
INFORMATIENOTA 

1.  Organisatie 

-> je kan het Ondernemingsnummer van de vzw mee vermelden. De lokale afdeling van een koe-
pel kan extra info geven over de koepel.  
-> individuen kunnen geen beroep doen op vrijwilligers: er moet altijd een min of meer georgani-
seerd verband zijn  
-> organisaties met winstoogmerk (zelfstandigen, bvba’s, NV’s, VSO’s,....) kunnen geen vrijwilli-
gers inschakelen onder toepassing van de vrijwilligerswet 

Verantwoordelijken, indien een feitelijke vereniging. 

  

Naam

Adres

Tel.nr

e-mail

Sociale 
doelstelling

Juridisch 
statuut

Voorbeelden: 

   VZW-IVZW (internationaal) Stichting/Instelling van Openbaar Nut 

   Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Intercommunale: zuiver of gemengd 

   Feitelijke vereniging.

Naam

Functie

Naam

Functie
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-> vermits de feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, dient men aan te geven wie 
de verantwoordelijkheid draagt.  
-> een feitelijke vereniging in de zin van de vrijwilligerswet impliceert dat volgende definitie van 
toepassing is: “elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in on-
derling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuch-
tige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die 
een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging”  
-> het is niet verplicht voor de andere organisatie maar wel wijs om altijd een verantwoordelijke 
aan te geven zodat de vrijwilliger weet tot wie zich te wenden 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen. 

Naam

Functie

Tel. - GSM
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2.  Verzekeringen 

Verplichte verzekering  

-> de wet legt de volledige burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij de organisatie die vrijwilligers 
inschakelt. Dus dat betekent dat ze ook (ook al is dat niet in de polis begrepen) ook op dat vlak 
burgerrechtelijk aansprakelijk is en blijft. 

Andere mogelijke verzekeringen 

-> de dekking zal een waarborg bieden (meestal met limieten!) voor het bedrag waarvoor de vrij-
williger geen terugbetaling verwerft via het ziekenfonds (mogelijk zelf met bijkomende voorwaar-
den)  
-> opgelet want brillen etc... zijn meestal niet in de verzekering begrepen  
-> voor de organisaties die vallen onder het Decreet Welzijn en Gezondheid is dergelijke verzeke-
ring verplicht! 

Waarborgen Ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de 
contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij

Polisnummer

Waarborgen
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen 
tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de 
activiteiten

Maatschappij

Polisnummer

Waarborgen Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij

Polisnummer
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-> rechtsbijstand betekent dat indien nodig, er beroep gedaan kan worden op een jurist of een 
expert in het geval er een geval van Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid is  
-> er kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘actieve’ en passieve’ rechtsbijstand  
-> het is altijd verstandig om een goede rechtsbijstandsverzekering te sluiten  
-> voor de organisaties die vallen onder het Decreet Welzijn en Gezondheid is dergelijke verzeke-
ring verplicht! 

-> voor de organisaties die vallen onder het domein Welzijn en Gezondheid, voorziet het Decreet 
een verplichte verzekering tegen beroepsziekten  
-> vraag ernaar want niet elke verzekering(makelaar) is hiervan op de hoogte 

-> deze verzekering is NIET verplicht want de aansprakelijkheid van de organisatie wordt verze-
kerd via de autoverzekering van de vrijwilliger  
-> opgelet want dat gaat ook enkel over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, om ook de eigen 
schade van de vrijwilliger aan zijn/haar wagen te verzekeren, heb je een omniumverzekering no-
dig (vrij duur)  

3.  Vergoedingen 

Maak uw keuze uit één van de vier mogelijkheden. 

• De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 

• De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk 
vastgestelde maxima) voor:  . . .  

• De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, 
in volgende gevallen:  . . . 

• In natura:  . . .  (bv. maaltijd – boekenbon - buskaart) 

Waarborgen Verzekering ter bescherming tegen beroepsziekten (decreet Welzijn!)

Maatschappij

Polisnummer

Waarborgen Verzekering gebruik privé-vervoer (wagen)

Maatschappij

Polisnummer
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-> vergoedingen in natura zijn eveneens gelimiteerd  
het is niet toegelaten om naast een forfaitaire of reële kostenvergoeding nog een vergoeding in 
natura te geven, behalve voor specifieke gelegenheden en mits respecteren van de instructies van 
de fiscus terzake (limieten!)  
-> de vrijwilliger die een forfaitaire vergoeding ontvangt mag eventueel een vergoeding voor het 

vervoer krijgen, maar dit is dan  
         -> ten eerste gelimiteerd tot maximum 2.000 Km per jaar  
         -> te beschouwen als een reële vergoeding: bewijsstukken inleveren! 

4.  Aansprakelijkheid 

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt 
bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden 
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. 
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt. 

-> het is nooit aan de organisatie om te bepalen of het gaat of de vrijwilliger zijn/ haar immuniteit 
verliest  
-> de strafrechtelijke aansprakelijkheid blijft liggen bij wie de wet, regelgeving,.... heeft overtre-
den, de vrijwilliger geniet op dit vlak dus geen immuniteit 
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5.  Geheimhoudingsplicht 

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek. 
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 
alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van gehei-
men die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen 
worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te 
leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, 
worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geld-
boete van honderd tot vijfhonderd frank". 

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger 
slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij minder-
validen). 

-> zorg ervoor dat er afspraken worden gemaakt op het vlak van discretie, respect etc... waaraan 
de vrijwilliger én de organisatie zich dienen te houden 

6.  Wederzijdse rechten en plichten (niet verplicht door de vrijwilligerswet maar 
eventueel op te nemen) 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werk-
veld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, 
recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie 
met zijn/haar gegevens . . . ,   

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger 
m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het 
activiteitsveld, de omgang met ‘derden,…. 

-> de afsprakennota kan verder worden uitgebreid  
-> spelregels wat betreft deontologie en afspraken -> taakinhoud en taakafbakening  
-> omgaan met conflicten  
-> geschillen en/of klachtenprocedure  
-> .... 

Datum: 

Voor de organisatie     Voor de vrijwilliger
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