INFORMATIENOTA
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
1. Organisatie
Naam

De Milieuboot vzw

Adres

De Gheeststraat 16 9300 Aalst

Tel.nr

053 72 94 20

e-mail

info@milieuboot.be

Sociale
doelstelling

Uit de statuten:
“De vereniging heeft tot doel, via de organisatie van activiteiten, zoals
educatieve en wetenschappelijke milieuboottochten, vormingsactiviteiten,
natuurexploitatie, enz. en het aanbieden van speciale diensten, zoals
documentatie, publicaties, begeleiding, enz. bij te dragen tot een grotere
bewustmaking en een beter inzicht in de milieuproblematiek. De vereniging
zal zich daarbij richten tot verenigingen en groepen uit het brede socioculturele veld en op andere groepen en individuen die daarom verzoeken.”

Juridisch
statuut

Vereniging Zonder Winstoogmerk

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam

Baita Dolores

Functie

secretaris

GSM

0477 46 56 58

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij FIDEA (via Watereducation vzw)
Polisnummer 40670616

Vrije verzekeringen
Waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens
de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de
activiteiten

Maatschappij FIDEA (via RISA vzw)
Polisnummer 30519665

3. Vergoedingen
Keuze uit één van de twee mogelijkheden(volgens afspraak).
•

De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

OF
•

De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekeninghoudend met de wettelijk
vastgestelde maxima) voor:
In 2019: 34,00 euro per dag + eventuele verplaatsingskosten , voor maximum 40 dagen
per jaar (€ 1.360) en max 2000 km verplaatsingskosten op jaarbasis. Alle bedragen
kunnen, naargelang de evolutie van de wettelijke maxima worden aangepast.

Krijgt u van meerdere organisaties een kostenvergoeding voor uw inzet als vrijwilliger? Dan
moet dat op uniforme wijze gebeuren. Vrijwilligers mogen in een en hetzelfde kalenderjaar
immers geen reële kostenvergoedingen combineren met een forfaitaire kostenvergoeding.
Bovendien geldt de wettelijke dag- en jaargrens voor de forfaitaire kostenvergoeding per
vrijwilliger en niet per organisatie waar u zich als vrijwilliger inzet. Overschrijdt u de
grenzen, dan moeten alle gemaakte kosten bewezen worden. Kan dat niet, dan is de
vergoeding niet vrij van belasting en sociale bijdragen.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt
bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
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. Geheimhoudingsplicht
Volgens 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 dus ook op een vrijwiliger
slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij
mindervaliden).

6. 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
m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het
activiteitsveld, . . . , . . .

Facultatief: indien een kopie van de organisatienota aan de vrijwilliger
overhandigd wordt:
Naam en voornaam
van de vrijwilliger
Adres
Tel. en/of GSM
te verwittigen bij ongeval

De vrijwilliger verklaart hierbij op eer dat de forfaitaire vergoeding die hij ontvangt, nooit
hoger mag zijn dan het vastgestelde wettelijke maximum. Hijzelf is verantwoordelijk voor
het bijhouden van het totaal aan vrijwilligersvergoedingen die binnen het jaar, eventueel
vanuit verschillende organisaties, aan hem zijn uitgekeerd. Bij overschrijding van dit bedrag
zal hij dit bedrag als fiscaal belastbare inkomsten moeten aangeven.
Datum:
Handtekening vrijwilliger:

