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Departement Algemene ondersteuning
Financiën – Dienst Verzekeringen
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
T 015 29 78 42
E verzekeringen@mechelen.be
openingsuren: ma-vr: 8.00u tot 12u en 12.30u tot 16.30u
Personeel - Arbeidsongevallen
Schaalstraat 46, 2800 Mechelen
T 015 45 33 55
E sabrina.kerremans@mechelen.be
openingsuren: ma-vr: 8.30u tot 12u en 12.30u tot 16.30u

Waarvoor dient de vrijwilligersovereenkomst?
Voor elke vrijwilliger aan de stad Mechelen wordt een overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is noodzakelijk om de rechten en plichten van de vrijwilliger mee te delen en in
orde te zijn met de wet. (Wet betreffende de vrijwilligers van 3 juli 2005).
Hoe verloopt het vrijwilligerswerk?
Alle afspraken over de taken, het materiaal, de planning, … worden in overleg met de verantwoordelijke dienst gemaakt.

Organisatie
Naam

STAD MECHELEN

Adres

Grote Markt 21
2800 Mechelen

Tel.nr

015 29 75 11

e-mail

stadsbestuur@mechelen.be

Dienst –
doelstelling

Dienstgegevens
Naam: Jeugddienst
Adres: Hanswijkstraat 32
Tel: 015/29 78 95
e-mail: jeugddienst@mechelen.be
Diensthoofd: Herman Beyens tel: 015 29 77 62
Elk ongeval moet onmiddellijk aan de dienstverantwoordelijke of
zijn vervanger worden gemeld.

Juridisch
statuut

openbare dienst

Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op: informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, …
De organisatie heeft recht op: een correcte deontologische houding van de vrijwilliger bij
het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, … .

Welke verzekering is er door de stad voor de vrijwilliger afgesloten?
Verplichte verzekering
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de organisatie en de vrijwilliger. Rechtsbijstand is inbegrepen in de verzekering.
Maatschappij

ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt

Polisnummer

45.006.396

Vrije verzekeringen
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering
van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Polis arbeidsongevallen.
Rechtsbijstand is inbegrepen in de verzekering.
Maatschappij

ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt

Polisnummer

6.050.820

Vergoedingen
De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima.

Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt
bij het verrichten van vrijwilligerswerk, als de aansprakelijkheid van de vrijwilliger bewezen
is.
Als 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.

Geheimhoudingsplicht en privacyverklaring
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 vrijwilliger
slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bvb. monitoren bij mindervaliden).

Handtekening: Geertrui Nees, Waarnemend Diensthoofd Jeugddienst Mechelen
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