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Inleiding 

 
Nederland kent een zeer grote diversiteit aan en draagvlak van vrijwilligerswerk. Overal in het land 
zetten burgers zich vrijwillig in voor de samenleving. Het is dankzij deze vrijwilligers dat vele 
verenigingen, stichtingen en andere organisaties al hun goede acties kunnen uitvoeren. 
 
De rechten en plichten omtrent het vrijwilligerswerk staan in de wet beschreven. Als organisatie is 
het belangrijk om deze wetten te kennen en het werk vorm te geven naar deze wetten. Zowel voor 
de organisatie als voor de vrijwilliger kan dit een hoop ellende besparen. Denk bijvoorbeeld aan 
vergoedingen en belastingen, schade bij een bedrijfsongeval, de regels bij een sociale uitkering.  
 
Om deze reden heeft het Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet van Stichting Coherente de 
informatiemap „Wetgeving Vrijwilligerswerk‟ opgesteld. Deze map geeft antwoord op de vele 
vragen die u, of de vrijwilliger, kan hebben. Zodoende kunnen de organisatie en de vrijwilliger 
samen vol op het doel afgaan! 
 
 
 
 

 
 
Mocht u ondanks, of naar aanleiding van deze map nog vragen hebben, dan staan wij graag voor 
u klaar om het antwoord met u te vinden.  
 
U kunt contact opnemen met: 
 
 
Huib van Straten 
Coördinator Vrijwillige Inzet 
Stichting Coherente 
Dorpsplein 60 
1115 CX Duivendrecht 
tel: 020-6993164 
 
 
 
De informatie in deze map is grotendeels afkomstig van de website: www.vrijwilligerswerk.nl 
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Grenzen aan vrijwilligerswerk 
 

 
Leeftijd 

 
 

Wat is de minimum leeftijd? 
Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 
jaar. Vrijwilligers onder de 18 jaar behoren in de ARBO-wetgeving tot de kwetsbare groepen en zijn 
daarom niet uitgezonderd van zowel de arbeidsomstandighedenwet als de Arbeidstijdenwet.  

Kinderen tot 16 jaar mogen in principe geen arbeid verrichten. In de Arbeidstijdenwet (artikel 3.2) 
staat dat de „verantwoordelijke persoon‟ er voor moet zorgen dat „een kind geen arbeid verricht‟. In 
dit geval zijn zowel de werkgevers (ook vrijwilligersorganisaties, aanbieders van stageplekken) als 
de ouders verantwoordelijk voor het naleven van de regels. De wet noemt een aantal gevallen 
waarin het verbod van kinderarbeid niet geldt. 

Voor jongeren boven de 15 jaar zijn er meer mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten, 
hoewel ook voor hen beperkingen gelden. Toezicht en voorlichting zijn voor álle jongeren onder de 
18 jaar noodzakelijk. 
 
Welk werk mogen jongeren onder de 16 jaar doen? 
De regels over het soort werk dat jongeren mogen doen, verschilt per leeftijdscategorie: 
 Kinderen vanaf 12 jaar mogen hulparbeid verrichten in het kader van een alternatieve straf. 
 Kinderen vanaf 13 jaar mogen buiten schooltijd lichte, niet-industriële hulparbeid verrichten.  
 Kinderen vanaf 14 jaar mogen buiten schooltijd lichte hulparbeid verrichten die samenhangt 

met het onderwijs. 
 Kinderen vanaf 15 jaar mogen buiten schooltijd ochtendkranten bezorgen en lichte, niet-

industriële arbeid verrichten. 
 
Wat betekent niet-industriële arbeid? 
Met 'niet-industriële (hulp)arbeid' worden hand- en spandiensten bedoeld en geen 
productiegerichte arbeid. Gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de kinderen moet 
uitgesloten zijn. Licht niet-industrieel werk dat kinderen tot en met 15 jaar mogen doen is 
bijvoorbeeld: 
 Lichte (hulp)werkzaamheden in een winkel, zoals vakken vullen, het markeren van lege vakken, 

helpen bij het inpakken, vloer vegen of schoonmaakwerkzaamheden. 
 Lichte (hulp)werkzaamheden in de landbouw, zoals groenten en fruit plukken, lichte 

oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren. 
 (Hulp)werkzaamheden in de horeca, zoals het helpen bij het bedienen, bijvoorbeeld in een 

snackbar, kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken mag een kind niet in het 
restaurantdeel helpen maar wel in de keuken. 

 (Hulp)werkzaamheden bijvoorbeeld bij een manege, op een camping, in een speeltuin, in een 
pretpark, in een bowlingcentrum of in een museum. 

 
Op welke tijden en hoe lang mogen jongeren werken? 
Ook zijn er regels over op welke tijden jongeren ingezet mogen worden als betaald medewerker, 
maar ook als vrijwilliger en stagiair. De regels hiervoor verschillen: voor schooldagen gelden 
andere regels dan voor vrije dagen. Het aantal uren dat zij mogen werken is ook beperkt: 
 Kinderen vanaf 12 jaar mogen tijdens schooldagen niet meer dan 2 uur per dag en maximaal 

20 uur per week een werkstraf uitvoeren. In vakanties en op niet-schooldagen mag een 12 
jarige maximaal 35 uur per week een werkstraf uitvoeren. 
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 Kinderen vanaf 13 jaar mogen tijdens schooldagen niet meer werken dan 2 uur per dag en 
maximaal 12 uur per week. In vakanties en zaterdagen mag een 13 jarige maximaal 6 á 7 uur 
per dag of 35 uur per week werken.  

 Kinderen vanaf 14 jaar mogen tijdens schooldagen niet meer werken dan 2 uur per dag en 
maximaal 12 uur per week. In vakanties en zaterdagen mag een 14 jarige maximaal 6 á 7 uur 
per dag of 35 uur per week werken. Voor stage gelden andere uren; een 14 jarige mag 
maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week stage lopen.  

 Kinderen vanaf 15 jaar mogen tijdens schooldagen niet meer werken dan 2 uur per dag en 
maximaal 12 uur per week. In vakanties en zaterdagen mag een 15 jarige maximaal 8 uur per 
dag of 40 uur per week werken.  

 Jongeren onder de 16 jaar mogen in elk geval niet werken tussen 19.00 uur en 7.00 uur. 
 
Stages 
Jongeren mogen vanaf hun 14de ook stage lopen. Dat mag echter alleen wanneer er een 
stageovereenkomst is gesloten tussen de school en het bedrijf, of wanneer burgemeester en 
wethouders een verzoek tot vervangende leerplicht hebben goedgekeurd. Een stageovereenkomst 
moet ook ondertekend worden door de ouders of verzorgers van het kind. In tegenstelling tot hun 
leeftijdgenoten mogen zij tijdens een stage ook lichte werkzaamheden doen in een industriële 
omgeving. In de weken dat het kind stage loopt, mag hij/ zij geen ander werk verrichten. 
 
Jongeren van 16 en 17 jaar 
Jongeren van 16 en 17 mogen zonder meer werken. Ze mogen langer werken (9 uur per dienst) 
met een maximum van 45 uur per week (met een gemiddelde van 40 uur per 4 weken). Per 4 
weken mag een 16- / 17-jarige overigens niet meer werken dan 160 uur (40 uur gemiddeld per 
week). Bepaalde werkzaamheden zijn verboden en sommige  - risicovolle - werkzaamheden mogen 
alleen onder deskundig toezicht  worden uitgevoerd. Omdat jongeren van 16 en 17 jaar nog 
(gedeeltelijk) leerplichtig zijn, mag het werk hen niet verhinderen naar school te gaan. Daarom 
wordt de tijd die zij naar school gaan meegeteld als arbeidstijd. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen 
niet werken tussen 23.00 uur en 6.00 uur. 

Bij het inroosteren van de jongere moet rekening worden gehouden met het aantal uren dat de 
jongere op school doorbrengt. U kunt als werkgever hiervoor bijvoorbeeld het schoolrooster 
hanteren, maar dit is niet verplicht. U bent ervoor verantwoordelijk dat het totaal van arbeidstijd én 
schooltijd de maximale arbeidstijd niet overschrijdt. Werkende jongeren van 16 en 17 jaar genieten 
meer bescherming dan werknemers van 18 jaar en ouder. Ze hebben recht op langere 
rustperioden, mogen niet ‟s nachts werken, niet overwerken en geen diensten verrichten, waarbij ze 
opgeroepen kunnen worden (de zogenaamde consignatiediensten). 
 
Gevolgen voor de organisatie  
Vrijwilligers onder de 18 jaar worden binnen het Arbeidsomstandighedenbesluit, gezien hun 
beperkte ervaring en deskundigheid, beschouwd als kwetsbare groep voor wie een aantal 
voorschriften binnen de wet van toepassing blijven. Vrijwilligerswerk waaraan voor jongere 
vrijwilligers specifieke gevaren verbonden zijn, mag alleen door jongeren gedaan worden onder 
deskundig toezicht. Ook is de organisatie verplicht aan de leeftijd aangepaste voorlichting te geven 
over de risico‟s van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Het is niet zo dat organisaties die 
gebruik maken van vrijwilligers onder de 18 jaar een RI&E moeten maken. Wel zal extra aandacht 
besteed moeten worden aan de aanpassing van de werkomstandigheden, zodat jongeren veilig 
kunnen werken. Een aantal werkzaamheden zijn voor jongeren verboden. Het gaat dan om 
werkzaamheden onder hoge luchtdruk zoals bij duiken, een hoge geluidsbelasting (boven 
85dB(A)), schadelijke straling en schadelijke trillingen. 
 
