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ORGANISATIENOTA 

 

 

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger  

 

 

 

1. Organisatie 

 

Naam Centro Andino vzw 

Adres 

 

Hertog van Brabantlei 9, 2660 Hoboken 

 

Telefoon 03/828.26.16 

E-mail centroandino@gmail.com 

Sociale 

doelstelling 

Inspelen op de fysieke noden van de armere bevolking in het Andesgebied 

en Paraguay door het opsturen van door hen gevraagde materialen. 

Het ondersteunen van kleinschalige projecten bij deze bevolkingsgroepen via 

de lokale partners van Centro Andino vzw. 

Het verspreiden van hun cultuur in België door het geregeld geven van 

informatie. 

 

Juridisch 

statuut 

vzw  

 

 

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota: 

 

Naam Ludo Van Dyck 

Functie Penningmeester 

 

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

 

Naam Ludo Van Dyck 

Functie Penningmeester 

 

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

 

Naam Ludo Van Dyck 

Functie Penningmeester 

Telefoon 03/828.26.16 
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2. Verzekeringen 

 

Verplichte verzekering  

 

Waarborgen 

Doel: 

Verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt die ten laste kan 

vallen van de verzekeringsnemer, zijn organen, aangestelden en andere 

medewerkers in de uitoefening van hun mandaat of functies, uit hoofde van 

schade veroorzaakt door een ongeval aan derden en voortspruitend uit de 

organisatie, in zaal of openlucht, van diverse manifestaties en activiteiten. 

Lichamelijke schade:  

De totale waarborg is beperkt tot 20.787.293,44 euro, maar begrensd tot 

2.500.000,00 euro per ongeval en begrensd tot 2.000.000,00 euro per 

ongeval en per verzekeringsjaar voor deze veroorzaakt door een vergissing 

of een gebrek in het ontwerpen, bereiden, de uitvoering of voorstelling van 

producten, koopwaren of geleverde voorwerpen. 

Materiële schade: 

De totale waarborg is beperkt tot 1.039.364,67 euro en 250.000,00 per 

ongeval 

Rechtsbijstand: 

Rechtsbijstand is begrepen in deze verzekering. 

Maatschappij Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 

Polisnummer 45.013.527. Aansluitingsnummer K53992 

 

Vrije verzekeringen 

 

Waarborgen 

Doel: 
Dit verzekeringscontract waarborgt enkel de lichamelijke ongevallen welke 

zouden kunnen overkomen aan de vrijwillige medewerkers in dienst van de 

verzekeringsnemer: 

1. tijdens de diverse activiteiten van de verzekeringsnemer; 

2. op weg naar en van de activiteiten. Het begrip ‘weg’ is vastgesteld 

overeenkomstig de arbeidsongevallenwet. 

 

Dit verzekeringscontract waarborgt per verzekerde: 

Bij overlijden: 
- betaling van een som van 7.500,00 euro; 

- terugbetaling van de begrafeniskosten tot 619,73 euro. 

Bij bestendige ongeschiktheid: 

- betaling van een kapitaal van 14.900,00 euro voor een bestendige 

ongeschiktheid die 100 % bereikt. Gedeeltelijke blijvende invaliditeit 

wordt proportioneel geregeld. 

Bij tijdelijke werkongeschiktheid: 
- Niet-verzekerde risico’s. 

Behandelingskosten na tussenkomst van het ziekenfonds: 
- terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen welke zijn 

opgenomen in de nomenclatuur van het Riziv-tarief tot beloop van 

100 % van dit tarief van de toepassing op het ogenblik dat de zorgen 

worden verstrekt. 

De kosten van een tandprothese worden terugbetaald tot 495,79 euro 

per slachtoffer zonder 123,95 euro per beschadigde tand te 

overtreffen. 
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Maatschappij Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 

Polisnummer 45.013.568. Aansluitingsnummer K53992 

 

3. Onkostenvergoedingen 

 

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

gevallen: 

 

o uitgaven verricht in functie van de activiteiten van de organisatie. 

 

 De organisatie betaalt een kilometervergoeding van 0,020 euro per kilometer voor verplaatsingen 

gedaan in functie van de activiteiten van de organisatie. 

 

 

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.” 

 

De vermelding ‘alle andere personen’ in de opsomming kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen 

waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bijv. 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, indien 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… 

 

Datum: 

 

Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie: 
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Indien een kopie van de organisatienota aan de vrijwilliger wordt overhandigd: 

 

Naam en voornaam 

van de vrijwilliger 
 

Adres 

 

 

 

Telefoon  

Perso(o)n(en) te 

verwittigen bij 

ongeval 

 

 

 

 

 

Indien de nota door de vrijwilliger wordt ondertekend: 

 

Datum:  

 

 

Handtekening: 

 

 


