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 NOTA  Informatieplicht statuut van de vrijwilliger 
 

Scouts Boortmeerbeek 
Scouts Boortmeerbeek is een vzw, gevestigd te Schoubroekstraat 21 b, 
3190 Boortmeerbeek. 
 
e-mail: groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be 
 

Wij beschouwen als vrijwilliger binnen de vereniging: 
 

• iedereen die actief is als leiding en aangesloten is als werkend lid; 
• iedereen die actief is als medewerker en aangesloten is als toegetreden 

lid; 
• iedereen die actief is als occasionele vrijwilliger maar niet aangesloten is 

als lid.  

De informatienota voor vrijwilligers 
Sofie Barmans, groepsleidster bij scouts Boortmeerbeek vzw, is verantwoordelijk 
voor de verspreiding van deze informatienota. Zij is ook verantwoordelijk voor 
informatie over rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger. 

Het doel van scouts Boortmeerbeek vzw 
De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het 
beoefenen, beheren, besturen, verspreiden, ontwikkelen en ondersteunen van 
de scouts- en gidsenwerking Sint-Godelieve Boortmeerbeek. Zij mag alle 
activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. 

De verzekeringen van scouts Boortmeerbeek vzw 
De vereniging en de aangesloten vrijwilligers zijn verzekerd voor: 
 
- Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid bij lichamelijke letsels ten gevolge 

van een ongeval: medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
definitieve invaliditeit, overlijden; 

- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met uitzondering van contractuele 
aansprakelijkheid; 

- Rechtsbijstand bij verzekerde schadegevallen in verband met lichamelijke 
letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. 

 
Zowel de activiteiten zelf als de verplaatsingen van en naar de activiteiten zijn 
verzekerd. 
 
De niet aangesloten (occasionele) vrijwilligers moeten via het nationaal 
secretariaat verzekerd worden, en hebben dan dezelfde verzekeringsdekking als 
de aangesloten leden. 
 
De polis heeft als nummer 45.103.242 en is afgesloten bij Ethias NV.  
Je kunt meer uitleg over de polis terugvinden op de site 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be. Daar vind je de folder verzekeringen, waarin 
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de verschillende onderdelen van de polis op een leesbare manier voorgesteld 
worden. Je vindt er ook de volledige tekst van de polis. 
 
Bij ernstige ongevallen moet de permanentie van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
verwittigd worden, via de permanentie-gsm: +32 474 26 14 01. 

Aansprakelijkheid 
De vereniging is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilligers aan derden 
veroorzaken bij het verrichten van vrijwilligerswerk, zowel op Belgisch 
grondgebied als daarbuiten, met uitzondering van schade-eisen ingesteld in of 
onder de wetgeving of rechtsmacht van de U.S.A. en Canada. 
 
Als de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging 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. 

De onkostenvergoeding van vrijwilligers 
De vrijwilligers kunnen voor reële materiële kosten en vervoersonkosten worden 
vergoed mits overhandiging van de juiste bewijsstukken. 

De geheimhoudingsplicht voor vrijwilligers 
Als vrijwilliger binnen de vereniging kan je soms vertrouwelijke informatie 
toevertrouwd worden. We wijzen op de geheimhoudingsplicht krachtens 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 ook op een 
vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is. 

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 met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het 
respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, ... 