Is er ook een maximum leeftijd? 
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Leeftijd is de jongste non-discriminatiegrond die in wetgeving is vastgelegd; de Wet gelijke 
behandeling op grond van leeftijd (WGBL) dateert van 1 mei 2004. Volgens de WGBL is 
discriminatie op grond van leeftijd verboden bij het aanbieden van werk. In de WGBL is gekozen 
voor een 'half open' systeem. Dit houdt in dat onderscheid naar leeftijd naar de in de wet 
genoemde terreinen arbeid en beroepsonderwijs verboden is, tenzij daarvoor een rechtvaardiging 
op objectieve gronden bestaat. Welke deze gronden zijn, is - op enkele uitzonderingen na - in de 
wet open gelaten. De wetgever heeft de beoordeling van wat al dan niet gerechtvaardigd is - en 
daarmee de uitwerking van de WGBL - bewust overgelaten aan de rechter en de Commissie 
Gelijke Behandeling. 

Er is dus geen wettelijke maximum leeftijdsgrens voor het doen van vrijwilligerswerk. Wel kiezen 
sommige organisaties om een maximumleeftijd, bijvoorbeeld 80 jaar, in te stellen. Hiervoor 
gebruiken ze verschillende argumenten zoals dat vrijwilligers niet meer representatief zijn of niet 
goed kunnen functioneren. Een andere argument is dat verzekeraars leeftijdsgrenzen hanteren. Er is 
meestal geen objectieve rechtvaardiging voor het hanteren van leeftijdsgrenzen; organisaties 
beschikken immers over verschillende meetinstrumenten om het functioneren van individuele 
vrijwilligers te beoordelen. 
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Sociale Uitkeringen 
 

 

Wetgeving sociale uitkeringen 
Mensen met een WW, WAO of bijstandsuitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Er zijn 
echter wel regels  aan verbonden. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering moet 
het wel om echt vrijwilligerswerk gaan. Dit houdt in dat het vrijwilligerswerk moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
 Het vrijwilligerswerk is onbetaald (vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten is 

toegestaan). 
 Het vrijwilligerswerk wordt niet bij een commercieel of familiebedrijf verricht (het bedrijf betaald 

vennootschapsbelasting). 
 Het vrijwilligerswerk verdringt geen betaalde arbeid. 
 
De Werkeloosheidswet 
De Werkeloosheidswet (WW) is een verzekering voor werknemers die wegens werkloosheid niet of 
minder uren dan voorheen werkzaam zijn en daardoor geen inkomsten hebben. De hoogte en duur 
van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. De WW-uitkering moet aangevraagd 
worden bij het UWV Werkbedrijf.  

Vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering is in principe toegestaan mits men beschikbaar blijft voor 
de arbeidsmarkt. Het is verplicht het vrijwilligerswerk te melden. De uitkeringsinstantie beoordeelt 
de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.  Wanneer iemand minder beschikbaar is voor de 
arbeidsmarkt (door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de 
uitkering. Iedereen met een WW-uitkering is in principe verplicht te solliciteren naar een betaalde 
baan. 
 
Wet werk en bijstand 
De Wet werk en bijstand (WWB) regelt dat mensen met onvoldoende bestaansmiddelen een 
uitkering kunnen krijgen. Een belangrijk doelstelling van de WWB is mensen te begeleiden naar 
betaald werk. De WWB gaat hierbij uit van algemeen geaccepteerde arbeid in plaats van passende 
arbeid. Met geaccepteerde arbeid wordt bedoeld: legaal werk dat door iedereen als 'normaal' 
wordt gezien. Uitkeringsgerechtigden moeten ook een baan accepteren die niet aansluit bij hun 
opleiding of werkervaring. Vrijwilligerswerk naast een WWB uitkering is toegestaan maar moet wel 
gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. 
Wanneer iemand nog geen betaalde arbeid kan doen of wanneer werkervaring in het kader van de 
re-integratie van belang is, bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om vrijwilligerswerk te 
stimuleren of belonen door middel van een premie voor getoonde inzet en als tegemoetkoming in 
de onkosten. Dit is vastgelegd in artikel 31. j van de WWB. Deze  premie heeft geen gevolgen voor 
de uitkering. De hoogte van de premie is maximaal € 2219,- (1 juli 2009) en mag slechts voor 
twee achtereenvolgende jaren worden gegeven. Ook andere instanties mogen deze premie 
verstrekken, maar moeten dat voorleggen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze 
bepalen of de premie bijdraagt aan arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden. 
 
Mensen met een bijstandsuitkering mogen voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding 
krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast 
bedrag dat niet hoger is dan € 95,- per maand en maximaal € 764,- per jaar. Het kan per 
gemeente verschillen of over de onkostenvergoeding verantwoording moet worden afgelegd. 
Wanneer de gemeente beslist dat het vrijwilligerswerk toetreding tot de arbeidsmarkt bevordert mag 
een uitkeringsgerechtigde een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 150,- per maand tot een 
maximum van € 1500,- per jaar. Mensen die een stimuleringspremie in het kader van de WWB 
ontvangen mogen niet daarnaast ook een vrijwilligersonkostenvergoeding ontvangen. Wanneer 
iemand naast de onkostenvergoeding van de organisatie ook een stimuleringspremie ontvangt 
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(maximaal € 2219,-) wordt de premie bij de inkomsten opgeteld en telt hij mee voor de hoogte van 
de uitkering. Met andere woorden: de stimuleringspremie behoort alleen dan niet tot het belastbaar 
inkomen als in het jaar waarin de premie is verstrekt geen onkostenvergoeding voor het 
vrijwilligerswerk is betaald. Meer informatie over de Wet werk en bijstand is te vinden bij Postbus 
51. 
 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is bedoeld voor werknemers die 
langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig) in hun onderhoud kunnen voorzien. Per 
29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA). De WAO bestaat vanaf die datum alleen nog voor mensen die reeds een WAO-uitkering 
ontvangen. 
Voor jonggehandicapten is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong)  in het leven geroepen. In aanmerking voor een Wajong-uitkering komen mensen die 
voor hun 17e verjaardag gehandicapt of langdurig ziek zijn geworden en mensen die tussen hun 
achttiende en dertigste verjaardag arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens een studie. 
 
Wet inkomensvoorziening ouderen 
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
(IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Werknemers die minstens 
50 jaar oud waren toen zij werkloos werden, kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-
uitkering als hun WW-uitkering afloopt. De Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) is gericht op ouderen die gestopt zijn met hun 
werk als zelfstandige. 
 
Uitkering en vrijwilligerswerk 
Het is in principe mogelijk om naast een uitkering vrijwilligerswerk te doen. Het is belangrijk hierbij 
rekening te houden met een paar dingen. Het vrijwilligerswerk mag niet uw kansen op betaald werk 
verkleinen. Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet worden gestopt wanneer een (passende) 
betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden 
gedaan. Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering 
zou worden betaald. 
 
Informatieplicht 
Als u een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering hebt dan bent u verplicht het (voorgenomen) 
vrijwilligerswerk te melden bij de sociale dienst van de gemeente. Als u een WAO-, WAZ- of 
Wajong-uitkering krijgt, dan bent u niet verplicht om uw vrijwilligerswerk bij UWV te melden. Maar 
om misverstanden te voorkomen, is het verstandig wel te doen. Dat kan door een brief te schrijven 
naar het UWV-kantoor dat uw uitkering behandelt. Daarin moet staan: 
 wat voor vrijwilligerswerk u gaat doen; 
 hoeveel uur per week u vrijwilligerswerk gaat doen; 
 wanneer u begint en hoe lang u dit vrijwilligerswerk gaat doen; 
 wat uw burgerservicenummer is. 

In de volgende situaties is het verplicht om vrijwilligerswerk aan UWV te melden: 
 als u een WW- of een WGA-uitkering heeft (dan geeft u uw vrijwilligerswerk op via uw 

werkcoach, uw arbeidsdeskundige of via UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94); 
 als u meer betaald krijgt dan de onkostenvergoeding van € 150 per maand; 
 als uw vrijwilligerswerk lijkt op het werk waarvoor u oorspronkelijk afgekeurd bent. 
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Sollicitatieplicht 
Alleen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering krijgt, hoeft u niet te solliciteren. U mag dan ook 
een betaalde baan weigeren als u deze krijgt aangeboden, ook al kunt u wel vrijwilligerswerk doen. 
Mensen met een WW uitkering kunnen vrijstelling krijgen van sollicitatieplicht wanneer ze voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 
 vóór 1 juli 1946 geboren; 
 langer dan 1 jaar een WW- of WGA-uitkering; 
 gemiddeld ten minste 20 uur per week vrijwilligerswerk; 
 het vrijwilligerswerk duurt langer dan 3 maanden; 
 er wordt geen loon ontvangen voor dit vrijwilligerswerk; 
 er is geen sprake van een re-integratietraject. 

Ook is het mogelijk om een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht te krijgen voor een half jaar  
voor mensen met een WW en WGA . De ontheffing is éénmalig voor maximaal 6 maanden en kan 
met maximaal nog een half jaar worden verlengt. De voorwaarden hiervoor zijn: 
 langer dan 1 jaar een WW- of een WGA-uitkering; 
 gemiddeld ten minste 20 uur per week vrijwilligerswerk; 
 er wordt geen loon ontvangt voor dit vrijwilligerswerk; 
 er is geen sprake van een re-integratietraject; 
 het vrijwilligerswerk vergroot de  kansen op werk. 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV) bekijkt per aanvraag of een 
uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor ontheffing van sollicitatieplicht.    

