
 
 
 
 

Postbus 12, 5600 AA Eindhoven | 088-0007180 | www.vrijwilligersnetnederland.nl 
info@vrijwilligersnetnederland.nl | KvK 17191926 | IBAN NL32RABO0103227946 

Vanwege de recente ontwikkelingen in Oekraïne welke hebben geleid tot grote 
vluchtelingenstromen in Europa zijn er vragen ontstaan uit de gemeentes over de dekking 
van de vrijwilligerspolis. Via dit bericht willen wij u hierover informeren. 
 
Vanuit de gemeentes wordt er hard gewerkt aan het opzetten en beheren van 
opvanglocaties voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Bij dit opzetten en beheren kan het 
zijn dat mensen zich als vrijwilliger inzetten om dit proces te ondersteunen. 
 
Vrijwilligerswerk 
Deze vrijwilligers die zich met vrijwilligerswerk inzetten voor de opvang van de Oekraïense 
vluchtelingen zijn meeverzekerd onder de vrijwilligersverzekering. Dit betreft namelijk 
vrijwilligerswerk dat vanuit de gemeente wordt georganiseerd en het vrijwilligerswerk is 
bedoeld om een maatschappelijk belang te ondersteunen. 
 
Vrijwilligerswerk door Oekraïense vluchtelingen 
Binnen onze vrijwilligerspolis wordt dekking geboden voor asielzoekers die vrijwilligerswerk 
uitvoeren. Deze dekking is ook van kracht voor Oekraïense vluchtelingen welke 
vrijwilligerswerk doen voor verenigingen of stichtingen welke in de aangesloten gemeente 
gevestigd zijn. 
 
Meldingsplicht? 
Vrijwilligersnet Nederland behoeft geen bericht te ontvangen over eventuele 
omstandigheden voor de opvang van vrijwilligers. Wij vragen bij een eventuele schade dat er 
door de organisatie van het vrijwilligerswerk een verklaring wordt opgesteld dat de 
vrijwilliger ten tijde van de schade vrijwilligerswerk aan het verrichten was. 
 
Vluchtelingen in huis 
De vrijwilligerspolis biedt geen dekking voor schades die verband houden met het in huis 
nemen van Oekraïense vluchtelingen. Dit betreft namelijk schadegebeurtenissen in een 
privésfeer. Ons advies hierin is dat de huishoudens die vluchtelingen opvangen contact 
opnemen met hun eigen verzekeraar. Op dit moment is het namelijk zo dat veel 
verzekeraars ruimere dekking verlenen voor opvang van vluchtelingen. 
 
Schades indienen 
Schades kunnen op de gebruikelijke manier worden ingediend via de site of door middel van 
een mail naar het mailadres info@vrijwilligersnetnederland.nl met het bijgevoegde 
schadeformulier. 
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