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Aan de kemraden

Onderwerp:

De vrijwilligers- en mantelzorgverzekering

Geachte leden van de kemraden,

In Waterland zijn vele vrijwilligers en mantelzorgers actief. De gemeente Waterland heeft daarom
verzekeringspakketten afgesloten die de risico's van vrijwilligerswerken mantelzorgtaken zo goed
mogelijk afdekken. De gemeente wil hiermee het belang van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg
benadrukken en er voor zorgen dat eventuele risico's van deze activiteiten zijn verzekerd.
De gemeente Waterland had daarom al een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligersin de gemeente.
Vanaf 1 januari 2016 is de verzekering uitgebreid met mantelzorg.
De verzekering geldt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerkof mantelzorg en tijdens de reis
emaartoe of terug. De gemeentelijke verzekering is geen vervanging voor de eigen \VA- en
ongevallenverzekering. De verzekering geldt alleen in de gevallen met betrekking tot het
vrijwilligerswerk of de mantelzorg, daar waar de eigen verzekering tekortschiet. Dit houdt in dat andere
verzekeringen, door de organisatie of door vrijwilligers en mantelzorgers afgesloten, altijd voorgaan.
V rijwilligers
De vrijwilligersverzekeringis bedoeld voor iedere vrijwilliger die "in enig organisatorisch verband
onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving
waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend."
- ongeacht hun leeftijd;
- ook bij eenmalige activiteiten;
- geen minimum aantal uren;
- ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze
verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen
Manteizor;gers
Mantelzorgers zijn ook verzekerd tegen schade die voortkomt uit hun werkzaamheden als
mantelzorger. U bent mantelzorger als u minimaal 8 uur per week langdurige en in ten sieve zorg biedt
aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/ of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die
mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen.
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Verzekeringspakket
• Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.
• Aansprakelijkheidsverzekering.
• Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringvoor vrijwilligers.
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers.
• Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers.
De verzekeringspakketten bieden samen een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is, dat er
bij de aanmelding voor de verzekering geen administratie of registratie van de vrijwilligers of
mantelzorgers nodig is.
Schade ... en dan?
Alle informatie over de Vrijwilligers-en mantelzorgverzekering en de formulieren zijn te vinden op de
gemeentelijke website www.waterland.nl. bij "Gemeenteloket" onder het kopje "Welzijn".
Bij schade kan de vrijwilliger of mantelzorger het digitale schadeformulier
downloaden. Op de website staat ook een voorbeeld van een ingevuld schadeformulier.
Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd, ter attentie van de
contactpersoon die ook op het formulier staat vermeld via e-mail d.de.graaf@waterland.nl.
De gemeente zendt de claim digitaal door naar de verzekeraar, Centraal Beheer.
De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente
krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Bij vragen kan de benadeelde contact opnemen
met Centraal Beheer.
Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de vereniging of organisatie, of - in het geval van een
mantelzorger - met de benadeelde worden afgewikkeld.
Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Dennis de Graaf via telefoonnummer (0299) 658 563
of via e-mail d.de.graaf@waterland.nl.

Met vriendelijke groet,

trid Vreugdenhil.
oofd afdeling Zorg en welzijn

Pagina 2 van 2

