogelijk moet de organisatie nog verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk.
• De schade wordt rechtstreeks met de melder afgewikkeld. Ook als er sprake is van een eigen risico.
• De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling.

Adresgegevens.
Vrijwilligerssteunpunt Contour
(voor schademelding of eenvoudige vragen)
t.a.v. Susan van Schijndel
infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl
Postbus 3078
5003 DB Tilburg
013 – 583 99 99
Centraal Beheer Achmea
(voor verzekeringstechnische vragen)
055 – 579 81 64
overheid.support@centraalbeheer.nl
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