BIJLAGE nr. 1

Reglement vrijwilligersverzekering
Artikel 1.
Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de
Vlaamse Gemeenschapscommissie een verzekering aan voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties,
tijdens het vrijwilligerswerk.

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied en definities
Artikel 2.
Het doel van dit reglement is het regelen van de wijze van aanbieden van een verzekering voor
vrijwilligerswerk in diverse sectoren in het Brusselse hoofdstedelijke gewest.
Artikel 3.
In dit reglement gelden volgende definities :
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.
Vrijwilliger: elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.
Vrijwilligersorganisatie: elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met
vrijwilligers.
Vrijwilligersdag: elke kalenderdag waarop één vrijwilliger verzekerd is.
Artikel 4.
Volgende organisaties kunnen geen gebruik maken van de vrijwilligersverzekering:
- vrijwilligersorganisaties die zelf een publieke rechtspersoon zijn;
- vrijwilligersorganisaties met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid die onderhevig zijn aan een bijzondere
overheidsinvloed. Met bijzondere overheidsinvloed wordt bedoeld :
1° dat één of meer van de bestuursorganen voor meer dan de helft bestaan uit leden van bestuursorganen van
publiekrechtelijke rechtspersonen of dat de leden van de bestuursorganen voor meer dan de helft worden
aangewezen of voorgedragen door die personen;
2° of, dat die publiekrechtelijke rechtspersonen of hun vertegenwoordigers over de meerderheid van de
stemrechten beschikken in een of meer van de organen;
Door de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesubsidieerde organisaties die gebruik kunnen
maken van de vrijwilligersverzekering worden opgenomen in een lijst.
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HOOFDSTUK 2. Voorwaarden
Artikel 5.
In geval van een vereniging zonder winstoogmerk, moet de maatschappelijke zetel van de vrijwilligersorganisatie die
via de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar vrijwilligerswerk wil verzekeren, in het Brusselse hoofdstedelijke
gewest gevestigd zijn. In geval van een feitelijke vereniging moet de persoon die als verantwoordelijke optreedt voor
deze feitelijke vereniging zijn woonplaats hebben in het Brusselse hoofdstedelijke gewest.
Artikel 6.
De activiteiten waarvoor de vrijwilligersorganisaties een verzekering aanvragen, kunnen wereldwijd plaats vinden
met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.
Artikel 7.
De verzekeringsmaatschappij waarmee de Vlaamse Gemeenschapscommissie een contract heeft, kan activiteiten
van verzekeringsdekking uitsluiten, op basis van het ingeschatte risico en de gevolgen voor de kostprijs van de polis.
Artikel 8.
Vrijwilligers kunnen pas verzekerd worden vanaf het kalenderjaar waarin ze 16 jaar worden.
Artikel 9.
Elke vrijwilligersorganisatie kan per kalenderjaar 100 vrijwilligersdagen via dit reglement verzekeren.
Vrijwilligersdagen die in het lopende kalenderjaar niet zijn aangewend, kunnen niet overgedragen worden naar het
volgende kalenderjaar.
Artikel 10.
De vrijwilligersorganisaties zijn op de hoogte van de wetgeving betreffende de rechten van vrijwilligers en verbinden
zich tot naleving hiervan.

HOOFDSTUK 3. Voorwerp verzekering
Artikel 11.
De verzekeringsovereenkomst die in het kader van dit reglement wordt afgesloten, waarborgt de buitencontractuele
aansprakelijkheid tegenover derden die luidens de terzake geldende Belgische of buitenlandse wetgevingen of
reglementeringen ten laste gelegd kan worden van :
- de organisatie wanneer deze instaat voor het administratief beheer en de organisatie van de verzekerde
activiteiten, ofwel wanneer hij deelneemt aan allerlei verrichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met de
verzekerde activiteiten;
- de vrijwilligers die hun medewerking verlenen ter gelegenheid van de organisatie en het verloop van de verzekerde
activiteiten;
- de ouders en de voogden van de minderjarige verzekerden, voor zover zij er burgerlijk aansprakelijk voor zijn;
de rechtstreekse aansprakelijkheid van deze personen is dus in geen geval verzekerd.
In het geval van een feitelijke vereniging die, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de
rechten van vrijwilligers, gewijzigd via de Wet van 19 juli 2006, op grond van haar specifieke verbondenheid hetzij
met een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij met een feitelijke vereniging die één of meer personen tewerkstelt,
beschouwd kan worden als een afdeling daarvan, wordt tevens de aansprakelijkheid van deze vereniging zonder
winstoogmerk of feitelijke vereniging die één of meer personen tewerkstelt, verzekerd voor schade veroorzaakt door
de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk in de plaatselijke door het college erkende feitelijke vereniging.
De verzekeringsovereenkomst die in het kader van dit reglement wordt afgesloten, biedt tevens dekking voor
rechtsbijstand voor de organisatie en de vrijwilligers en voor lichamelijke ongevallen overkomen aan de vrijwilligers,
tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. De waarborgen worden goedgekeurd door het College.

