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WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN VRIJWILLIGERS
INFORMATIEPLICHT
Bij wet van 03 juli 2005, zoals later gewijzigd, legt de overheid een aantal regels op die de rechten van
de vrijwilligers vastleggen. Dit betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een
aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook in onze parochies en afdelingen zijn vele vrijwilligers actief.
Langs deze weg willen wij al deze vrijwilligers dan ook informeren over die zaken waarvan jij, volgens
de wet, op de hoogte moet zijn.
ORGANISATIE
Ons dekenaat, haar parochies en afdelingen maken deel uit van de organisatie:
Vzw Dekenaat Kempen (verkort: vzw Dek-Kemp) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is:
Tramstraat 74, 2300 Turnhout. (Identificatienummer: 17522 - Ondernemingsnummer: 410 799 651)
Het doel van de vereniging is:
“Bij te dragen tot de opbouw van de christelijke gemeenschap in het dekenaat en de parochies en
parochiefederaties in het werkgebied van het dekenaat.
Dit houdt onder meer in en dit in de breedste zin:
- het bevorderen van de eredienst en de pastorale zorg voor de katholieke Kerk,
- het helpen en bijstaan van de personen die met de kerkelijke dienst belast zijn,
- het organiseren en ondersteunen van de dekenale, parochiale en pastorale verenigingen en
activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele en sociale ontwikkeling, alsmede het algemeen
welzijn van de bevolking nastreven,
- vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie steun verlenen aan instellingen voor katholiek
onderwijs, religieus leven in gemeenschap, gezondheids- en welzijnszorg.”
AANSPRAKELIJKHEID
Als je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent dan is de vzw Dek-Kemp
daarvoor verantwoordelijk. Je bent wel zelf verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt werd door
het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten
ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt.
VERZEKERING
Verplichte verzekering:
De vzw Dek-Kemp heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij het Interdiocesaan
Centrum - verzekeringsdienst, Guimardstraat 1, 1000 Brussel.
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de vzw Dek-Kemp en van de vrijwilligers.
Je kunt de polis inzien op het secretariaat van vzw Dek-Kemp.
Als je tijdens de activiteit als vrijwilliger van de vzw Dek-Kemp schade veroorzaakt aan een ander, dan
zal de verzekering tussenkomen.
Vrijwillige verzekering:
De vzw Dek-Kemp heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van
de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je ook verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens
activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert. Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent van en naar
de plaats van de activiteit. Dit verzekeringscontract werd eveneens afgesloten bij het Interdiocesaan
Centrum – verzekeringsdienst, Guimardstraat 1, 1000 Brussel. Ook deze polis kun je inzien op het
secretariaat van vzw Dek-Kemp.
VERGOEDINGEN
Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Vrijwilligerswerk is per
definitie onbezoldigd: dit betekent dat een vrijwilliger geen vergoedingen mag ontvangen voor de
prestaties die hij geleverd heeft. De vzw Dek-Kemp voorziet daarom ook geen enkele
prestatievergoeding voor vrijwilligerswerk.
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