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Algemeen. 
AWN-leden zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid bij activiteiten die in AWN-
verband plaatsvinden. Indien AWN-leden meewerken met archeologische bedrijven of 
gemeentelijke diensten geldt die verzekering niet. Dan geldt de wettelijk geregelde 
aansprakelijkheid of de met een bedrijf / gemeentelijke dienst gesloten overeenkomst.   
Een en ander wordt hieronder nader toegelicht,  

Wettelijke regeling aansprakelijkheid  

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de werkgever in principe aansprakelijk is voor 
schade die een werknemer oploopt tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden. 
Deze bepaling is ook van toepassing op vrijwilligers, wanneer  de vrijwilliger werk verricht 
in opdracht of onder regie van een bedrijf / organisatie. 
Indien AWN – leden, samen met werknemers van die bedrijven archeologische 
werkzaamheden uitvoeren is er sprake van een opdracht waarbij de vrijwilliger zich moet 
houden aan de aanwijzingen en instructies van dat bedrijf. Het bedrijf is dan opdrachtgever 
en is in principe aansprakelijk voor schade die een vrijwilliger oploopt of veroorzaakt tijdens 
de uitvoering van diens werkzaamheden. Dit geldt voor alle activiteiten die in opdracht van 
bedrijven, gemeenten of andere organisaties worden gedaan.  
Die verplichting kan met name voor bedrijven een drempel zijn om vrijwilligers in te 
schakelen bij archeologisch veldwerk. En omgekeerd kan onduidelijkheid over het al dan niet 
verzekerd zijn een barrière voor de vrijwilliger zelf zijn. Om voor beide partijen duidelijkheid 
te bieden heeft de AWN overeenkomsten afgesloten met een aantal archeologische 
bedrijven.  

Verzekering bij meewerken met bedrijven  
De AWN heeft met bedrijven samenwerkingsovereenkomsten gesloten om vanaf beide 
kanten de mogelijkheden voor het meewerken van vrijwilligers te stimuleren. 
Er zijn overeenkomsten met de NVAO en de VOIA als overkoepelde organisaties en met een 
aantal bij die koepels aangesloten bedrijven (link naar Vereniging / partners / 
samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven) 
Aan deze samenwerkingsovereenkomsten zijn twee modellen gekoppeld voor het 
meewerken door vrijwilligers.  

Model vrijwilligersovereenkomst  
(link naar de modelovereenkomst Vereniging / partners / samenwerkingsovereenkomsten 
met bedrijven / Vrijwilligersovereenkomst) 
Deze modelovereenkomst is bedoeld voor vrijwilligers die door hun vaardigheden en inzet in 
tijd een substantiële bijdragen leveren aan het archeologisch veldwerk voor een bedrijf. In 
art. 3 van die overeenkomst wordt de verzekering geregeld. Er is de optie dat het bedrijf wel 



of geen W.A. - en ongevallenverzekering voor vrijwilligers heeft afgesloten. Indien het bedrijf 
geen vrijwilligersverzekering heeft afgesloten bepaalt deze overeenkomst dat de vrijwilliger 
die individueel moet afsluiten en het bedrijf niet aansprakelijk is. 
Informeer dus als vrijwilliger vooraf bij het bedrijf en voor je een vrijwilligersovereenkomst 
tekent, of het bedrijf de wettelijke aansprakelijkheid accepteert of de risico’s bij de vrijwilliger 
zelf legt, die zich daar dan zelf zo nodig voor moet verzekeren.  

Model vrijwilligersverklaring  
(link naar de modelovereenkomst Vereniging / partners / samenwerkingsovereenkomsten 
met bedrijven / Vrijwilligersverklaring) 
De vrijwilligersverklaring is bedoeld voor vrijwilliger die incidenteel werkzaamheden bij een 
opgraving verrichten en niet of nauwelijks taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Deelname van 
vrijwilligers heeft dan vooral het karakter van kennismaking en scholing en is dan vooral 
bedoeld om de lokale betrokkenheid te versterken. In art. 9 van die verklaring wordt de 
aansprakelijkheid van het bedrijf uitgesloten en verklaart de vrijwilliger zelf een 
aansprakelijkheids- en ongevallen verzekering te hebben afgesloten.  

Vrijwilligersverzekering gemeente 
De mogelijkheid dat vrijwilligers meewerken met bedrijven wordt door verschillende 
gemeenten actief bevorderd, met name om de lokale betrokkenheid te versterken. 
Gemeente hebben dan ook vaak een vrijwilligersverzekering voor dit soort activiteiten. 
Informeer daar naar bij uw gemeente. 

Verzekering bij meewerken met gemeentelijke diensten  
Gemeentelijke diensten met een opgravingsbevoegdheid werken veel met vrijwilligers. Deze 
gemeenten zullen veelal ook een vrijwilligersverzekering hebben. De gemeentelijke dienst is 
aansprakelijk bij ongevallen en schade voor werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid 
van die dienst door vrijwilligers worden uitgevoerd. Tenzij dat door een overeenkomst met de 
vrijwilliger anders is geregeld. 
Bespreek dit vooraf en let op wat er in een vrijwilligersovereenkomst of -verklaring wordt 
bepaald. 

Verzekering bij AWN-activiteiten  
De AWN heeft eigen verzekeringspolissen die leden dekking geven tegen risico’s indien zij in 
verenigingsverband actief zijn voor de AWN. 

Voor eigen onderzoek, mits met toestemming van het bevoegd gezag, heeft de AWN een 
aansprakelijkheidsverzekering. Voor opgravingen als AWN is toestemming van de RCE 
vereist. Op basis van deze verzekering wordt schade vergoed als gevolg van tekortkomingen 
van leden, tijdens de uitvoering van werkzaamheden op het archeologisch terrein. Hieronder 
valt ook schade aan persoonlijke eigendommen die, op verzoek van de AWN,  voor de 
werkzaamheden worden gebruikt.  
Als daar bijvoorbeeld voertuigen of werkmaterieel gebruikt wordt dat verplicht verzekerd is 
moet die verzekering eerst aangesproken worden.  
Deze polis is dus feitelijk een soort vangnet voor schade die niet elders verzekerd is. 

De verzekerde bedragen zijn: 
a. € 1.250.000 per gebeurtenis.
b. € 2.500.000 per verzekeringsjaar (per polis).
c. € 500.000 per gebeurtenis voor zaakschade ten gevolge van

brand en ontploffing, dít als deel van het verzekerd bedrag.

Een collectieve ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of bij 
overlijden, als gevolg van een ongeval, dat de verzekerde, in AWN – verband, is overkomen. 



De verzekerde bedragen zijn: 
1. € 11.345 bij overlijden.
2. € 34.034 maximaal bij algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval..

Bij een lager percentage van blijvende invaliditeit wordt een evenredig deel van de 
verzekerde som uitgekeerd. De leeftijdgrens is 70 jaar. 

Voor persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor door derden geleden schade als 
gevolg van een fout van de bestuurder heeft de AWN  een verzekeringspolis, met een 
maximale dekking van € 250.000.  


