Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw
104 Prins Albertlaan – 8400 Oostende

De “Vrijwilligerswet”
In verband met de informatieplicht van de organisaties (de KRNSO is
een publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk en valt dus onder de term
“organisatie”) en de nieuwe wet ter bescherming van de rechten van de
(sport)vrijwilligers, bij hun belangenloze inzet, is de Raad van Bestuur van de
K.R.N.S.O. vzw zo vrij u over het volgende te informeren:
De “Vrijwilligerswet” trad in werking op 1 augustus 2006, de bepalingen
rond aansprakelijkheid en verzekeringen pas vanaf 1 januari 2007. De wet is
van toepassing op het vrijwilligerswerk op Belgisch grondgebied.
Onder vrijwilligerswerk moet worden verstaan elke activiteit die
onbezoldigd en onverplicht wordt verricht. De prestaties kunnen dus niet
opgelegd en nooit vergoed worden, maar onkosten vergoeden mag. Het werk
wordt verricht ten behoeve van een organisatie, anders dan het familie- of
privé-verband. (Een persoon, die zich inzet binnen een sportclub doet dit
automatisch buiten het privé-verband). Het wordt niet verricht in het kader van
een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.
Om vrijwilligerswerk uit te oefenen, is er voor zelfstandigen geen
probleem, maar ambtenaren dienen toestemming te vragen aan hun overste, en
er gelden ook speciale regels voor uitkeringsgerechtigde werklozen,
bruggepensioneerden, arbeidsongeschikten, leefloontrekkers, bejaarden die
genieten van bepaalde uitkeringen en personen die recht hebben op
gezinsbijslagen. (Meer uitleg is te bekomen bij ondergetekende!)
Door het vrijwilligerswerk gaan de vrijwilliger en de organisatie een
engagement aan, en ontstaan er een aantal voorafgaande wederzijdse rechten
en plichten, o.m. de informatieplicht omtrent de onbaatzuchtige doelstelling,
het verzekeringscontract burgerrechtelijke of buitencontractuele
aansprakelijkheid, dat de KRNSO vzw heeft afgesloten voor de dekking van
het vrijwilligerswerk, de eventuele andere risico’s die worden gedekt, vb.
rechtsbijstand, lichamelijke ongevallen, bestuurdersaansprakelijkheid,…
Onze doelstelling is als VZW opgenomen in de KRNSO statuten: Blz.1
Art.2, § 2 - “Haar doelstelling is het bevorderen der lichamelijke geschiktheid
van de jeugd, door het beoefenen van de roeisport in het bijzonder en alle
andere sporten in het algemeen.” De KRNSO vzw is op jaarbasis verzekert voor
aansprakelijkheid via het contract n° 32.529.950 met P & V , alsook voor
rechtsbijstand. Bij belangrijke activiteiten worden afzonderlijke verzekeringen
afgesloten.
De informatieplicht is informeel. Wij kiezen voor a) publicatie in InfoSport Nautique, b) afzonderlijke brochures voor niet leden/medewerkers en
c) affichering van dit document op de infoborden.

