
 

 

Verzekering vrijwilligers IVN (IVN-leden en Niet-IVN-leden) 
 
 
Voor IVN IJssel en Gouwe gelden 2 vrijwilligersverzekeringen. Eén verzekering geeft dekking via IVN 
landelijk voor alle leden van het IVN en vrijwilligers die deelnemen aan werkzaamheden of 
activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het IVN worden uitgevoerd. De andere verzekering 
geeft dekking via de gemeentes Gouda Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Waddinxveen. 
Voor beide verzekeringen geldt dat je eerst een beroep op de eigen verzekeringen moet doen. Als 
deze geen dekking geeft kan een beroep op de verzekeringen van IVN (voor IVN-leden) of op de VNG-
Vrijwilligersverzekering van de gemeente Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard of 
Waddinxveen worden gedaan. De verzekering van de gemeente waar de vrijwilliger woont is hierbij 
geldend. Kijk voor gemeentes buiten het werkgebied van IVN IJssel en Gouwe op de website van de 
betreffende gemeente. 
 
De VNG Vrijwilligers verzekering kent geen leeftijdgrens. Ook voor de IVN-verzekeringen (ongevallen 
en aansprakelijkheid) geldt geen leeftijdsgrens. Wel is het zo dat voor de ongevallenverzekering de 
verzekeringssommen voor mensen boven de 75 jaar lager zijn dan voor mensen onder die 
leeftijdsgrens.  
 

De IVN-verzekeringen in het kort  
1. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering)  

Dit is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Bij voorkomende schade of ongevallen wordt 
altijd eerst nagegaan of er een andere verzekering is die de kosten dekt. Pas wanneer dat niet het 
geval is, treedt de collectieve verzekering van IVN in werking.  
 
Voor wie: Hieronder vallen de landelijk ingeschreven leden van de vereniging en de afdelingen als 
rechtspersoon. Let wel: donateurs vallen dus niet onder deze verzekering en evenmin leden van 
bijvoorbeeld een werkgroep die niet staan geregistreerd in de landelijke ledenadministratie.  
 
Wanneer geldig: De verzekering geldt voor activiteiten in verenigingsverband.  
 
Waar geldig: West-Europa.  
 
Wat is verzekerd: De aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens een IVN-activiteit aan personen 
of zaken van derden. Of aan zaken die men tijdelijk in huur of gebruik heeft (de ‘Opzichtclausule’). Er 
geldt een eigen risico van €200,- per gebeurtenis. Dit eigen risico is voor rekening van de afdeling. In 
geval van opzicht geldt een verhoogd eigen risico van €500,- per gebeurtenis. Ook dit eigen risico is 
voor rekening van de afdeling!  
 
Wat niet is verzekerd: Bij elke aansprakelijkheidsverzekering is de schade aan of van motorvoertuigen 
niet verzekerd. Hiervoor is de bestuurder van het voertuig (wettelijk) verzekerd.  



 
Wat te doen bij schade: Neem bij schade contact op met de Servicedesk van IVN, servicedesk@ivn.nl  
tel. (020) 6228115. De Servicedesk meldt de schade bij de verzekeringsagent die via de Servicedesk 
contact onderhoudt met de afdeling. Gelieve niet rechtstreeks contact op te nemen met de 
verzekeringsagent van IVN.  
 

2. Ongevallenverzekering  
Deze verzekering dekt kosten van ongevallen van leden van IVN tijdens deelname aan IVN 
activiteiten die niet door andere verzekeringen worden gedekt.  
 
Voor wie: Deelnemers (leden van IVN en geregistreerde vrijwilligers) aan werkdagen, weekenden, 
kampen of andere activiteiten die onder verantwoordelijkheid van IVN worden uitgevoerd. Ook het 
risico van mechanisch boomzagen valt onder de dekking. In het verleden moest een activiteit vooraf 
worden aangemeld bij de verzekeraar en alle deelnemers worden geregistreerd. Dit is niet meer het 
geval, maar er moet wel aannemelijk gemaakt kunnen worden dat de persoon die schade heeft 
geleden deelnam aan een activiteit onder verantwoordelijkheid van de IVN-afdeling en lid is van IVN 
(of een vaste, d.w.z. geregistreerde, vrijwilliger).  
 