In alle andere gevallen geldt dat de uitkeringsgerechtigde altijd moet zoeken naar een betaalde 
baan. Daarom mag u ook maar maximaal 20 uur per week als vrijwilliger werken. Krijgt u een 
betaalde baan aangeboden? Dan moet u die accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor 
moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Als u dit niet doet, kan het gevolgen hebben voor uw 
uitkering. 
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Vreemdelingen 
 

 

Recht op vrijwilligerswerk 
De meeste vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen personen die een 
eerste procedure voor een „verblijfsvergunning regulier‟ afwachten, en geen asielzoeker zijn, 
mogen geen vrijwilligerswerk doen. Alle andere vreemdelingen die rechtmatig in Nederland 
verblijven in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 mogen wel vrijwilligerswerk doen. 
Vreemdelingen die vrijwilligerswerk willen doen zijn in twee groepen in te delen: 
1. De eerste groep bestaat uit vreemdelingen die zonder een tewerkstellingsvergunning in 

Nederland mogen werken. Voor hen gelden in het kader van vrijwilligerswerk dezelfde 
voorwaarden als voor Nederlanders.  

2. De tweede groep zijn vreemdelingen die geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Zij 
mogen vrijwilligerswerk doen indien de organisatie of de instelling waar dat werk gedaan wordt 
beschikt over een vrijwilligersverklaring. 

 
Vrijwilligersverklaring 
Een vrijwilligersverklaring is een verklaring die de arbeidsorganisatie of een instelling moet hebben 
als men vreemdelingen, die niet zonder een tewerkstellingsvergunning in Nederland mogen 
werken, vrijwilligerswerk laat (wil laten) verrichten. De verklaring wordt alleen  afgegeven voor het 
uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of functies, en niet op naam van de vreemdeling. 
Hierdoor hoeft de werkgever niet telkens een nieuwe verklaring aan te vragen, als hij meerdere 
vreemdelingen hetzelfde soort werk wil laten verrichten. Een vrijwilligersverklaring wordt op 
aanvraag afgegeven door het UWV Werkbedrijf indien de werkzaamheden: 
1. Gebruikelijk onbetaald worden verricht; 
2. Geen winstoogmerk hebben; 
3. Een algemeen maatschappelijk belang dienen. 
Een vrijwilligersverklaring is vijf jaar geldig. Indien de arbeidsplaats of de functie binnen die termijn 
wijzigt verliest zij haar geldigheid echter eerder.  
In artikel 11 van de UWV Beleidsregels uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is een niet-limitatieve 
opsomming opgenomen van soorten activiteiten die normaliter tot vrijwilligerswerk behoren.  
 
Rechtmatig verblijf 
Vreemdelingen die vrijwilligerswerk willen doen moeten aantonen  dat zij rechtmatig in Nederland 
verblijven. zij moeten in het bezit te zijn van of een W-document, verblijfsvergunning „bepaalde tijd 
asiel‟ of  „bepaalde tijd regulier‟. Het kan ook zijn dat een vreemdeling nog in afwachting is van 
een beslissing van verlengingsverzoek voor voortgezet verblijf. Als deze vreemdeling niet met 
uitzetting wordt bedreigd, mag hij / zij gewoon vrijwilligerswerk (blijven) doen.  

Hieronder wordt per categorie aangegeven wat er onder rechtmatig verblijf wordt verstaan en hoe 
de vreemdeling dat aan moet kunnen tonen. 

 
 Asielzoeker 

Een asielzoeker is een persoon die asiel heeft aangevraagd en wiens aanvraag in behandeling 
is. Deze persoon is dus nog in afwachting van een beslissing op de aanvraag van een 
verblijfsvergunning of op een tegen een zodanige beslissing ingesteld (hoger) beroep. Een 
asielzoeker verblijft rechtmatig in Nederland, als hij of zij een verblijfsrecht heeft in de zin van 
artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, onder punt f of h. De asielzoeker kan in dat geval 
een geldig W-document tonen.  

 Houder van een vergunning tot verblijf bepaalde tijd regulier (vbt-regulier) 
De vreemdeling heeft rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder a, van de 
Vreemdelingenwet 2000. Hij of zij is in het bezit van een geldig verblijfsdocument I.  
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 Vreemdeling die zijn of haar verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de 
Associatieraad EEG/Turkije 
De vreemdeling heeft rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder l, van de 
Vreemdelingenwet 2000. De vreemdeling kan u een geldig verblijfsdocument I tonen.  

 Vreemdeling in procedure voor voortgezette toelating 
De vreemdeling beschikt niet meer over een verblijfsvergunning of verblijfsrecht in de zin van 
artikel 8, onder a tot en met e of l van de Vreemdelingenwet 2000, maar heeft in verband met 
een met het oog op voortgezet verblijf ingediende aanvraag of bezwaar- of beroepschrift wel 
een verblijfsrecht als bedoeld in artikel 8, onder f,g of h, van de Vreemdelingenwet 2000. De 
vreemdeling is in het bezit van een geldig paspoort of het W(2)-document met daarbij een 
geldige aantekening waaruit het rechtmatig verblijf blijkt. Zo‟n aantekening wordt geplaatst op 
de sticker verblijfsaantekeningen in het paspoort, of op het W(2)-document, of op een inlegvel. 

 
Let op! In het dagelijks taalgebruik bestaat verwarring tussen de begrippen asielzoeker en 
vluchteling. Strikt genomen kan iedereen die een asielaanvraag heeft ingediend asielzoeker worden 
genoemd, en zijn alleen diegenen als vluchteling aan te merken die erin zijn geslaagd aannemelijk 
te maken inderdaad te voldoen aan de daarvoor geldende criteria uit artikel 1A van het 
Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen. 
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Onkosten- en Reiskostenvergoeding: 
 

 

Handboek loonheffing 2009 
In het handboek loonheffing 2009 is vastgelegd welke onkosten- en/of reiskostenvergoeding 
vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen. Als de maximale normbedragen worden overschreden 
en niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft 
uitgegeven, is men over het gehele bedrag belasting verschuldigd. 
 
Wie is vrijwilliger? 
Volgens de belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige 
basis werkzaamheden verricht voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie, zonder dat hij daarvoor een reële 
arbeidsbeloning ontvangt. 
 
Mogelijkheden voor vergoedingen 
Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkosten- en/ of reiskostenvergoeding 
geven. Veel organisaties hanteren echter het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te 
maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Vrijwilligersorganisaties kunnen deze kosten op twee 
manieren vergoeden, namelijk op basis van: 
1. werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten 
2. een vast bedrag voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden, de zogenaamde forfaitaire 

vergoeding 
 
1. Werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten 
Als de organisatie besluit vrijwilligers een vergoeding te bieden op basis van werkelijk gemaakte en 
aangetoonde kosten dan geldt er geen limiet aan de vergoeding. Alle gemaakte en aangetoonde 
kosten die met het vrijwilligerswerk te maken hebben, kunnen worden vergoed. Over deze 
vergoeding is men geen belasting verschuldigd. Dit betekent echter wel dat alle kosten 
aantoonbaar moeten zijn door middel van bewijsstukken, bonnetjes en declaraties. Bij kosten kunt u 
denken aan reiskosten maar ook aan andere kosten zoals papier, inktpatronen en postzegels. 
 
2. Vast bedrag 
Om de administratieve lasten te beperken en rompslomp met bijvoorbeeld bonnetjes te 
voorkomen, kunnen organisaties er ook voor kiezen om vrijwilligers een vast bedrag te geven als 
tegemoetkoming in de kosten. Voor deze vorm van vergoeding heeft de Belastingdienst een 
maximum vastgesteld van € 150,- per maand tot € 1500,- per jaar. Met deze vaste 
vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers niet  te bewijzen dat er kosten zijn gemaakt. Daarbij 
gelden de volgende aanvullende regels: 
 Voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder is de vergoeding per uur maximaal € 4,50 (met een 

maximum van €150,- per maand en € 1500,- per jaar) 
 Voor vrijwilligers onder de 23 jaar is de vergoeding per uur maximaal € 2,50 (met een 

maximum van €150,- per maand en € 1500,- per jaar). 

Als uw vrijwilligers de maximale normbedragen niet overschrijden, hoeft u de vergoedingen niet 
aan de belastingdienst door te geven en hoeft u geen loonheffing in te houden en af te dragen. 
Ook hoeft u geen urenadministratie bij te houden. 
 
Let op! Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld 
voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding. 
Let op! Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum 
normbedragen uitkomen, dient u de vergoeding wel op te geven aan de belastingdienst. Deze 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/z153804_3.pdf
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vergoeding is echter alleen belast als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag 
voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven. 
 
Reiskostenvergoeding 
Voor de reiskostenvergoeding geldt dat zowel de kosten voor het openbaar vervoer als de kosten 
voor het gebruik van eigen auto kunnen worden vergoed. Als de vrijwilliger met het openbaar 
vervoer reist, is de onderbouwing redelijk eenvoudig. De kaartjes voor trein, bus, tram en taxi 
gelden als legitieme onderbouwing. Bij gebruik van de eigen auto ligt dit wat complexer want 
vrijwilligers kunnen de werkelijke kosten van een auto per kilometer vergoed krijgen. De 
belastingvrije kilometervergoeding zoals deze voor werknemers is vastgesteld (€ 0,18) is niet van 
toepassing op vrijwilligers. Ook bestaat er voor vrijwilligers geen grens voor een minimum aan 
kilometers waarvoor vergoeding mogelijk is. 
 
