
INFORMATIENOTA 

Rechten en plichten  
van de organisatie en de vrijwilliger 

1. Organisatie 

Naam  Welzijnszorg 

Adres Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel 

Telefoonnummer 02 502 55 75 

email info@welzijnszorg.be 

Sociale doelstelling  

Juridisch statuut vzw 

Verantwoordelijke voor de ondertekening van de organisatienota. 

Naam Koen Trappeniers 

Functie Directeur 

Verantwoordelijke voor informatie over rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger. 

Naam Koen Trappeniers 

Functie Directeur 

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

Naam Véronique Peynsaert 

Functie Boekhouding en administratie 

Telefoonnummer 02 548 26 72 

2. Verzekeringen  

Verplichte verzekering 

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

Maatschappij  

Polisnummer  

Vrije verzekering 

Waarborgen   

Maatschappij  

Polisnummer  

 

  

mailto:info@welzijnszorg.be


3. Vergoedingen 

Maak uw keuze uit één van de twee mogelijkheden:  

- De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk 
vastgestelde maxima) 

- De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken 

 

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.  

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 beroep of kennis 
dragen van geheimen 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 een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van honderd tot 
vijfhonderd frank.” 

De vermelding “alle andere personen” in de opsomming kan dus ook op vrijwilligers slaan in gevallen 
waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).  

6. Wederzijdse rechten en plichten 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteit, afbakening van zijn werkveld en 
werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk 
over aangepaste vorming en bijscholing.  

De uitkeringsgerechtigde werklozen en bruggepensioneerden vragen vooraf toestemming aan de 
RVA met formulier C45B (www.rva.be). Uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikten vragen vooraf 
tostemming aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit en leefloontrekkers van het OCMW. 
De kandidaat-vrijwilligers bezorgen hun toestemming aan Welzijnszorg voor ze starten met hun 
vrijwilligersactiviteiten. 

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilligers m.b.t. het 
naleven van onderlinge afspraken, het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens, het 
respecteren van het activiteitsveld en het onderschrijven van de missie en visie van Welzijnszorg.  

http://www.rva.be/