Wat is verzekerd: Deze verzekering heeft ten doel een uitkering te verlenen bij een ongeval.  
 
Uit te keren bedragen:  

€ 25.000 bij blijvende invaliditeit  
€ 50.000 bij overlijden  
€ 500 voor geneeskundige kosten (voor zover niet gedekt door de ziektekostenverzekering)  

 
Let op: bij deze verzekeringen gelden aparte regels voor personen van 75 jaar of ouder.  

 

Wat te doen bij schade:  
Neem contact op met de IVN Servicedesk, servicedesk@ivn.nl, tel. (020) 6228115. Gelieve niet 
rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeringsagent van IVN.  
 

3. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  
Bestuurders van verenigingen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die 
ontstaat uit bijvoorbeeld nalatigheid of fouten van de vereniging. Om dit risico te ondervangen heeft 
IVN een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle aangesloten 
afdelingen. Deze verzekering dekt de schade die de afdeling wettelijk verplicht is te betalen in 
verband met een aanspraak.  
 

4. Overig  
IVN heeft geen collectieve verzekeringen anders dan bovenstaande drie. Voor bijvoorbeeld een 
inboedelverzekering, een opstalverzekering of een evenementenverzekering – indien nodig! - dient 
de afdeling zelf te zorgen. Dat kan vaak het beste via een lokale verzekeringsagent, maar het 
Landelijk Bureau kan hierbij ook bemiddelen via de verzekeringsagent van IVN-landelijk.  
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De gemeentelijke vrijwilligersverzekeringen  
Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben zelf een verzekeringspakket voor vrijwilligers actief 
binnen de gemeentegrenzen. Dit pakket – vaak via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
– bevat dezelfde drie collectieve verzekeringen als in het IVN-pakket. Op onderdelen kunnen de 
voorwaarden anders zijn, denk aan de leeftijdsgrens en de hoogte van de dekking.  
 
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/vrijwilligers  

De gemeente Gouda, Bodegraven/Reeuwijk, Krimpenerwaard en Waddinxveen hebben deze 
verzekering voor hun inwoners afgesloten.  Deze vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) 
dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van het 
IVN indien hij of zij de activiteiten onder IVN-verantwoordelijkheid heeft verricht, altijd voorgaat op 
de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd.  

U bent een vrijwilliger als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 
• Je bent ingeschreven als vrijwilliger bij de afdeling IJssel en Gouwe; 
• Je hebt geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden; 
• Je doet de werkzaamheden niet voor je beroep; 
• Je bent niet in loondienst bij de IVN-vereniging afdeling IJssel en Gouwe; 
• Als je een vergoeding krijgt voor dit werk, is dit een vrijwilligersvergoeding volgens de 

regeling van de Belastingdienst; 
• Je vrijwilligerswerk mag niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt komen; 
• Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere 

gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. 

Wanneer geldig: De verzekering geldt voor activiteiten in IVN-verenigingsverband.  
 
Waar geldig: Nederland 
 
Wat is verzekerd:  
Deze vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer kent de volgende onderdelen: 

• Aansprakelijkheid voor vrijwilligers 

• Ongevallenverzekering voor vrijwilligers 

• Eigendommenverzekering voor vrijwilligers 

• Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers 

• Rechtsbijstand voor vrijwilligers 

• Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen 

• Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen 
 

Wat te doen bij schade: 
Ga eerst na of de schade gemeld op een eigen verzekering of de IVN-verzekering. Zo niet, vul deze 
dan in op bijgaand formulier en stuur dit op naar de betreffende woongemeente. 
https://www.centraalbeheer.nl/-/media/files/zakelijk/vrijwilligersverzekering/schade-
aangifteformulier-vng-vrijwilligerspolis.pdf  
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