Tip! De ANWB heeft staatjes waarin voor bijna elk autotype aangegeven wordt wat de 
gebruikskosten zijn. Hoewel dit niet de daadwerkelijke kosten zijn, geven ze wel een goede 
indicatie daarvan. Als zodanig zijn ze dus wel bruikbaar voor de onderbouwing van de 
kilometervergoeding. 
Let op! Vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken op een kilometervergoeding wanneer zij hun 
kilometers lopend of per fiets afleggen. 
 
Aangifte belastingdienst 
Als de vrijwilligersvergoeding hoger is dan de maximale normbedragen zijn zowel de organisatie 
die uitbetaalt als de vrijwilliger die ontvangt, verplicht daarvan aangifte te doen. Via het IB 47 
formulier kan de vereniging in één keer achteraf van alle vrijwilligers de ontvangen vergoeding 
opgeven aan de belastingdienst. Vrijwilligers doen zelf aangifte. Wanneer er geen opgave wordt 
gedaan, kan de vereniging bij een fiscale controle een naheffing van sociale premies, meestal 
vermeerderd met een boete, verwachten. 
 
Tip! Geef in het begin van het jaar alle vrijwilligers een overzicht met daarop het bedrag „verdiend 
in het afgelopen kalenderjaar‟ dat aan de belastingdienst zal worden opgegeven en vraag hen 
binnen 14 dagen kenbaar te maken of de voorgenomen opgave klopt. Bij geen bericht geeft de 
organisatie daadwerkelijk het bedrag aan de belastingdienst door en weet ook de vrijwilliger welke 
vergoeding hij eventueel aan moet geven. 
Let op! Als een vergoeding meer bedraagt dan de maximale normbedragen, zou in beginsel van 
geval tot geval moeten worden beoordeeld of de vrijwilliger al dan niet in dienstbetrekking 
werkzaam is. De belastingdienst heeft echter bepaald dat de arbeidsverhouding met de vrijwilliger 
niet als dienstbetrekking wordt beschouwd als men aan de voorwaarde voldoet dat de verstrekte 
vergoeding jaarlijks middels het IB47 formulier wordt doorgeven. Een reden temeer om het IB47 
formulier in te vullen.  
 
Specifieke regels voor bijstandsgerechtigden 
Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal € 95,- per maand ontvangen tot € 764,- per 
jaar zonder dat het invloed heeft op de uitkering. Wanneer het vrijwilligerswerk het vinden van een 
betaalde baan bevorderd, kunnen gemeenten besluiten dat de bijstandsgerechtigde toch een 
onkostenvergoeding van € 150,- per maand tot € 1500,- per jaar mag ontvangen.  
 
Specifieke regels voor amateurgezelschappen 
Op leden van amateurgezelschappen zoals fanfares, harmonieën, carnavals- of 
toneelverenigingen, is in principe de artiestenregeling van toepassing. In sommige gevallen geldt 
echter ook de vrijwilligersregeling en hoeft men geen aangifte loonheffingen of inkomstenbelasting 
te doen. De vrijwilligersregeling is echter alleen van toepassing als: 
 het amateurgezelschap niet onder de vennootschapsbelasting valt. 
 het amateurgezelschap of de leider ervan een inhoudingsplichtigenverklaring heeft. 
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 de leden van het gezelschap vanwege hun werkzaamheden als vrijwilligers kunnen worden 
beschouwd. 

 de maximale normbedragen van € 150 per maand en € 1.500 per jaar niet worden 
overschreden. 

 
Let op! Als leden van het gezelschap een hogere vergoeding ontvangen dan de maximale 
normbedragen moet de verstrekte vergoeding middels het IB47 formulier worden doorgeven. Doet 
men dit niet dan is men over de totaal genoten gage loonbelasting verschuldigd (tenzij men onder 
kleine vergoedingsregeling valt). 
 
Onkostenvergoedingen vrijwilligers als gift voor de belasting 
Wanneer de organisatie waar de vrijwilliger werkzaam is staat opgegeven als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), dan kan de vrijwilliger zijn/haar onkostenvergoeding bij de belasting 
opgeven als Gift. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden: 
 

 Het betreft alleen onkosten, kosten die de vrijwilliger gemaakt heeft in dienst van het 
vrijwilligerswerk 

 Deze kosten zijn niet vergoed door de organisatie 
 Deze kosten zijn aantoonbaar voor de belasting 
 De kosten bedragen totaal minimaal 1% van het jaarinkomen met een minimaal bedrag 

van  € 60,00 (zonder persoonsgebonden aftrek) 
 De kosten bedragen maximaal 10% van het jaarinkomen (zonder persoonsgebonden 

aftrek) 
 
Kilometers kunnen worden gedeclareerd voor 0,19 ct per km.  
 
U kunt op www.ANBI.nl checken of uw organisatie een ANBI is en tevens kunt u hier de aanvraag 
doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anbi.nl/
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Veilige arbeidsomstandigheden 
 
 

Arbowet en zorgplicht 
Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)  in beginsel niet meer van 
toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige risico‟s aanwezig zijn, blijven de arbovoorschriften 
wel van toepassing. En voor vrijwilligers die tot de omschreven kwetsbare groepen behoren, blijven 
een aantal aanvullende voorschriften gelden. Daarnaast blijven vrijwilligersorganisaties op basis 
van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden 
voor hun vrijwilligers. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) staat beschreven dat de werkgever 
aansprakelijk is als hij/zij toerekenbaar te kort schiet in de zorgverplichting. Omdat er geen sprake 
hoeft te zijn van een arbeidsovereenkomst, vallen ook stagiaires en vrijwilligers onder dit artikel. 
 
Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit  
In de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit worden de werk- en rusttijden voor werknemers 
geregeld. Sinds 2007 gelden er uitzonderingsregels voor vrijwilligers waardoor zij niet meer 
volledig aan deze regelgeving zijn gebonden. Zo worden de arbeidstijden van vrijwilligers niet meer 
van overheidswege beperkt en zijn organisaties niet meer verplicht de arbeids- en rusttijden van 
vrijwilligers te registreren. In artikel 2.1:2 van het Arbeidstijdenbesluit kunt u lezen welke artikelen 
niet van toepassing voor het vrijwilligerswerk. 
 
Let op! In dit artikel staat nadrukkelijk vermeld dat een vrijwilliger van 16 of 17 jaar geen 
vrijwilligerswerk mag doen tussen 23.00 en 06.00 uur. Voor kinderen tot 16 jaar gelden ook nog 
andere restricties. Zo mogen kinderen van 13, 14 en 15 jaar alleen buiten schooltijd lichte, niet-
industriële hulparbeid verrichten. Deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van het 
vrijwilligerswerk.  
 
Wie is vrijwilliger? 
De Arbowet, Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit sluiten allen aan bij definitie van vrijwilliger 
zoals de Belastingdienst deze hanteert: een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op 
vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen 
aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie, zonder dat hij daarvoor een reële 
arbeidsbeloning ontvangt. Zie artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. 
 
Wat houden veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in? 
In het algemeen komt dit er op neer dat vrijwilligers veilige toegang tot de werkplek hebben en 
deze, ook in geval van nood, veilig kunnen verlaten, dat de werkplek zodanig is ingericht dat er 
veilig gewerkt kan worden en dat er voorlichting en veiligheidsinstructies worden gegeven zodat 
materiaal en werktuigen veilig gebruikt worden. Ook de aanwezigheid van persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen en beschermende kleding vallen hieronder. Om 
geen onnodige risico‟s te lopen, is het verder belangrijk om ook de duur van het vrijwilligerswerk in 
de gaten te houden. Vrijwilligers die immers lange tijd achter elkaar voor de organisatie in touw 
zijn, kunnen steken laten vallen waardoor zij de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Wees hier 
alert op en spreek mensen er ook op aan. 
 
RI&E verplicht? 
Een risico- inventarisatie & - evaluatie (RI&E), bedrijfshulpverlening (BHV) en een preventie-
medewerker zijn in principe niet meer verplicht als de vrijwilligersorganisatie geen betaalde 
krachten in dienst heeft. Heeft u beroepskrachten in dienst? Dan zult u voor hen wel een RI&E, 
bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker moeten organiseren. Als de betaalde krachten 
tezamen niet meer dan veertig uur per week in dienst zijn, dan mag de organisatie de RI&E zelf 
uitvoeren. Het is dan niet verplicht om een arbodienst in te schakelen. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/geldigheidsdatum_10-07-2009#HoofdstukI_Artikel2
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Tip! Ook als u geen betaalde krachten heeft, is het raadzaam om binnen uw organisatie de risico‟s 
in kaart te brengen en vast te leggen op welke manier u deze risico‟s tot het minimum zult 
beperken.  
 
Wel Arbo bij ernstige risico‟s  
Zoals gezegd blijven de arbovoorschriften wel van toepassing als er sprake is van ernstige risico‟s 
voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers. De arbo spreekt van ernstige risico‟s als 
vrijwilligers werken: 
- met gevaarlijke stoffen en biologische agentia;  
- op hoogte (boven de 2,5 meter);  
- met grote fysieke belasting (incl. het werken onder hoge druk);  
- met geluidsbelastingen (boven 85 dB);  
- met onveilige en niet deugdelijke arbeidsmiddelen;  
- met hijs- en hefwerktuigen;  
- op een bouwplaats;  
- onder extreme temperaturen. 
 
