Verzekering bij Coördinatiepunt
Landschapsbeheer
Risico en verzekering van vrijwilligerswerk

bepalen of dit aansluit bij zijn of haar wensen en te

Eén van de aspecten van vrijwilligerswerk in natuur en

besluiten om al dan niet een eigen aansprakelijk-

landschap is het risico op ongevallen en schade bij de

heidsverzekering af te sluiten.

uitvoering van de werkzaamheden. Het uitbannen van

Wij verwachten dat iedere natuurwerkgroep en indi-

elk risico is natuurlijk een onmogelijke zaak. Maar, het

viduele vrijwilliger zijn verantwoording neemt waar

is wel van belang na te gaan welke risico’s worden ge-

het gaat om zorgvuldig handelen. De risico’s voor

lopen. Vervolgens kan een deel worden geëlimineerd

schade door ongevallen of verlies van zaken moeten

door het maken van goede afspraken over het uit te

zoveel mogelijk beperkt worden. Beschouw de door

voeren werk en het gebruik van goed gereedschap en

het Brabants Landschap afgesloten verzekering als

beschermingsmiddelen. Het uitvoeren van een Risico-

een ‘vangnet’ voor de zaken, die niet te voorkomen

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) helpt u hiermee.

waren en het gevolg zijn van het vrijwilligerswerk.

Een plan van aanpak ‘Veilig werken’ en een Arbo-

Hieronder treft u een paar voorbeelden waaruit

checklist zijn onderdelen van de RI&E die door het Co-

blijkt dat aan de voorkant geen eenduidig antwoord

ördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Land-

kan worden gegeven of een schadegeval kan wor-

schap beschikbaar gesteld worden.

den vergoed.

Men kan overwegen de financiële gevolgen van schade
of ongevallen zelf te dragen, maar het is beter om

‘De laatste jaren hebben wij een aantal scha-

uzelf hiervoor te verzekeren. De aansprakelijkheid van

degevallen voorgelegd gekregen als het gaat

de directe gevolgen van het werken in groepsverband

om schade aan- of verlies van bijvoorbeeld

is een risico die een coördinator niet zelf kan dragen.

mobiele telefoons, i-pad’s en leesbrillen. Dit

De eigen aansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor

soort attributen zijn kwetsbaar tijdens het

bovendien geen dekking. Daarom bestaan er ook col-

werken in het landschap. Het is dan ook be-

lectieve verzekeringen, speciaal voor vrijwilligers. De

ter ze niet bij je te dragen en op gepaste

meeste gemeenten hebben zo’n vrijwilligersverzeke-

afstand te bewaren. Schade, ontstaan door

ring. Zorg dat je als vrijwilligersgroep op de hoogte

ondoordacht of onvoorzichtig handelen,

bent van de inhoud van deze verzekering en wie de

wordt door ons niet vergoed.’

contactpersoon bij de gemeente is.

De (arbo)coördinator van de groep heeft na-

Rol Coördinatiepunt Landschapsbeheer

tuurlijk altijd een mobiele telefoon in de

Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer wil service bie-

buurt. Er zijn dan situaties denkbaar, dat

den op het vlak van verzekeringen. De basis vormt

hier iets mee gebeurt wat wel degelijk door

onze goede collectieve aansprakelijkheidsverzekering

de aansprakelijkheidsverzekering zou worden

en een eenvoudige ongevallenverzekering voor na-

gedekt.

tuurwerkgroepen en individuele vrijwilligers. Met deze
aansprakelijkheidsverzekering is een sober basisbedrag verzekerd. Daarom dient ieder persoon zelf te

Stappen bij ongeval of schade

Voorbeeld:

Indien zich een voorval voordoet waarbij sprake is van een

Stel dat je op de fiets komt naar een werklo-

aansprakelijkstelling van leden van werkgroepen of werkgroe-

catie. Je zet hem op slot en gaat vervolgens

pen als geheel of een ongeval waardoor één van de vrijwil-

het veld in. Bij terugkomst is de fiets weg.

ligers direct wordt getroffen, dient dit door de persoon in

Pech gehad? Of verzekeringswerk?

kwestie zo snel mogelijk bij (1) de eigen verzekeraar gemeld

Wij gaan er van uit dat een fiets waar je zui-

te worden en te worden nagegaan of vergoeding mogelijk is.

nig op bent, met een fietsketting ergens aan

De meeste gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering

vast gebonden wordt. In het buitengebied

afgesloten.

valt het aantal diefstallen wel mee. Maar, als

In tweede instantie kan men dus (2) de gemeente raadplegen.

hij ondanks het op slot zetten toch nog ge-

Mochten beide verzekeringen de schade niet vergoeden, dan

stolen wordt, zal - als de eigen verzekering

kan men zich richten tot (3) Coördinatiepunt Landschapsbe-

en de verzekering via de gemeente geen

heer. Hiertoe dienen de gegevens (naam, adres, groepsnaam)

oplossing biedt - onze verzekering de fiets in

van de persoon, een omschrijving van het voorval, een om-

principe vergoeden.

schrijving van de schade en indien mogelijk een indicatie van
het schadebedrag te worden opgestuurd. Het Coördinatiepunt

Wat vragen we van u?

beoordeeld vervolgens of vergoeding van de schade mogelijk

Gelukkig doen zich maar weinig ongevallen voor. Dit

is.

wordt onder andere veroorzaakt door de inspanningen van u en andere betrokkenen om zo veilig moAansprakelijkheidsverzekering
Verzekerd bedrag: € 5.000.000,-- per gebeurtenis.
Verzekerden: alle bij het Coördinatiepunt aangesloten
groepen en hun actieve vrijwilligers, die jaarlijks
over de werkzaamheden verslag doen via het toegezonden formulier.
Belangrijkste voorwaarden:
de verzekering geeft een primaire dekking.
komen en gaan naar de werkplek is verzekerd.
opzicht (geleende/gehuurde zaken van derden)
niet verzekerd.
Premie: wordt door het Coördinatiepunt gedragen.

gelijk te werken. Uw aandacht die aan de arbeidsomstandigheden wordt besteed middels de RI&E
levert hier een positieve bijdrage aan. Om in aanmerking te komen voor de collectieve vrijwilligersverzekering van het Coördinatiepunt dient uw werkgroep bij ons bekend te zijn. Dit is geregeld als de
enquête voor landschapsbeheergroepen of het onkostenformulier voor soortenwerkgroepen aan het
eind van het jaar wordt ingevuld en wordt opgestuurd naar kantoor Brabants Landschap.

Ongevallenverzekering
Verzekerde bedragen:
€ 25.000,-- bij overlijden
€ 50.000,-- bij invaliditeit
Verzekerden: alle bij het Coördinatiepunt aangesloten groepen en hun actieve vrijwilligers, die
jaarlijks over de werkzaamheden verslag doen
via het toegezonden enquêteformulier.
Premie: wordt door Coördinatiepunt gedragen.
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Let op: erken op voorhand nooit aansprakelijkheid. Laat dit over aan deskundigen.
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