NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS

23 december 2005

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers treedt in werking op 1 februari 2006.
Aan de basis van die wet ligt het wetsvoorstel van Greet van Gool. Zij volgt de wet natuurlijk verder op.
In deze nieuwsbrief vindt u een stand van zaken, nadat in het parlement een aantal vragen gesteld
werden over de toepassing van de wet, en nadat er een aantal wijzigingen aangebracht werden door
de recente wet houdende diverse bepalingen.
MEER DUIDELIJKHEID OVER DE AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING
De burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die de vrijwilliger aan de organisatie en aan derden
berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk ligt bij de organisatie. Enkel in geval van bedrog,
zware fout of bij een lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, wordt de organisatie
niet burgerlijk aansprakelijk gesteld.
Een tweede aspect is de vrijwilligersverzekering die de organisatie moet afsluiten. Er wordt nu
duidelijk gesteld dat deze verzekering enkel van toepassing mag zijn op de burgerlijke
aansprakelijkheid.
Op voorstel van Greet werd er duidelijkheid geschapen over de licht verwarrende bepalingen
hieromtrent. Deze waren een gevolg van de vele opeenvolgende technische wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke wetsvoorstel.
MOGELIJKE UITBREIDING VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT
Volgens de vrijwilligerswet kan de Minister van Sociale Zaken de dekking van het verzekeringscontract
van de vrijwilligersorganisaties uitbreiden tot de rechtsbescherming en tot de mogelijke ongevallen
tijdens de activiteit van de vrijwilliger. Deze mogelijkheid tot uitbreiding is nu ook van toepassing op
de ziekten die worden opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.
MEER DUIDELIJKHEID OVER DE AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING
Vanaf 1 februari 2006 zijn er twee systemen van onkostenvergoeding voor vrijwilligers. Het eerste is
een volledige kostendekking, op voorwaarde dat de kosten bewezen worden. Het tweede systeem is
de forfaitaire onkostenvergoeding van maximaal 27,37 euro per dag, 662,46 euro per kwartaal of
1.094,79 euro per jaar. De Minister van Sociale Zaken legt nu vast dat alle vergoedingen die de
vrijwilliger ontvangt in de verschillende organisaties waar hij actief is, moeten worden samengeteld
om te evalueren of hij al dan niet boven de maximumgrenzen zit.
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BESTUURDERS VAN DE ORGANISATIES OOK VRIJWILLIGER?
De Minister van Sociale Zaken heeft bevestigd dat ook bestuurders van organisaties onder het
toepassingsgebied van deze wet vallen, inclusief de verplichting voor de organisatie voor een
verzekering op burgerlijke aansprakelijkheid voor hen en de vergoedingsregeling.
VRIJWILLIGERSWERK IN DE ORGANISATIE WAAR JE WERKT
Er rees de vraag of in het geval dat iemand vrijwilligerswerk verricht in de organisatie waar hij ook
werkt, er dan wel sprake is van vrijwilligerswerk. En dus dat hij buiten zijn vergoeding als (bijv.)
werknemer ook nog aanspraak kan maken op de onkostenvergoeding zoals bepaald in de vrijwilligerswet. Het antwoord is positief in zoverre de activiteit volledig los staat van de andere activiteit (in het
voorbeeld als werknemer) en ze onder het toepassingsgebied van de wet valt.
Voor meer informatie kunt u steeds bij Greet terecht.

www.simpelwegsociaal.be
Greet startte in mei de actie “Simpelweg sociaal”. Daarmee wil ze voluit gaan voor een betere
sociale bescherming door vereenvoudiging van procedures, automatische toekenning van
uitkeringen, leesbaardere formulieren en minder formulieren. Op het nieuwe meldpunt kunt u
voorbeelden melden van moeilijke formulieren, van onnodige aanvragen of onderzoeken, van zaken
waarvan u denkt dat het automatisch moet kunnen, van gegevens waarvan u zich afvraagt waarom u
die nogmaals moet doorgeven aan de overheid enzovoort. Iedereen kan hier zijn tips en klachten
kwijt!
U kunt dit doen via de website www.simpelwegsociaal.be of via post naar Lambrechtshoekenlaan
209 bus B-10, 2170 Merksem, fax: 03/644 37 72.
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