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INFORMATIE-NOTA

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw
Lakensestraat 76 bus 2, 1000 Brussel

Sociale doelstelling: In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige
ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel
is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer
gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen
en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

Juridisch statuut: vereniging zonder oogstwinstmerk

1. Organisatie
Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota:
Herwig Teugels (directeur)
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen:
Herwig Teugels (directeur)
tel. 02 211 02 40
gsm. 0495 66 11 62

2. Verzekeringen
Verzekering op georganiseerd vrijwilligerswerk

Belfiusverzekeringen
polisnummer: C-11/1527.439/00-B

Waarborgen : (uittreksel uit de polis)

A. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de organisatie en de vrijwilliger.
De vrijwilliger is verzekerd voor schadegevallen onderworpen aan KB van 12 januari 1984 (privé-
leven) en/of aan de wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers:

 lichamelijke schade

 stoffelijke schade

12.500.000 euro
1.250.000 euro

Franchise 123,95 euro

De verzekerde bedragen en de franchise zijn gekoppeld aan het indexcijfer.

B. Rechtsbijstand :

 strafrechterlijk verweer

 burgerlijk verhaal / drempel 200 euro

 onvermogen / drempel 200 euro

 voorschot op vergoeding / drempel 200
euro

 strafrechterlijke borgstelling

25.000 euro
25.000 euro

7.500 euro
12.500 euro

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

 overlijden

 blijvende invaliditeit

 tijdelijke ongeschiktheid

 medische en extra kosten

 franchise

10.000 euro
15.000 euro

8 euro
max 2.500 euro

25 euro

Sublimieten:

 orthopedische apparaten en prothesen

 brillen en glazen

 tandprothesen

 verzorging in het buitenland

 begrafeniskosten

 opzoekings- en repatriëringskosten

1.500 euro
400 euro

1.500 euro
2.500 euro
2.500 euro
2.500 euro

D. Omnium opdracht – Personenauto’s

Belfius verzekeringen, polisnummer C-14/5123000/01

Volledige omnium, omvattende brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en bijkomende gevaren,
eigen schade :

 Verzekering in functionele waarde

 Maximum verzekerde waarde 25.000 euro

 Glasbreukherstellingen dienen te gebeuren via Carglass of Autoglass Clinic.
 Er is geen dekking voor wagens die reeds verzekerd zijn in een individuele

omniumverzekering.
 Er is ook dekking voor bromfietsen en moto’s.
 Per schadegeval is een franchise ten belope van 10% van het schadebedrag met een

minimum van 125 euro en een maximum van 500 euro.
 Voor de premieberekening dient het aantal gereden km in opdracht van de vzw

geregistreerd te worden.

Deze uittreksels worden slechts ten informatieve titel gegeven. Elke aangifte van een schadegeval zal
door de verzekeringsmaatschappij onderzocht worden en getoetst aan de 2 verzekeringspolissen en
hun algemene voorwaarden.

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersaktiviteiten.

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.
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5. Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger die door het Kenniscentrum Woonzorg Brussel VZW wordt aangesteld dient zich net
zoals de personeelsleden aan de geheimhoudingsplicht te houden volgens artikel 458 van het
Strafwetboek. Hij/zij is gebonden door een plicht tot geheimhouding naar buiten de organisatie toe
met betrekking tot alle persoonlijke,medische en verpleegkundige gegevens die hem/haar zijn
bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige aktiviteiten, alsmede met betrekking tot al
wat hem/haar confidentieel is meegedeeld. De vrijwilliger zal naam en faam van de organisatie
respecteren.
Deze verplichting blijft van kracht ook na de eventuele beëindiging van de samenwerking met het
Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw.
Art. 458: 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 geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.

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 en het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld.
De voertaal in het Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw is de Nederlandse taal.

7. Toestemming voor vrijwilligerswerk
De vrijwilliger brengt de bevoegde instantie op de hoogte van zijn vrijwilligersactiviteiten om, indien
nodig, voorafgaandelijk een toestemming te verkrijgen vooraleer te starten met de
vrijwilligersactiviteiten.
Hiermee wordt o.a. bedoeld :
 de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen
 het ziekenfonds indien men erkend is in arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
 het OCMW indien men een leefloon of andere tussenkomst ontvangt

Deze opsomming is niet limitatief.

Datum: 3 januari 2014

Handtekening van de verantwoordelijke van de
organisatie:

Herwig Teugels