Bij het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia blijft een RI&E verplicht. Voor de 
andere aangegeven risico‟s is het voldoende om middels veiligheidsinstructies, voorlichting en het 
beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen ervoor te zorgen dat vrijwilligers hun werk veilig 
kunnen doen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat precies beschreven wat men onder de 
specifieke risico‟s verstaat en aan welke normen u moet voldoen. In artikel 9.5a van dit besluit kunt 
u lezen welke artikelen verplicht zijn voor vrijwilligersorganisaties. 
 
 Gevaarlijke stoffen 

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers ernstig kunnen 
schaden. Denk bijvoorbeeld aan springstoffen, asbest, benzenen en gechloreerde waterstoffen, 
vluchtige organische stoffen, lood en loodwit. Als vrijwilligers met gevaarlijke stoffen werken, is 
het belangrijk dat zij bekend zijn met de risico‟s van de stoffen en weten wat zij moeten doen 
wanneer deze in gevaarlijke hoeveelheden vrijkomen. Zorg er tevens voor dat gevaarlijke 
stoffen in een veilige afgesloten plaats zijn opgeborgen en dat alleen deskundige mensen de 
gevaarlijke stoffen gebruiken nadat zij de aanwijzingen hebben gelezen. Andere maatregelen 
die u kunt treffen, zijn het aanbieden van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
oog-, hand- of gezichtsbescherming en een oogspoelfles/ nooddouche om de risico‟s van 
bijtende stoffen te beperken. Zorg er ook voor dat er voldoende ventilatie of afzuiging in de 
ruimte aanwezig is. 

 Biologische agentia 
Onder biologische stoffen en agentia wordt onder andere verstaan; niet genetisch 
gemodificeerde celculturen, menselijke endoparasieten en micro- organismen. Niet heel veel 
vrijwilligers zullen hiermee werken maar als dit het geval is, doe dit dan in een omgeving waar 
kans op besmetting zoveel mogelijk is uitgesloten en betreedt de ruimte niet zonder 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 Werken op hoogte  
Bij werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat, wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik 
van een ladder of trap en steigers, stellingen, bordes of verhoogde werkvloer. Als u een ladder 
of trap nodig heeft, gebruik dan een ladder die goedgekeurd is voor de industrie en zorg 
ervoor dat vrijwilligers over de juiste werkwijze zijn geïnstrueerd. Maakt u gebruik van steigers 
(boven de 2,5 meter) zorg er dan voor dat er steigers door een erkend steigerbouwer zijn 
opgebouwd. Bij het werken op een verhoogde werkvloer (bijv. dak) is het verplicht een stevige 
leuning of hekwerk aan te brengen. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten vangnetten, 
veiligheidsgordels of vanglijnen van voldoende sterkte worden gebruikt. 
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 Grote fysieke belasting 
Bij fysieke belasting gaat het niet alleen om het tillen van zware voorwerpen. Ook een 
ongunstige houding van eenzijdige arbeid waarbij continue dezelfde bewegingen vereist zijn, 
wordt beschouwd als grote fysieke belasting. Zorg er dus voor dat mensen hun houding en 
werkzaamheden voldoende kunnen afwisselen. Als er zwaar getild moet worden, houdt dan de 
norm van maximaal 25 kg aan. Til zo nodig met zijn tweeën en gebruik til- en 
transporthulpmiddelen (koevoet, takel, steekwagen e.d.). 

 Geluidsbelasting 
Van geluidsbelasting is al sprake wanneer iemand op 1 meter afstand met stemverheffing moet 
spreken om zich verstaanbaar te maken (meer dan 85 dB). Stel dus gehoorbescherming zoals 
oordoppen ter beschikking wanneer vrijwilligers in een lawaaiige omgeving moeten werken. 

 Arbeidsmiddelen 
Gereedschap, machines, hijs- en hefwerktuigen en vervoersmiddelen zijn voorbeelden van 
arbeidsmiddelen waar vrijwilligers mee te maken kunnen hebben en die ernstige risico‟s kunnen 
veroorzaken als het niet goed wordt onderhouden. Zorg er dus voor dat deze materialen tijdig 
worden gecontroleerd, worden gerepareerd of buiten gebruik worden gesteld. Stel een 
onderhoudsplan op, een procedure voor melding van tekortkomingen of mankementen en voer 
deze uit. Daarnaast blijft het natuurlijk van groot belang dat mensen goed zijn geïnstrueerd 
over veilig gebruik, dat er persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn en dat er mensen 
in de buurt zijn die te hulp kunnen schieten als er een keer iets mis gaat. Voor het gebruik van 
hijs- en hefwerktuigen geldt dat deze alleen bediend mogen worden door mensen die over 
deze specifieke deskundigheid beschikken.  

 Bouwplaats 
Op bouwterreinen gelden aanvullende voorschriften om mensen te beschermen. Zo moet de 
plek goed worden afgezet, moeten mensen goed geïnformeerd zijn over de mogelijke gevaren 
en daarvoor persoonlijke beschermingsmiddelen hebben ontvangen.  

 Extreme temperaturen 
In principe zullen niet veel vrijwilligers geconfronteerd worden met extreme temperaturen. 
Mocht dit wel het geval zijn, zorg er dan voor dat er voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen 
zijn. Bijvoorbeeld door bij extreme hitte voldoende water en beschermingsmiddelen tegen 
verbranding te bieden en bij extreme kou onderkoeling te voorkomen door passende kleding te 
verstrekken. 

 
Kwetsbare groepen 
Jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrijwilligers en vrouwen die borstvoeding geven, worden 
door de arbo beschouwd als kwetsbare groepen. De arbo schrijft dan ook voor dat organisaties 
deze groepen extra aandacht moeten geven als het gaat om veiligheidsinstructies, aanpassingen 
van de werkplek, fysieke belasting, de mate en duur van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en 
biologische agentia en andere specifieke gevaren en behoeften van deze groepen. Voor jongeren 
geldt dat er, gezien hun leeftijd en beperkte ervaring sneller sprake zal zijn van een ernstig risico. 
Als er specifieke gevaren aan het vrijwilligerswerk zijn verbonden, zullen de jongeren het 
vrijwilligerswerk alleen mogen verrichten als er deskundig toezicht aanwezig is. De norm daarbij is 
dat er zoveel deskundig toezicht moet zijn, zodat de risico‟s voor de jongeren gelijk zijn aan de 
risico‟s voor volwassenen. Bepaalde werkzaamheden zijn sowieso verboden voor jongeren. 
Bijvoorbeeld werkzaamheden onder hoge luchtdruk zoals bij duiken, met een hoge geluidsbelasting 
(boven 85 dB) en werkzaamheden met schadelijke straling en trillingen. Voor zwangere vrijwilligers 
en vrijwilligers die borstvoeding geven, zal de organisatie het werk zo in moeten richten dat het 
geen negatieve invloed heeft op de zwangerschap of borstvoeding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het beperken van fysieke belasting en het creëren van een rustruimte. 
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Goed arbeidsklimaat met gemotiveerde vrijwilligers 
Iedere vrijwilligersorganisatie wil natuurlijk ongelukken en aansprakelijkheidskwesties voorkomen. 
Daarnaast dragen veilige arbeidsomstandigheden ook bij aan een goed imago van uw organisatie. 
Vrijwilligers zullen zich immers meer serieus genomen voelen als de organisatie zorg besteedt aan 
een veilige en prettige werkomgeving. Om te voorkomen dat de aandacht voor 
arbeidsomstandigheden naar de achtergrond verdwijnt, is het goed om een intern arbobeleid op te 
stellen. Met de volgende stappen gaat u op zorgvuldige wijze aan de slag met het arbobeleid en 
zorgt u ervoor dat het organisatiebreed wordt gedragen: 
 
1. Bespreek veilig vrijwilligerswerk in het bestuur 
2. Kies een coördinator arbobeleid 
3. Inventariseer samen met betrokken vrijwilligers de mogelijke risico‟s en maatregelen 
4. Maak een overzicht van de uitkomsten van deze gesprekken en stel prioriteiten 
5. Stel met het bestuur vast welke risico‟s en welke maatregelen worden aangepakt. 
6. Verspreid de uitvoeringstaken onder betrokken vrijwilligers 
7. Zorg dat mensen hun afspraken nakomen 
8. Leg de risico‟s en getroffen maatregelen op papier vast. Bijvoorbeeld in het huishoudelijk 

reglement. 
 
 
Aansprakelijkheid 
Met een zorgvuldige inventarisatie en aanpak van risico‟s en het vastleggen van zaken op papier is 
de kans veel kleiner dat u als werkgever iets te verwijten valt. Maar ondanks alle inspanningen kan 
er toch wel eens wat mis gaan. Vergeet daarom ook nooit een goede 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  
 
Controle arbeidsinspectie 
Ook als uw organisatie niet RI&E-plichtig is, kan de arbeidsinspectie komen controleren. Zij zullen 
dan alleen kijken of de arbeidsomstandigheden veilig zijn en of alles goed geregeld. Zij zullen niet 
bekijken of je alles goed hebt opgeschreven. 
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Aansprakelijkheid en Verzekeringen 
 

 
Aansprakelijkheid 

 
 

Burgerlijk wetboek 
In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 6:162 lid 1 opgenomen dat iemand die ten opzichte van een 
ander toerekenbaar een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die daaruit is ontstaan 
te vergoeden. Onder een onrechtmatige daad wordt verstaan een handelen of nalaten dat: 
 Inbreuk maakt op een ander recht of; 
 In strijd is met een wettelijke plicht of; 
 Indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeert betaamt. 