2

HOOFDSTUK 4. Procedure deel 1 : aanvraag tot goedkeuring van verzekerde
vrijwilligersdagen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Artikel 12.
Alle organisaties die gebruik kunnen maken van de vrijwilligersverzekering, zoals bedoeld in artikel 4, kunnen een
erkenningsnummer krijgen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 100 vrijwilligersdagen.
Artikel 13.
De lijst met erkenningsnummers wordt ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschapscommissie via de
website.
Artikel 14.
Jaarlijks wordt een basislijst van organisaties ter kennisname voorgelegd aan het College. Deze lijst word gedurende
het lopende werkjaar aangevuld met nieuwe erkenningen door de administratie van het College.

HOOFDSTUK 5. Procedure deel 2 : aangifte van te verzekeren vrijwilligersdagen bij de
verzekeringsmaatschappij
Artikel 15.
Vrijwilligersorganisaties kunnen op basis van het erkenningsnummer zoals bedoeld in artikel 11 hun activiteiten voor
verzekering aangeven bij de verzekeringsmaatschappij waarmee de Vlaamse Gemeenschapscommissie een contract
heeft afgesloten.
Artikel 16.
Het College bepaalt op welke wijze de vrijwilligersorganisaties hun activiteiten kunnen aangeven conform de
bepalingen van de verzekeringsmaatschappij zoals bedoeld in artikel 7.
Artikel 17.
Bij het melden van de te verzekeren activiteiten aan de verzekeringsmaatschappij, wordt telkens melding gemaakt
van het erkenningsnummer waarvan sprake in artikel 11.
Artikel 18.
Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de Nationale Loterij voorziene subsidies, kunnen
vrijwilligersorganisaties een aangifte doen van hun activiteiten voor 100 vrijwilligersdagen per kalenderjaar.
Artikel 19.
De aangifte van een ongeval of schadegeval gebeurt via een daarvoor bestemd formulier rechtstreeks aan de
verzekeringsmaatschappij.

HOOFDSTUK 6. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 20.
In functie van toezicht en controle moet elke verzekerde activiteit kosteloos toegankelijk zijn voor de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Artikel 21.
De verzekeringsmaatschappij wordt aangeduid overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten.
Artikel 22.
Het College regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en overtredingen en wordt ertoe gemachtigd
alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.
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Artikel 23.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
problemen die zouden ontstaan in het kader van de toepassing van dit reglement.
Artikel 24.
De erkenning als vrijwilligersorganisatie in het kader van dit reglement ontslaat de vrijwilligersorganisatie in geen
enkel geval van de plicht om te voldoen aan eventuele wettelijke of decretale verplichtingen in verband met
verzekeringen.
Artikel 25.
De erkenning als vrijwilligersorganisatie geldt enkel in het kader van dit reglement. De vrijwilligersorganisatie kan
aan deze erkenning geen andere rechten ontlenen.
Artikel 26.
Bij vaststelling van misbruiken door de vrijwilligersorganisatie kan het College de erkenning van de
vrijwilligersorganisatie in het kader van dit reglement intrekken.
Artikel 27.
Een organisatie die, krachtens artikel 4 b en c van de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers,
gewijzigd via de Wet van 19 juli 2006, de vrijwilliger informeert over het verzekeringscontract dat de organisatie
heeft gesloten voor vrijwilligerswerk, vermeldt hierbij uitdrukkelijk dat dit contract werd afgesloten door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Artikel 28.
Alle door de vrijwilligerorganisatie overgemaakte informatie moet juist en volledig zijn en beantwoorden aan de
werkelijkheid, op straffe voor de organisatie om de erkenning te verliezen, de verzekeringsdekking geweigerd of de
verzekeringsprestatie verminderd te zien.
Artikel 29.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 20 november 2008.
Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit 08/472 van 20 november 2008 houdende het reglement
betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering en de vaststelling
van de lijst van verenigingen die in aanmerking komen voor deze verzekering.

De Collegeleden,

Brigitte GROUWELS

Pascal SMET

Guy VANHENGEL
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