
Vzw OZCS West-Brabant    Reper Vrevenstraat 56   1020 Brussel                                     Ondernemingsnummer 421 912 980 

Bijlage 8 

 

 

Informatie voor vrijwilligers 
 

Schoolbestuur: 

Vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der 

Christelijke scholen West-Brabant 

Paul Jansonlaan 57 

1020 Brussel 

School: 

Vzw OZCS West-Brabant  

Gesubsidieerde Vrije Lagere School  

Sancta Maria 

Stevens-de Waelplein 13 

1502 Lembeek 

 

 

De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt.  Dit betekent dat 

organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen.  Ook 

onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  Wij 

kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen.  Langs  deze weg 

willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d.  Wij bezorgen u alle informatie 

waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn. 

 

Organisatie 

De vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke scholen West-Brabant Reper 

Vrevenstraat 56 1020 Brussel 

Maatschappelijk doel: katholiek onderwijs en christelijke opvoeding verstrekken en bevorderen 

overeenkomstig het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke scholen van Vorselaar. 

De school vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke scholen West Brabant 

Gesubsidieerde Vrije Lagere school Sancta Maria Stevens de Waelplein 13 1502 Lembeek 

 

Aansprakelijkheid 

Hetkan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent.  Als school 

zijn wij daarvoor verantwoordelijk.  Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt 

werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging.  Voor schade vooroorzaakt door 

lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt. 

 

Verzekering 

Verplichte verzekering 

Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij KBC.  Deze verzekering dekt de 

burgerlijke aansrprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers.  Je kunt de polis inzien op het 

secretariaat.  Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade veroorzaakt aan een 

ander, dan zal de verzekering tussenkomen. 

Vrije verzekering 
Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de 

vrijwilligers dekt.  Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten 

die je als vrijwilliger van de school uitvoert.  Dit verzekeringscontract werd ook afgesloten bij KBC.  

Ook deze pois kan je inzien op het secretariaat. 

 

Vergoedingen 

Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren.  Voor activiteiten die je 

als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald.  Onze school voorziet in principe geen enkele 

vergoeding. 

Bij uitzondering betaalt de school een forfaitaire vergoeding tot terugbetaling van onkosten ten 

bedrage van maximum € 27,92 per dag en € 1.116,71 per jaar. 

 

Geheimhoudingsplicht 
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Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun 

activiteiten.  Vooral als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening(Tele-onthaal, de zelfmoordlijn, de 

jongerentelefoon,…)  kan dit gemakkelijk voorkomen.  Als vrijwilliger ben je dan verplicht deze 

informatie geheim te houden.  De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek (zie 

hieronder), geldt niet als je op vrijwillige basis werk verricht in onze school. 

 

“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 zijn 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 een gevangenisstraf van acht dagen tot 

zes maanden en met een geldboete. 
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