Voor vrijwilligers geldt de volgende maatstaf voor aansprakelijkheid: 
De vrijwilliger handelt toerekenbaar onrechtmatig indien hij niet de zorg betracht die een 
gemiddeld oplettend, voorzichtig en bekwaam vrijwilliger in vergelijkbare omstandigheden zou 
hebben betracht. En dusdoende niet zorgvuldig handelt met het op oog op de kenbare belangen 
van derden die hij behoorde te ontzien (Citaat uit Vrijwilligerswerk en 
Aansprakelijkheidsrisico‟s, door M. van Ardenne, W. van Boom en J. Wansink). 

Dit geldt natuurlijk ook voor vrijwilligersorganisaties. Mensen die schade leiden door toedoen van 
de organisatie, bijvoorbeeld omdat de organisatie niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die 
van een redelijk handelende organisatie mag worden verwacht, 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. 
 
Wie is aansprakelijk als de vrijwilliger schade veroorzaakt? 
Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden kan een vrijwilliger al dan niet opzettelijk schade 
toebrengen aan een derde of aan de organisatie waar hij werkzaam is. Een ongeluk zit immers in 
een klein hoekje. Bij het opzettelijk toebrengen van schade, zoals stelen van materiaal, is en blijft 
de vrijwilliger zelf aansprakelijk. Maar ook als de schade niet opzettelijk wordt toegebracht, kan de 
vrijwilliger als particulier aansprakelijk zijn. Of de vrijwilliger of de organisatie aansprakelijk is voor 
de schade zal per situatie moeten worden bekeken. In principe geldt dat ook de organisatie 
aansprakelijk kan worden gesteld als de vrijwilliger in opdracht of onder regie van de organisatie 
werk verricht. Daarvoor moet de relatie tussen vrijwilliger en organisatie op drie elementen zijn 
ingevuld: 
 Het organisatorisch verband  
 Het onverplicht karakter 
 Het onbetaalde karakter 
 
Naar mate deze 3 elementen zwaarder zijn ingevuld, zullen ook de rechten en plichten voor de 
organisatie en vrijwilliger omvangrijker zijn. Als het vrijwilligerswerk zo strak is georganiseerd dat de 
relatie tussen vrijwilliger en organisatie veel overeenkomsten vertoont met de kenmerken van een 
echte arbeidsovereenkomst dan zal de organisatie eerder aansprakelijk zijn dan de vrijwilliger. 
Maar het tegenovergestelde komt natuurlijk ook voor. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk dat juist zo los-
vast is geregeld dat de grens tussen vrijwilligerswerk en privésfeer haast niet te trekken is. Om te 
voorkomen dat vrijwilligers vanwege mogelijke risico‟s afhaken, is het verstandig om de 
rechtsverhouding tussen de organisatie en de vrijwilliger duidelijk vast te leggen. Door op papier te 
zetten welke werkzaamheden de vrijwilliger verricht en dat het verplicht is om instructies en 
aanwijzingen van de organisatie op te volgen, beperkt de organisatie de aansprakelijkheidsrisico‟s 
van de vrijwilliger. Dit sluit aan bij de overeenkomst in opdracht zoals staat omschreven in artikel 
7:400 BW. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/geldigheidsdatum_27-07-2009
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Verkeerd advies 
Als de organisatie vrijwilligers inzet bij uitvoeren van contractuele verplichtingen naar cliënten toe, 
dan gelden de fouten van de vrijwilliger als de fouten van de organisatie zelf (artikel 6:74 jo 76 
BW). Een organisatie kan zich niet verschuilen achter de mededeling dat de fout door de vrijwilliger 
is gepleegd en niet door de organisatie zelf. Het contractueel uitsluiten van aansprakelijkheid mag 
maar is allesbehalve waterdicht. Aangezien de derde persoon bij vrijwilligerswerk vaak een 
particulier is, zal de organisatie aan moeten tonen dat het uitsluiten van aansprakelijkheid niet 
onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. 
Wel is de vrijwilliger zelf aansprakelijk als hij iets doet waarvan hij weet, of had moeten weten, dat 
hij daar niet bekwaam in is en niet voor is opgeleid. Als de vrijwilliger dan toch ingaat op de 
hulpvraag, handelt de vrijwilliger in strijd met de zorgvuldigheid die van een bekwaam vrijwilliger 
mag worden verwacht. 
 
Tip! Leg in een protocol vast over welke onderwerpen vrijwilligers wel of niet mogen adviseren, laat 
dit protocol door de vrijwilliger ondertekenen en voeg het toe als aanvulling op de 
vrijwilligersovereenkomst. Hiermee is de organisatie slechts aansprakelijk voor de adviezen die in 
het kader van de functie worden verstrekt, maar niet aansprakelijk voor de adviezen die een 
vrijwilliger buiten haar functie om verstrekt. Daarbij is het verstandig om als organisatie aan derden 
duidelijk te maken dat er met vrijwilligers wordt gewerkt, en wat er wel of niet van de vrijwilliger kan 
worden verwacht. 
 
Met de auto 
Als een vrijwilliger bij het uitvoeren van haar activiteiten haar auto gebruikt en schade aan een 
ander veroorzaakt, zal eerst de WAM- verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) van 
de vrijwilliger worden aangesproken. Daarbij maakt het niet uit of de persoon op dat moment als 
vrijwilliger actief was. Iedere bezitter van een motorrijtuig is namelijk wettelijk verplicht om zich te 
verzekeren voor aansprakelijkheidsrisico‟s ten aanzien van het motorrijtuig. Is het motorrijtuig van 
de organisatie en maakt de vrijwilliger daar gebruik van dan zal de WAM-verzekering van de 
organisatie worden aangesproken, als er schade is ontstaan. Ook de bestuurder is namelijk gedekt 
met deze verzekering. Maar let op: als de vrijwilliger door een eigen fout schade lijdt, keert de 
WAM niets uit. Als vrijwilligers vaak met de (eigen) auto op pad zijn, kan het voordelig zijn om een 
apart polis Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering af te sluiten. 
 
Vrijwilliger heeft zelf schade 
Bij het uitvoeren van activiteiten voor een organisatie kan de vrijwilliger zelf ook schade oplopen. 
De vrijwilligersorganisatie is aansprakelijk als de organisatie de zorgplicht op basis van artikel 
6:162 lid 1 BW of de zorgplicht in het kader van artikel 7:658 BW heeft geschonden. Ook 
vrijwilligersorganisaties zijn immers verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde 
werkomstandigheden voor hun medewerkers. Wat deze zorgplicht precies inhoudt, is per situatie 
verschillend en zal o.a. afhangen van het soort werk dat wordt verricht, welke risico‟s daaraan 
verbonden zijn en wat er van de (on)ervaren medewerker mag worden verwacht.  
Maar wat nu als de vrijwilliger zelf schuld heeft aan de schade? Als de vrijwilliger geen bijzondere 
regeling met de vrijwilligersorganisatie heeft getroffen, is de vrijwilligersorganisatie waarschijnlijk 
niet verplicht de schade te vergoeden. 
 
Onroerende zaken, opstal en dieren 
Daarnaast is de organisatie risicoaansprakelijk voor de (on)roerende zaken, opstal en dieren die hij 
bezit. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld de grond, een opstal is bijvoorbeeld een gebouw en of 
bestandsdelen van een gebouw zoals dakpannen en een roerende zaak is bijvoorbeeld een ladder. 
In artikel 6:173 BW  e.v. staat vermeld dat een bezitter van een gebrekkige (on)roerende zaak, 
opstal en dier in beginsel aansprakelijk is voor de schade die door deze zaak, opstal of dier 
ontstaat. De term bezitter staat voor degene die een zaak, opstal of dier voor zichzelf houdt. Het 
gaat dus bijvoorbeeld niet om een zaak die van een ander is geleend of gehuurd. Gebruikt de 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/geldigheidsdatum_05-08-2009
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/geldigheidsdatum_05-08-2009
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huurder de (on)roerende zaak voor zijn bedrijfsuitoefening dan kan de aansprakelijkheid ook bij 
hem als gebruiker van de zaak rusten. Dit tenzij de zaak een opstal is en de oorzaak van de schade 
niet met de bedrijfsvoering van de gebruiker in verband staat (zie artikel 6:181 BW) . Van 
gebrekkig is sprake als de zaak of opstal niet voldoet aan de eigenschappen (veiligheid en gebruik) 
die men daarvan redelijkerwijs mag verwachten waardoor het een (bijzonder) gevaar oplevert en 
schade veroorzaakt. 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid 
Voor bestuurders van een rechtspersoon (bijvoorbeeld stichting of vereniging) gelden er bijzondere 
aansprakelijkheidsbepalingen. In principe is een rechtspersoon zelf aansprakelijk voor zijn schulden 
maar dit verandert als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als een bestuurder zijn taak niet 
behoorlijk heeft vervuld en hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, kan de 
bestuurder jegens de organisatie op grond van artikel 2:9 BW  aansprakelijk zijn voor de schade 
die het gevolg is van dit verwijtbare onbehoorlijke bestuur. Volgens de rechtspraak is van een 
ernstig verwijt bijvoorbeeld sprake als een bestuurder (financiële) verplichtingen namens de 
rechtspersoon aanging in de wetenschap dat de rechtspersoon deze hoogstwaarschijnlijk niet zou 
kunnen nakomen. Ook het niet- naleven van statutaire bestuursverplichtingen die de rechtspersoon 
beschermen, kan een ernstig verwijt opleveren. Hiervoor kan de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk 
worden gesteld wat betekent dat zij zelf de schulden van de organisatie moet voldoen. Daarnaast 
staat in artikel 2:9 BW vermeld dat ook collega-bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld 
als zij verwijtbaar en nalatig zijn geweest in het treffen van maatregelen. Een duidelijke 
taakverdeling tussen de bestuursleden kan het aansprakelijkheidsrisico ten aanzien van collega-
bestuurders aanzienlijk verminderen. Maak dus altijd een duidelijke taakverdeling en leg deze ook 
op schrift vast. Naast het feit dat het voor de organisatie zinvol is om een analyse te maken van 
mogelijke aansprakelijkheidsrisico‟s, is het ook slim om dat als aankomend bestuurslid te doen. 
Denk daarbij ook aan de mogelijkheid om een voorziening te treffen voor de kosten van juridische 
bijstand. Immers, ook als je niet verwijtbaar bent, kun je aansprakelijk worden gesteld. Overigens 
worden bij de beoordeling wel alle omstandigheden betrokken die een rol hebben gespeeld. Maar 
de bewijslast daarvan ligt bij de bestuurder zelf. 
Naast onbehoorlijk bestuur kan een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk zijn als een vereniging 
niet als rechtspersoon is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en/ of de 
statuten niet in notariële akte zijn vastgelegd, zie artikel 2:30 BW . 
 
