
INFORMATIENOTA 2021 
 

                  

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger                      

 

 

 

1.  Organisatie 
 

Naam Vrijzinnig Centrum De Molensteen – Oostkamp vzw 

Adres 

 

Gemeenteplein 1, 8020 oostkamp 

 

Tel.nr  

e-mail info@vrijzinnigoostkamp.be 

Sociale 

doelstelling 

 

Bevordering van de laïcisering binnen de Groot-Oostkampse 

gemeenschap door de verdieping, de ondersteuning, de dienstverlening 

en de verspreiding van het vrijzinnig moreel, sociaal en cultureel 

gedachtegoed. 

 

 

Juridisch 

statuut 

 

VZW 

 

 

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota. 

 

Naam Luc Proot 

Functie Voorzitter 

  

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

 

Naam Frank De Leger 

Functie Bestuurder 

 

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

 

Naam Frank De Leger 

Functie Bestuurder 

Tel. - GSM 0476 56 55 82 



2.  Verzekeringen 
 

Verplichte verzekering  

 

 

De burgerlijke aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele 

aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. 

 

Waarborgen Lichamelijke schade: 20.787.293,44 euro (geïndexeerd: index dec. 2006) 

 Materiële schade: 1.039.364,67 euro (geïndexeerd: index dec. 2006) 

Maatschappij Ethias 

Polisnummer 45.151.963 

 

Vrije verzekeringen 

 

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering 

van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten 

 

Waarborgen 

Bij overlijden: 

Betaling van een kapitaal van 12.400,00 euro 

Begrafeniskosten tot 619,73 euro 

 

Blijvende ongeschiktheid: 

100%: 24.800,00 euro 

Gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid wordt proportioneel geregeld. 

 
Tijdelijke werkongeschiktheid: 

Dagelijkse vergoeding van 10,00 euro 

 

Behandelingskosten na tussenkomst van het ziekenfonds: 

Terugbetaling van in nomenclatuur van RIZIV-tarief opgenomen 

geneeskundige verstrekkingen tot 100% van dit tarief. 

 
Kosten tandprothese tot 123,95 euro per tand en max. 495,79 euro per 

slachtoffer 

Maatschappij Ethias 

Polisnummer 45.156.959 

 

 

3.  Vergoedingen 
 

• De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de 

vrijwilligersactiviteiten. 

 

 

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 of beroep 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 gevangenisstraf van acht dagen tot zes 

maanden en met een geldboete 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 

mindervaliden). 

 

 

 

6.  Wederzijdse rechten en plichten 
 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn 

werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke 

uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,  . . . ,  . . . 

 

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,… . 

 

 


