
 

INFORMATIENOTA VRIJWILLIGERSWERK 

1.  Verantwoordelijke die moet verwittigd worden bij ongevallen. 

Naam Martens Kurt 

Functie organisatieverantwoordelijke 

Tel. - GSM 0479 41 09 20 

2.  Verzekeringen 

Verzekeringen 

Waarborgen 

Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijk-
heid, van de organisatie en de vrijwilliger. 

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

Maatschappij Ethias 

Polisnummer 45.444.372 

3.  Vergoedingen 

• De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 

• De organisatie betaalt de reële kosten, enkel indien die gemaakt zijn in opdracht van en voor rekening van 

de VZW en mits opgenomen in een onkostennota en vergezeld van de desbetreffende factuur of een be-

wijskrachtig betalingsbewijs. 

opmerking: Medewerkers die een uitkering krijgen van bv. de VDAB of een ziekte-uitkering moeten dit op voor-

hand aanvragen bij de betreffende instanties wanneer ze willen meewerken op een wandeltocht, ook al doen ze 

dit vrijwillig en onbezoldigd. 

4.  Aansprakelijkheid 

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout 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. 

5.  Discretieplicht 

De vrijwilliger heeft discretieplicht. Dit betekent dat de vrijwilliger, omwille van de uitgeoefende functie, geen gege-

vens aan anderen mag doorgeven, tenzij aan diegenen die het recht hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Het 

kan gaan om informatie die wordt verkregen van leden, deelnemers aan tochten, leveranciers en personen in het 

algemeen waarmee de VZW een relatie heeft, ook al is die toevallig of uitzonderlijk. 

6.  Afspraken 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, over de afbakening van zijn werkveld en werktijden, 

over een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, over het recht op aangepaste vorming 

en bijscholing. Hij kan rekenen op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens conform de 

GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving.    

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. 