Vijf adviezen aan vrijwilligersorganisaties 
Mogelijke aansprakelijkheidsrisico‟s betekent nog niet dat mensen ook daadwerkelijk aansprakelijk 
worden gesteld en aansprakelijk zijn. Uiteindelijk zal de rechter bepalen of iemand ook werkelijk 
aansprakelijk is. Om de risico‟s tot het minimum te beperken, is het goed om een aantal zaken 
vooraf te regelen: 
 
1. Verdiep je in de risico‟s 
Maak een overzicht van de uitvoerende activiteiten van de organisatie en inventariseer de risico‟s 
die daaraan vast zitten. Beantwoord daarbij de volgende vragen: Wat kan er allemaal misgaan? 
Wie kan daarbij schade lijden? En wie is daar dan eigenlijk aansprakelijk voor? 
2. Verzeker wat nodig is 
Inventariseer welke bescherming de organisatie zichzelf en de vrijwilligers kan bieden middels 
verzekeringen. Welke aansprakelijkheidsverzekering heeft de organisatie? Wat wordt daarmee 
gedekt? Welke aanvullende verzekeringen moeten worden afgesloten? Meer informatie over 
verzekeringen kunt u lezen in het hoofdstuk Verzekeringen. 
3. Maak werk van vrijwilligersbeleid 
De vrijwilligersorganisatie moet ervoor zorgen dat vrijwilligers voldoende toegerust zijn om hun taak 
goed uit te kunnen voeren. Welke kwalificaties en vaardigheden hebben vrijwilligers nodig? Welke 
instructie hebben vrijwilligers nodig? En welke scholing biedt de organisatie? Een goed 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel2/Artikel30/geldigheidsdatum_05-08-2009
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vrijwilligersbeleid kan aansprakelijkheidskwesties voorkomen en zorgt ervoor dat vrijwilligers 
gemotiveerd en enthousiast aan de slag gaan met hun werkzaamheden. 
4. Leg afspraken schriftelijk vast 
Wat is de rechtsverhouding tussen de organisatie en de vrijwilliger? Leg de rechtsverhouding 
duidelijk op papier vast. Om de aansprakelijkheidsrisico‟s van de vrijwilligers zoveel mogelijk te 
beperken, is het verstandig om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij een overeenkomst van opdracht. 
Voorwaarde daarbij is wel dat schriftelijk wordt vastgelegd wat de vrijwilliger op zich neemt en dat 
de vrijwilliger verplicht is om instructies en aanwijzingen op te volgen. 
5. Zorg voor een goede voorlichting 
Wees niet huiverig om de risico‟s van het vrijwilligerswerk met de vrijwilligers te bespreken en 
informeer hen duidelijk over de verzekeringen en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. 
Door eventuele risico‟s een vast onderdeel van het intakegesprek bij nieuwe vrijwilligers te maken 
en er in de begeleiding af en toe op terug te komen, maak je het onderwerp bespreekbaar. 
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De gemeentelijke VGN vrijwilligersverzekering 
 

 
In het kort 
Hoewel de inzet van vrijwilligers van groot belang is voor de samenleving, zijn vrijwilligers lang niet 
altijd (voldoende) verzekerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 
samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, waarbij de 
risico‟s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt. Dit is een collectieve 
verzekering waarbij elke vrijwilliger in de gemeente direct verzekerd is. De Gemeente Ouder-Amstel 
heeft deze verzekering. Hierop volgt een beknopt overzicht van wat deze verzekering inhoud. Meer 
info vindt u op http://www.vngverzekeringen.nl/vng_verzekeringen/ms/vrijwilligers 
 
Wie vallen onder deze verzekering en wanneer? 
De verzekering is bedoeld voor vrijwilligers. 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.  
 
Maatschappelijke stagiaires vallen per 1 Januari 2011 ook onder de verzekering.  
 
Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.   
 
Deze verzekering betreft een secundaire dekking: Deze verzekeringen zijn alleen  
van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van  
oudere datum (behalve de ongevallenverzekering). 
 
Het 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.  
 Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten 

worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering? Dan is de vrijwilliger via de 
„werkgemeente‟ of de vrijwilligersorganisatie verzekerd. 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vngverzekeringen.nl/vng_verzekeringen/ms/vrijwilligers
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De dekking 
 
VNG Vrijwilligers BasisPolis (van kracht in Ouder-Amstel)   
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers  

 Verzekerd bedrag: € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit  
 Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis   
 Psychische hulpverlening (traumadekking) is verzekerd tot € 2.500,- per gebeurtenis   
 Acute huishoudelijke hulp (20 uur)   

 
Persoonlijke Eigendommenverzekering:  
Maximaal  € 5.000,- per gebeurtenis.   
Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:  

 ƒ  Computerapparatuur: € 1.500,-  

 ƒ  Fiets: € 750,-  

 ƒ  Beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/set contactlenzen, sieraden of  
    kunstmatige gebitselementen: € 500,-  

 ƒ  Horloges: € 250,- 
  

* Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,-   
 
Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering!  
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers  

 Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000,-per 
verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen risico: € 0,-.   

 Opzicht: verzekerd bedrag: € 5.000,- per aanspraak   
 
VNG Vrijwilligers PlusPolis  (tevens van kracht in Ouder-Amstel) 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen  

 Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: € 2.500.000,- gelimiteerd tot € 
5.000.000,- per verzekeringsjaar. Eigen risico € 0,-   

 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers  

 Verzekerd bedrag: € 500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige 
bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van 
de organisatie niet meer bedraagt dan € 500.000,- .  
 

Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen  
 Verzekerd bedrag: € 1.000.000,- per aanspraak gelimiteerd tot € 1.000.000,- per 

verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: € 0,- per aanspraak   
Het eigen risico wordt rechtstreeks met de rechtspersoon afgewikkeld.  
 
Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers  

 Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,- als maximum voor alle 
aanspraken m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.   

 Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum. 
 
 
Heeft u een algemene vraag over de VNG Vrijwilligerspolis? Bel dan: 055 579 8164 
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Verzekeringen algemeen 
 
Aansprakelijk 
In het hoofdstuk Aansprakelijkheid heeft u kunnen lezen dat ook vrijwilligerswerk 
aansprakelijkheidsrisico‟s met zich meebrengt. Een goede verzekering kan de vrijwilliger en de 
organisatie veel tijd, geld en energie besparen. Maar om een goede verzekering af te kunnen 
sluiten, zult u eerst moeten weten welke risico‟s de vrijwilligers en de organisatie precies lopen. Pas 
als u weet welke risico‟s er binnen uw organisatie spelen, kunt u beoordelen welke verzekeringen 
zinvol zijn om af te sluiten. Soms zal namelijk blijken dat de premiekosten hoger uitvallen dan het 
mogelijk financieel risico dat u loopt. 
 
Let op! Ook als u onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van uw gemeente valt, is het 
goed om te kijken of daarmee alle risico‟s zijn gedekt. Misschien is het verstandig om nog 
aanvullende verzekeringen af te sluiten. 
 
Verschillende verzekeringen 
In het geval van aansprakelijkheid zijn er verschillende verzekeringen die de schade kunnen 
vergoeden. De meest voorkomende verzekeringen zijn: 
1. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) 
2. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) 
3. Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 
4. Ongevallenverzekering 
5. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
6. Rechtsbijstandsverzekering 
7. Evenementenverzekering 
8. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) 
In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 6:162 lid 1 opgenomen dat iemand die ten opzichte van een 
ander toerekenbaar een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die daaruit is ontstaan 
te vergoeden. Daarom hebben de meeste mensen een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. 
In het geval dat een vrijwilliger in zijn hoedanigheid als particulier wordt aangesproken, zal in 
principe de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger de schade vergoeden. Het 
is wel belangrijk dat vrijwilligers vooraf checken of de mogelijke risico‟s door hun eigen particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt. 
 
