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VICARIAAT  ONDERWIJS  AARTSBISDOM  MECHELEN-BRUSSEL 
Frederik de Merodestraat 18 

2800 MECHELEN 

 
 
 

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS 
 

1. Organisatie 
 

Naam Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel  vzw 

Adres 
Frederik de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 
Tel : 015 29 84 02 

 
Doel 
 
 
 

 
De vereniging heeft tot doel:  
- het bevorderen, ondersteunen, ontwikkelen, organiseren en 
coördineren van activiteiten uitgaande van de onderscheiden 
partners van de Rooms-Katholieke onderwijs- en 
opvoedingsgemeenschappen van het Nederlandstalig onderwijs 
binnen het kader van hun opdracht, ontvangen van de 
aartsbisschop; 
- het vertegenwoordigen van deze partners en het verdedigen van 
hun belangen, 
- het verzekeren, op het domein van het onderwijs, van elke andere 
activiteit die door de aartsbisschop of zijn gedelegeerde aan de 
vereniging zou kunnen worden toevertrouwd. 
 

Juridisch Statuut  VZW vereniging zonder winstoogmerk 

 
 
 

2. Verzekeringen 
 

 
Burgerlijke 
Aansprakelijkheid  
 

 
De maatschappij waarborgt de verzekerden, in het kader van de 
omschreven activiteit, tegen de geldelijke gevolgen van hun 
burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht het lichamelijke, materiële of 
immateriële karakter van de schade veroorzaakt aan de derden.  
 

 
Gemeen Recht 
 

 
Lichamelijke ongevallen – beroepsleven 
Overlijden 
Permanente invaliditeit  
Tijdelijke werkonbekwaamheid: medische kosten 
 

Omnium  
Opdrachten 
 

 
Volledig casco : Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurkrachten, 
Botsing met dieren, Accidentele Schade voor de verplaatsingen met 
de wagen in het kader van hun vrijwilligersactiviteit. 
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3. Definitie
(Artikel 3 van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers): 
Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

1° <vrijwilligerswerk >: elke activiteit: 
a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;
b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de
activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel;
c) die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van
degene die de activiteit verricht;
d) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader
van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling;

2° <vrijwilliger> : elke natuurlijke persoon die een in 1° bedoelde activiteit verricht; 

4. Aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie
Elke organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij 
het verrichten van vrijwilligerswerk, op de wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn voor de 
schade aangericht door hun aangestelden. 
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. Vergoeding
Als er een voorafgaande afspraak  bestaat tussen de VZW en de vrijwilliger, dan vergoedt de 
VZW de vervoerskosten (trein = 2de klas ticket) en  kilometers (0,3412 € / km), bij voorlegging 
van de vereiste bewijsstukken.  

6. Beroepsgeheim
STRAFRECHT : art. 458 betreffende de wet over de vrijwilligers 
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. 

7. Inlichtingen
Voor inlichtingen, gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijke van uw dienst of het 
secretariaat (015 29 26 78) van het Aartsbisdom Mechelen–Brussel. 