Aansprakelijkheden en verzekeringen
Ieder vrijwilliger kan tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerk
een fout begaan die schade berokkent aan (echte) derden. Om zich op deze
zgn. burgerrechtelijke of buitencontractuele aansprakelijkheid (BA) te kunnen
beroepen moet er sprake zijn van fout, schade en causaal verband tussen
beide. De KRNSO is als vzw aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door
haar vrijwilligers. Niet echter in geval van bedrog, zware (grove) fout of
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout. De vrijwilliger
“kan” in dit geval terugvallen op zijn (niet verplichte) familiale verzekering,
die echter meestal pas tussenkomt bij de “vaak voorkomende lichte fout”.
Vrijwillige bestuurders van een sportclub- VZW vallen voor wat betreft
hun mandaat als bestuurder, onder de toepassing van de vrijwilligerswet,
behalve onder de art. 5 en 6 (bepalingen over aansprakelijkheid en
verzekeringen, in werking vanaf 1 januari 2007). Dan is de gewone
bestuurdersaansprakelijkheid uit de VZW- wetgeving van toepassing..
Ook VZW’ s “moeten” een verzekeringscontract afsluiten tot dekking
van de risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk, en dat ten minste de
BA van de organisatie dekt. Bij gebrek aan zo’n verzekering zal de organisatie
in haar geheel, alsook in bepaalde gevallen, haar bestuur of de bestuurders
persoonlijk (vb. : bij bestuursfouten, schendingen van de VZW- wetgeving of
van de statuten, bij onrechtmatige daad,…) voor de gevolgen van de schade
opdraaien. Een rechtsbijstandsverzekering (aparte polis of via een clausule in
vb. de polis BA) en een verzekering tegen lichamelijke ongevallen (al of niet
veroorzaakt door een derde, die zelf geen BA- verzekering heeft), “kan”
interessant zijn.
Vrijwilligerswerk versus arbeids- en strafrecht
Op het vrijwilligerswerk is, gezien er een band van ondergeschiktheid
is, het arbeidsrecht van toepassing. Dit betekent: verbod op kinderarbeid (pas
vanaf 16j.), verbod op nachtarbeid (tussen 20u ’s avonds en 06u ’s morgens),
arbeidsduurbepalingen (38-urenweek, verplichte rusttijden, pauzes,
zondagsrust,…), vreemdelingen en vrijwilligerswerk (niet- EU buitenlanders
zijn uitgesloten – arbeidskaart verplicht) en andere bepalingen (verbod op
discriminatie, moederschapbescherming, verbod op seksuele intimiteiten,…) –
Voor alle uitzonderingen kunt u bij ondergetekende terecht.
Pleegt een vrijwilliger een overtreding of begaat hij een misdrijf, dan zal
hij volgens de algemeen geldende strafrechtelijke regels ter verantwoording
worden geroepen. Hij/Zij is zelf strafrechterlijk aansprakelijk. De organisatie
komt niet tussen.
De vrijwilliger moet erop gewezen worden, dat hij/zij bovendien expliciet
bij wet (art.458 Strafwetboek) gebonden is door een geheimhoudingsplicht. Dit

houdt in dat de vrijwilliger discreet moet zijn, en de vertrouwelijke informatie
die hij tijdens de uitvoering van zijn vrijwilligerswerk zou opvangen, voor zich
moet houden. De standaardformule luidt als volgt: “Indien je als vrijwilliger
kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het
vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek,
niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een
getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden
gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.”
Vergoedingen voor vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is onbezoldigd. De vrijwilliger zet zich “gratis” in. De
organisatie kan wel voorzien in een onkostenvergoeding. Toch zijn
“prestatievergoedingen”, vb. lage “trainersvergoedingen”, mogelijk,
waardoor in werkelijkheid een arbeidsrechtelijke relatie ontstaat, zonder
naleving van de sociaal- en fiscaalrechterlijke verplichtingen. Hoe ver mogen
wij hierin gaan?
In het geval van een forfaitaire onkostenvergoeding mag deze niet meer
bedragen dan 27,92 euro per dag en 1.116,71 (niet afronden!) euro per jaar
(maximaal, per kalenderjaar en jaarlijks geïndexeerd). Geen bewijsstukken
vereist, maar de organisatie moet een vrijwilligersregister bijhouden.
In het geval van een reële onkostenvergoeding zijn bewijskrachtige
documenten vereist. Zo wordt voor verplaatsingen met de wagen 0,2841
euro/km voorzien, per fiets 0,15 euro/km. Er zijn geen maxima voorzien,
zolang ze niet buitensporig, dus aanvaardbaar blijven. Er valt geen
vrijwilligersregister bij te houden.
Een combinatie forfaitaire en reële onkostenvergoeding kan nooit! De
keuze is voor één kalenderjaar geldig. Gezien een vrijwilliger bij meerdere
organisaties kan betrokken zijn, en de maxima niet mag overschreden worden
zal de KRNSO hem/haar een verklaring laten ondertekenen zoals in bijlage.
Het recht op een onkostenvergoeding is geen absoluut recht. De KRNSO zal
desgewenst de redenen van het ontbreken of het slechts selectief toekennen van
een vergoeding uiteenzetten. Het is echter wel een individueel recht. Twee
echtgenoten hebben vb. elk afzonderlijk recht op een volwaardige
onkostenvergoeding.
De onkostenvergoedingen zijn niet belastbaar en doen géén rechten
ontstaan inzake sociale zekerheid. De wet voorziet sancties bij inbreuken,
maar ook uitzonderingen. Uitkeringsgerechtigde vrijwilligers (werklozen –
bruggepensioneerden – arbeidsongeschikten – leefloontrekkers – bejaarden
met gewaarborgd inkomen – gezinsbijslag gerechtigden – gepensioneerden –
andere…) komen nu gemakkelijker aan de bak als vrijwilliger, soms weliswaar
mits wat formaliteiten. Neem desnoods contact op met ondergetekende.