Let op! Niet alle AVP‟s bieden dekking voor schade die is ontstaan binnen het vrijwilligerswerk. 
Soms staat er namelijk in de polis vermeld dat “schade toegebracht in uitoefening van beroep of 
bedrijf zijn uitgesloten van dekking”. Hoewel vrijwilligerswerk hier in principe niet onder valt, zijn de 
grenzen niet altijd even eenvoudig aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de sportleraar die naast 
zijn gewone werk  ook als vrijwilliger de plaatselijke turnclub les geeft. Om dit soort discussies te 
voorkomen, hebben sommige AVP‟s expliciet bepaald dat de aansprakelijkheid die verband houdt 
met het verrichten van vrijwilligerswerk wél gedekt is. Ook hebben veel AVP‟s een zogenaamde 
vriendendienst of burenhulp clausule waarmee ook de schade die in een vriendendienstsfeer is 
ontstaan, kan worden gedekt. Deze clausule biedt in sommige gevallen ook mogelijkheden voor de 
schade die is ontstaan in het vrijwilligerswerk. Denk daarbij vooral aan individuele en kleinschalige 
vrijwilligersinitiatieven die in lijn staan met de vriendendienstsfeer.  
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Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) 
Naast de vrijwilliger zelf kan ook uw organisatie aansprakelijk worden gesteld voor de geleden 
schade. Bijvoorbeeld omdat duidelijk is dat de vrijwilliger de werkzaamheden in opdracht of onder 
regie van de vrijwilligersorganisatie heeft verricht en/of de organisatie niet de zorgvuldigheid in 
acht heeft genomen die men van een redelijk handelende organisatie mag verwachten. Daarom is 
het verstandig om ook voor de organisatie een aansprakelijkheidverzekering af te sluiten. Let 
daarbij wel op of de polis voldoende is toegesneden op een vrijwilligersorganisatie. Niet alle 
vrijwilligersorganisaties hebben immers op papier staan wat de rechtsverhouding met de vrijwilliger 
is en of de vrijwilliger in opdracht of onder regie van de organisatie bepaalde werkzaamheden 
uitvoert. Sommige verzekeraars bieden daarom speciale polissen aan voor vrijwilligersorganisaties 
waarbij het bijvoorbeeld niet uitmaakt wie het werk uitvoert als het maar voor de organisatie is die 
in de polis is opgenomen. Hiermee is de organisatie doorgaans afdoende voor letsel en 
zaakschade aan derden gedekt. 
 
Let op! Zorg ervoor dat vrijwilligers als zodanig worden benoemd in de 
aansprakelijkheidsverzekering.  Sommige verzekeringen gaan alleen uit van de term 
'ondergeschikten', maar vrijwilligers zullen daar niet in alle omstandigheden onder vallen. 

Een ander probleem dat zich bij de standaardpolissen voor kan doen, is de dekkingsomvang. Wat 
gebeurt er bijvoorbeeld als een vrijwilliger een radio van een bewoner leent die vervolgens wordt 
gestolen? Een veel voorkomend risico, maar is het ook gedekt? Daarnaast is het goed om te kijken 
of de premies die u moet betalen ook realistisch zijn voor een vrijwilligersorganisatie. De standaard 
bedragen waarvoor bedrijven zijn verzekerd en waarop de premie is gebaseerd, kunnen vele malen 
hoger zijn dan de maximale schade waarvoor vrijwilligersorganisaties aansprakelijk kunnen zijn. 
 
Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 
En wat gebeurt er als de vrijwilliger aansprakelijk wordt gesteld en zelf geen particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering heeft of deze verzekering de schade niet dekt? De 
vrijwilligersorganisatie kan besluiten dit risico te ondervangen door een aanvullende 
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers af te sluiten. De kosten hiervan zijn niet zo hoog 
omdat het een secundaire verzekering is (wordt alleen aangesproken als er geen andere 
verzekering is die de schade dekt). 
 
Ongevallenverzekering  
Zoals reeds is aangegeven, dekt een particuliere verzekering niet altijd automatisch het lichamelijk 
letsel dat een vrijwilliger oploopt tijdens het vrijwilligerswerk. Daarom is het afsluiten van een 
ongevallenverzekering het overwegen waard. Een ongevallenverzekering keert ongeacht wie 
aansprakelijk is een vast bedrag uit als iemand iets overkomt en andere verzekeringen de kosten 
niet dekken. Ongevallenverzekeringen keren uit bij overlijden en tijdelijke of blijvende invaliditeit en 
zijn doorgaans verdeeld in vier rubrieken: 
1. Uitkering bij overlijden; 
2. Uitkering bij gedeeltelijke of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval; 
3. Tijdelijke periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid; 
4. Kosten voor geneeskundige behandeling. 
 
Rubrieken 1 tot en met 3 worden in de polis vastgesteld en hebben geen relatie met de werkelijk 
geleden schade. Bij de kosten onder 4 gaat het doorgaans om een aanvulling op de eigen 
ziektekostenverzekering. Bij het afsluiten van een ongevallenverzekering is het verstandig om er 
goed op te letten welke vormen van (gedeeltelijke) invaliditeit zijn meeverzekerd en of er 
leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. 
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Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de aansprakelijkheid van de bestuurder 
zelf en niet van de organisatie. Een bestuurslid kan o.a. persoonlijk aansprakelijk worden gesteld 
als hij/zij zijn taken niet behoorlijk heeft vervuld of buiten zijn bevoegdheden heeft gehandeld. Met 
deze verzekering wordt het privévermogen van de bestuurder beschermd en de vermogenschade 
(financieel nadeel) gedekt. Omdat het een vrij kostbare verzekering is, wordt het nut van de 
verzekering vaak in twijfel getrokken. Maar voor sommige organisaties kan het wel degelijk slim zijn 
om zo‟n verzekering af te sluiten. Vooral als de mogelijke aansprakelijkheidsrisico‟s potentiële 
bestuurders afschrikt in het bestuur plaats te nemen. Bekijk wel altijd of er inderdaad zoveel geld in 
uw organisatie omgaat dat de premie opweegt tegen de dekking en dat de kosten voor verweer zijn 
meeverzekerd. 
 
Let op! Ga bij de beperkingen goed na of er ook dekking is als de bestuurder niets te verwijten valt 
op dat punt. Sommige verzekeraars stellen als voorwaarde dat de bestuurder ook niets wist van de 
gebeurtenissen. 
 
Rechtsbijstandsverzekering 
Aansprakelijkheidskwesties kunnen leiden tot vervelende en dure juridische procedures. Om de 
kosten hiervan in de hand te houden, bestaan er rechtsbijstandverzekeringen. Bij aanklachten van 
een cliënt of een ander persoon buiten de organisatie biedt deze verzekering de organisatie 
bijstand in de vorm van juridische ondersteuning. U kunt daarbij zelf kiezen voor wie u de 
verzekering afsluit: de organisatie, het bestuur, de medewerkers en of de vrijwilligers. De 
rechtsbijstandverzekering van de vrijwilligers zelf biedt namelijk vaak geen dekking als het een 
aansprakelijkheidskwestie binnen het vrijwilligerswerk betreft. 
 
Evenementenverzekering 
Als u grote evenementen organiseert, zullen die niet altijd onder uw reguliere verzekeringen vallen. 
Het is daarom verstandig om hierover navraag te doen bij uw verzekeraar. De 
evenementenverzekering is bedoeld voor onverwachte situaties waardoor het evenement niet door 
kan gaan. Omdat elk evenement anders is, zullen de verzekeringsbehoeften sterk uiteenlopen. 
Daarom is de verzekering opgebouwd uit rubrieken zodat iedere organisatie de verzekering precies 
op de eigen situatie af kan stemmen. 
 
Let op! Zorg ervoor de schade aan gehuurde of geleende zaken en eventuele transportrisico‟s ook 
meeverzekerd zijn. 
 
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
De WAM is de enige wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering in ons land. Als een 
vrijwilliger bij het uitvoeren van haar activiteiten haar auto gebruikt en schade aan een ander 
veroorzaakt, zal eerst de WAM- verzekering van de vrijwilliger worden aangesproken. Lijdt de 
vrijwilliger echter door een eigen fout schade dan keert de WAM niets uit. Wanneer vrijwilligers 
vaak met de (eigen) auto op pad zijn, kan het voordelig zijn om een aparte polis Bijzondere 
voorwaarden Schadeverzekering af te sluiten. Ook is het mogelijk om een cascoverzekering af te 
sluiten die de terugval in de no-claim dekt wanneer de vrijwilliger met de eigen auto schade 
oploopt. 
 
Let op! Veel organisaties stellen dat het gebruik van eigen auto alleen mag als de vrijwilliger ook 
een ongevallen-inzittendenverzekering heeft afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die 
ontstaat als een vrijwilliger of medepassagier(s) door een auto-ongeval overlijdt of blijvend invalide 
wordt. 
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In 8 stappen goed verzekeren 
Maar hoe gaat u nu te werk als u met de verzekeringen aan de slag wilt gaan? Wij hebben voor 
u acht stappen op een rijtje gezet: 
 
1. Stel een coördinator verzekeringen aan 
Wijs binnen de organisatie één persoon aan die met de verzekeringen aan de slag gaat. 
2. Inventariseer welke verzekeringen al zijn afgesloten 
Neem de polisbladen en papieren van reeds afgesloten verzekeringen door. 
3. Bekijk welke verzekeringen er nodig zijn 
Neem contact op met een verzekeringsmaatschappij of assurantieadviseur en vraag een second 
opinion van een andere verzekeraar of advies van de bond/ koepel of vrijwilligerscentrale. 
4. Zijn er collectieve verzekeringen waarvan u gebruik kunt maken 
Bijvoorbeeld via de gemeente of bij de bond of koepelorganisatie waar u lid van bent. 
5. Vraag offertes aan 
Vraag altijd meerdere offertes aan zodat u 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 
Stel niet uit. Maak uw keuze en laat een daartoe bevoegd persoon de polis ondertekenen. 
8. Deel de kennis met een collega 
Zorg ervoor dat iemand de verzekeringszaken kan waarnemen als u er niet bent. 
 
 
 
 

 


