
 

 

 

1. Organisatie 

 

Naam:   Vrede vzw 

Adres:    Dok Noord 4F bus 203 – 9000 Gent 

Telefoonnummer:  +32 9 233 46 88 

E-mail:    vrede@vrede.be 

 

Sociale doelstelling:   

Art. 3 van de statuten 

De vereniging wil bijdragen tot de opbouw van een vreedzame internationale samenleving gebaseerd 

op structurele sociale rechtvaardigheid, door het bieden van informatie en inzichten die participatie 

van de burgers in de democratische buitbouw van onze samenleving bevorderen. 

De vereniging heeft tot doel: de vorming van volwassenen met betrekking tot de vraagstukken van 

wereldvrede, de internationale politiek, de ontwikkelingsproblematiek, de bevordering van de 

emancipatie van de vrouw, en de vraagstukken in verband met discriminaties onder meer op het 

gebied van ras of geslacht, ter bevordering van de vriendschap en de culturele betrekkingen onder de 

volkeren. Ze wil via studie en informatie bijdragen tot een doordacht engagement voor vrede, en 

hiervoor samenwerken met andere verenigingen uit het sociaal en sociaal-cultureel veld. Ze kan alle 

daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze doelstellingen 

 

Juridisch statuut: VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) 

Verantwoordelijke van de organisatie die verwittigd moet worden bij ongevallen: 

Pieter Teirlinck  

Coördinator 

+32 9 233 46 88 

 

 

 

 

Organisatienota  Vrijwilligerswerk Vrede vzw 
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2. Aard van het vrijwilligerswerk 

 

De vrijwilliger engageert zich om voor de beweging-vzw belangeloos activiteiten te verrichten. 

De taak kan omvatten: 

- Bestuurder van de vzw tijdens activiteiten van de vzw 

- Het op zich nemen van administratieve of andere ondersteunende taken die doelstelling 

van de vereniging omvatten. 

Vredesactivisten vallen niet direct onder onze definitie van vrijwilligers. Wie dus deelneemt aan een 

studiedag, manifestatie of activiteit wordt niet beschouwd als vrijwilliger. Vrijwilligers die specifiek 

gevraagd worden om administratief, inhoudelijk of organisatorisch ondersteunend werk uit te voeren, 

vallen hier wel onder.  

Vrijwilligers die genieten van een uitkering, zoals werklozen of bruggepensioneerden, moeten zich in 

regel stellen voor ze vrijwilligerswerk aanvatten. 

 

3. Verzekeringen 

 

In de bedrijfspolis van de vzw is een verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. 

Voor de lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van 

het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar dit vrijwilligerswerk is dekking voorzien in de 

bedrijfspolis als uitbreiding van de arbeidsongevallenverzekering voor het personeel en dit voor de 

vrijwilligers op basis van forfaitaire bedragen. 

 

4. Vergoedingen 

 

De vrijwilliger engageert zich om voor de beweging-vzw belangeloos activiteiten te verrichten. 

Uitzonderlijk kunnen vrijwilligers een forfaitaire vergoeding ontvangen, rekening houdend met de 

wettelijk vastgestelde maxima en na goedkeuring van de Raad Van Bestuur. Enkel bij activiteiten die 

uitzonderlijke en/of vaardigheden van de vrijwilliger vereisen, kan een vergoeding ten bedrage van 

maximum 32,71 euro per dag en max 1.308,38 euro per jaar van toepassing zijn (index 2015) en de 

wettelijk toegestane verplaatsingsvergoeding. 

Vrijwilligers moeten er zelf op toezien dat ze niet meer dan de wettelijk toegelaten maximale bedragen 

ontvangen als forfaitaire kostenvergoeding: deze maxima gelden per persoon, ongeacht voor hoeveel 

organisaties de vrijwilliger werkt. 



5. Aansprakelijkheid 

 

Vrede v.z.w. is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent aan de vereniging 

en aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk. 

De vrijwilliger kan slechts persoonlijk aansprakelijk gesteld worden in geval van bedrog, zware fout of 

herhaalde lichte fout. 

Hij/zij handelt steeds ter goeder trouw. 

De vrijwilliger verbindt zich ertoe om elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te 

melden bij de maatschappelijke zetel. 

 

5. Geheimhoudingsplicht 

 

De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en 

beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie, en is gebonden door een plicht tot 

geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundigen gegevens die 

hem/haar zijn bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten, alsmede met 

betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld. 

 

Art. 458 van het strafwetboek beschrijft de geheimhoudingsplicht als volgt:  

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 (€ 2,47 ) tot vijfhonderd frank (€ 12,93). 

 

De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwilliger verkrijgt, 

vertrouwelijk. 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

De voorzitter: Natasja Van Bylen 

De secretaris: Pieter Teirlinck 


