Informatieblad vrijwilligerswerk VGC
Beste (toekomstige) vrijwilliger,
In dit document geven we jou graag een overzicht van de elementaire informatie die van toepassing is voor
vrijwilligerswerk bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

sociale doelstelling

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt en ondersteunt een open Nederlandstalig netwerk van
diensten, voorzieningen en verenigingen op alle terreinen van cultuur, jeugd, sport, onderwijs, welzijn en
gezondheid en voor specifieke doelgroepen.

juridisch statuut

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een overheidsinstelling.

minimum vereisten voor de vrijwilliger

De vrijwilliger mag starten in het jaar dat de vrijwilliger 16 jaar wordt. Sommige mensen moeten toelating
vragen om te mogen vrijwilligen: werklozen aan de RVA, mensen met een uitkering van het ziekenfonds/
arbeidsongeschikten aan de adviserende geneesheer, mensen met een leefloon aan hun dossierbeheerder.

verzekering

De vrijwilligers worden verzekerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie: De overeenkomst waarborgt de
burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en de lichamelijke ongevallen voor door de VGC georganiseerde
activiteiten. De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden
tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout.

vergoedingen

De vereniging kan haar vrijwilligers op verschillende manieren vergoeden:
- Een forfaitaire onkostenvergoeding.
- Een reële onkostenvergoeding (mits overhandiging van de juiste bewijsstukken).
- Een combinatie van een forfaitaire onkostenvergoeding met een reële onkostenvergoeding voor de
verplaatsingskosten (met een maximum van 2.000 km per jaar).
Let wel:
- Per persoon dient men zich per jaar te houden aan één van deze drie opties.
- In 2017 stijgt de vrijwilligersvergoeding: maximum 33,36 euro per dag én een maximum van 1.334,55
euro per jaar. Dit jaartotaal is persoonsgebonden en heeft betrekking op al jouw vrijwilligerswerk (je
dient dus de vergoedingen van alle organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht, samen te tellen).
- De vrijwilliger kan een vergoeding in natura ontvangen voor het gedane vrijwilligerswerk.

geheimhoudingsplicht

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je
hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan
worden gestraft met een gevangenisstraf en een geldboete.

contactgegevens

Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om ons te contacteren:
vrijwilligerswerk@vgc.be
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