Beste vrijwilliger, Beste medewerker,

Bij deze willen wij elke vrijwilliger van de dekenale vzw Dekenaat Kempen van harte danken voor de
verantwoordelijkheid die hij / zij dag in dag uit opneemt in het kader van de parochiale werking. Het is
zonder meer duidelijk dat een parochie niet kan functioneren zonder jullie inzet.
Graag willen wij echter uw bijzondere aandacht vragen voor een aantal aspecten die samenhangen
met het vrijwilligerswerk. Vooral de oudere vrijwilligers onder ons kijken soms nog wat raar op
wanneer het statuut van vrijwilliger en de gevolgen daarvan ter sprake komen. Want inderdaad,
sedert de wet van 2005 is er sprake van een echt “statuut” van de vrijwilliger. Dat betekent dat
“vrijwilliger zijn” niet langer een vrijblijvende hobby is (als het dat al ooit geweest is), maar dat er
rechten en plichten aan verbonden zijn.
WIE is vrijwilliger van een dekenale vzw?
De Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers zegt dat vrijwilligerswerk een activiteit is die plaats
vindt binnen een organisatie zonder winstoogmerk (zie ook de brochure van de Koning
Boudewijnstichting waarin deze wet wordt toegelicht).
Vrijwilligers van een dekenale vzw zijn dus vrijwilligers die activiteiten uitvoeren in het kader van een
afdeling die deel uitmaakt van een dekenale vzw. Een afdeling maakt deel uit van de dekenale vzw
wanneer al haar tegoeden en schulden opgenomen zijn in de balans van de dekenale vzw.
Bescherming (= verzekering) van de vrijwilligers van de dekenale vzw’s
Een van de voornaamste opdrachten van de Raad van Bestuur is er voor te zorgen dat de vrijwilligers
goed verzekerd zijn voor de schade die zij kunnen berokkenen aan anderen of aan zichzelf. Daarom
heeft elke dekenale vzw een aantal verzekeringen afgesloten:


Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Elke organisatie die met vrijwilligers werkt is wettelijk verplicht om een dergelijke verzekering
af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade die door een vrijwilliger veroorzaakt wordt aan
anderen. (zie ook www.dek-kemp.be )



Verzekering Gemeen Recht
Dekt de mogelijke lichamelijke schade die een vrijwilliger oploopt bij de uitoefening van een
activiteit of op de weg van- en naar die activiteit.

De documenten die moeten ingevuld worden bij een schadegeval zijn te bekomen via de
contactpersoon van uw parochie. Deze lijst vindt u op onze website www.dek-kemp.be /vzw /
vrijwilligers / contactpersoon verzekeringen.
Om de procedures zo snel en eenvoudig mogelijk te houden, kan de plaatselijke afdeling van de
dekenale vzw het (de) ingevulde document(en) rechtstreeks naar het Interdiocesaan Centrum sturen,
met kopie aan de secretaris van de dekenale vzw.
Aandachtspunten
Autonomie van de parochie
In de Diocesane Beleidsvisie met betrekking tot de burgerlijke structuren en materies staat de
canonieke autonomie van de parochie als derde van de zes uitgangspunten waarop het beheer van
het materiële moet gebaseerd zijn (voor de volledige tekst, zie website bisdom Antwerpen /
Parochies, Federaties & Dekenaten / Dekenale vzw) en is tevens opgenomen als “INLEIDING” bij het
Huishoudelijk Reglement van onze vzw, via een login te vinden op www.dek-kemp.be / vzw /
basisdocumenten).
Deze autonomie van de parochie heeft onder meer voor gevolg dat elke parochie en elke afdeling in
de parochie verplicht is om een gezond financieel beleid te voeren.
De Raad van Bestuur van de dekenale vzw waartoe de parochie behoort, ziet toe op het naleven van
deze verplichting. Ook het Bisdom hecht heel veel belang aan de financiële gezondheid van de
parochies en hun afdelingen. Daarom zijn investeringen van meer dan 12.500 EUR onderworpen aan
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de voorafgaande goedkeuring van de vicaris, verantwoordelijk voor de parochies en de bisschoppelijk
gedelegeerde, bevoegd voor het diocesaan economaat.
Juridisch kader
Vrijwilligerswerk gebeurt altijd in het kader van een organisatie. Dat heeft voor gevolg dat een
vrijwilliger in principe niet vrij en op eigen houtje kan handelen. De vrijwilligers van de dekenale vzw’s
hebben een zeer grote vrijheid van handelen, gebaseerd op het vertrouwen dat ze genieten in de
parochie. Zij moeten er echter blijven rekening mee houden dat zij niet beschikken over
handtekeningbevoegdheid namens de dekenale vzw en dat zij de dekenale vzw dus niet rechtsgeldig
kunnen verbinden, tenzij zij hiervoor schriftelijk de toelating van de Raad van Bestuur gekregen
hebben. Vrijwilligers die buiten hun bevoegdheid handelen, verbinden zich tot iets waartoe zij zich
juridisch gezien niet kunnen toe verbinden. De Raad van Bestuur kan deze verbintenissen naast zich
neerleggen (waarbij de vrijwilliger door de medecontractant persoonlijk kan aangesproken worden
voor schadevergoeding) of de afspraken bekrachtigen, wat soms tot vervelende situaties voor de
dekenale vzw leidt.
Daarom bij deze een warme oproep aan al onze vrijwilligers om zeker inzake afsluiten of annuleren
van contracten rekening te houden met het feit dat zij in het kader van de dekenale vzw handelen:
Acties met een juridische draagwijdte mogen enkel ondernomen worden mits de Raad van Bestuur
hiertoe schriftelijk de bevoegdheid gegeven heeft.
Ieder zijn verantwoordelijkheid, ieder zijn aansprakelijkheid
In een organisatie zoals de dekenale vzw is het van uitzonderlijk groot belang dat elke vrijwilliger voor
de volle 100% zijn / haar verantwoordelijkheid neemt. Vele handen maken het werk licht en alleen op
die manier geraakt al het werk gedaan en kan iedereen de verantwoordelijkheid nemen die aan zijn /
haar plaats in het vrijwilligerswerk verbonden is. Wij zijn alle vrijwilligers heel erg dankbaar voor de
taken die zij opgenomen hebben en voor de stipte manier waarop zij deze uitvoeren.
Verantwoordelijkheid nemen brengt ook aansprakelijkheid mee. Een bijzonder aspect is de
bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurders zijn namelijk onder meer aansprakelijk voor het
nakomen van de wettelijke verplichtingen die aan de vzw opgelegd zijn (vb. de balans neerleggen, de
wettelijk verplichte verzekeringen afsluiten). Zij zijn eveneens aansprakelijk voor de correcte
uitvoering van alle contractuele verplichtingen van de dekenale vzw. Daarom ook is het van het
allergrootste belang dat de secretaris van de dekenale vzw vooraf geraadpleegd wordt wanneer in
een afdeling de noodzaak aangevoeld wordt om nieuwe contracten af te sluiten of om in te grijpen in
lopende contracten.
Tot besluit …
Vele parochies mogen gelukkig rekenen op een ruime groep vrijwilligers. Namens de dekenale vzw
willen wij iedereen die meewerkt aan het goed beheer van de roerende en onroerende goederen van
de parochie nogmaals van harte danken. Jullie zijn voor ons van onschatbare waarde. Wij hopen dat
uw inzet u veel voldoening schenkt dat wij nog heel lang op u mogen blijven rekenen.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

De Raad van Bestuur
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