
Collectieve verzekering voor vrijwilligers  
Met ingang van 1 januari 2010 zijn alle vrijwilligers inclusief mantelzorgers 

die in Roermond als vrijwilliger/mantelzorger werkzaam zijn, automatisch 

verzekerd gedurende de tijd dat zij vrijwilligerswerkzaamheden uitoefenen. 

De gemeente Roermond heeft voor een periode van drie jaar een 

verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de 

gemeente Roermond. Met deze nieuwe regeling komt de vorige 

vrijwilligersverzekering te vervallen.  

Alle verenigingen in de gemeente Roermond en alle vrijwilligers die in de gemeente Roermond actief 

zijn, zijn vanaf 1 januari automatisch verzekerd en hoeven hiervoor geen extra handelingen te 

verrichten. Indien vrijwilligers, mantelzorgers of verenigingen schade hebben geleden, aansprakelijk 

worden gesteld voor schade die zij hebben veroorzaakt tijdens vrijwilligersactiviteiten dienen zij dit 

uiterlijk binnen vijf werkdagen bij de schadeafdeling van de Lippman Groep in Den Haag te melden 

(www.lippmann.nl).   

Middels deze verzekering zijn verzekerd:  

 de aansprakelijkheid van vrijwilligers voor schade die zij tijdens de vrijwilligersactiviteiten 

veroorzaken voor een maximum bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak;   

 vrijwilligers voor ongevallen die plaats vinden tijdens de vrijwilligerswerkzaamheden, dan wel 

beschadiging, verlies van persoonlijk eigendommen gedurende de periode dat de vrijwilligers 

vrijwilligerswerkzaamheden verrichten waarbij materiële schade wordt verzekerd tot een 

maximum van € 5.000, - per aanspraak. Voor beeld- en geluidsapparatuur, 

computerapparatuur, sieraden, horloges (zonne-) bril/ contactlenzen, kunstmatige 

gebitselementen en fietsen, voor deze artikelen gelden lagere maxima.   

 de verenigingsaansprakelijkheid voor vrijwilligers die tijdens vrijwilligersactiviteiten aan het 

verkeer deelnemen;   

 de bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuursleden die verband houden met 

vrijwilligersactiviteiten, mits de verenigingen staan ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel;   

 de aansprakelijkheid van de verenigingen, die verband houden met vrijwilligersactiviteiten, 

voor een maximum bedrag van € 1.250.000, - per aanspraak;   

 de rechtsbijstand voor vrijwilligers die verleend moet worden in verband met gerechtelijke 

procedures die verband houden met de vrijwilligersactiviteiten, deze optie geldt niet voor 

mantelzorgers;   

Indien vrijwilligers, mantelzorgers of verenigingen schade hebben geleden, aansprakelijk worden 

gesteld voor schade die zij hebben veroorzaakt tijdens vrijwilligersactiviteiten of indien er schade is 

ontstaan tijdens het uitoefenen van vrijwilligersactiviteiten dienen zij dit binnen vijf werkdagen te 

melden bij de schadeafdeling van de Lippman Groep te Den Haag. Op de website www.lippmann.nl 

kan een schadeformulier worden gedownload.  

www.lippmann.nl
http://www.lippmann.nl/


Contactgegevens  
Als u vragen heeft over de dekking van dit collectieve pakket of als vrijwilligers voor rechtsbijstand in 

aanmerking wensen te komen, dan kunt u deze vragen onder vermelding van ’gemeente Roermond’ 

richten aan: vrijwilliger@lipmann.nl. Lippmann Groep, Den Haag: 070-3028500 / www.lippmann.nl.  

Aanmelding informatiebijeenkomst  
Op 19 januari 2010 organiseert de gemeente Roermond een informatiebijeenkomst over de nieuwe 

verzekering. Deze toelichting wordt verzorgd door mevr. Ponsen van de Lippmann Groep. De 

bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in Zalencentrum De Donderie. Indien u deze 

bijeenkomst wilt bijwonen, dient u zich uiterlijk 5 januari 2010 aan te melden bij mevrouw C. Berkers, 

medewerkster van de afdeling JZE van de gemeente Roermond 0475-359227 / 

berkers.c@roermond.nl. 
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