Wie de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers integraal
wenst te lezen, kan deze bij ondergetekende bestellen.
In bijlage een model van een document houdende de informatieplicht.
In bijlage een model van een verklaring op eer.
In bijlage een model van een vrijwilligersovereenkomst.
Brissinck André
Voorzitter KRNSO vzw
Stuiverstraat 284
8400 Oostende
Tel. 059.80.20.31
e-mail: andre.brissinck@pandora.be

DOCUMENT HOUDENDE DE INFORMATIEPLICHT
1.Gegevens sportclub
Naam:
Adres:
Tel.:
E-mail:

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw
Prins Albertlaan 104 8400 Oostende
059.320.365
info@krnso.be
webmaster@krnso.be

Onbaatzuchtige doelstelling: zie statuten blz.1, art.1, § 2 of in deze brochure.
2.Verzekeringsinformatie
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
a) op jaarbasis Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand bij
P&V , Koningstraat 151 te 1210 Brussel - contract n° 32.529.50
b) Walvissloepenrace: één dag van de wedstrijd bij idem – contract n°
36919244
c) Corrida van ’t Sas: via Oostends Loopcriterium (overkoepeling)
d) De “Plassendale” Lange Afstand Roeiwedstrijd op jaarbasis
e) De Wielertoeristen Tijdrit: via WTC “Electrabel”
3.Kostenvergoedingen (één keuze maken: schrappen wat niet past)
- De KRNSO betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk
- De KRNSO betaalt een forfaitaire kostenvergoeding van……..euro voor het
verrichten van volgende taken/in volgende gevallen:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….....
- De KRNSO betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het
vrijwilligerswerk in volgende gevallen:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
En mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur,…)
4.Geheimhoudingsplicht
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in
het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van
het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of
indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting
kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.

VERKLARING OP EER
Van de vrijwilliger betreffende zijn forfaitaire onkostenvergoedingen
Ondergetekende,…………………………………………………………………..
bevestigt hierbij dat hij/zij voor volgend vrijwilligerswerk:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………,
bij de Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw, n.a.v.
………………………………………………………………………………….....
……………euro forfaitaire onkostenvergoedingen heeft ontvangen van de
KRNSO vzw, vertegenwoordigd door …………………………………………
…………………………………………op……………………………………….
Ondergetekende verklaart op eer dat hij/zij in de loop van het kalenderjaar nooit
een forfaitaire onkostenvergoeding zal ontvangen voor vrijwilligerswerk bij de
KRNSO vzw en/of bij één of meer andere organisaties die in totaal (voor de
verschillende verenigingen samen) hoger is dan 27,92 euro per dag en ook dat
de totale forfaitaire onkostenvergoeding die hij/zij op jaarbasis zal ontvangen bij
de KRNSO vzw en/of bij één of meer andere organisaties, nooit hoger zal zijn
dan 1116,71 euro voor de verschillende verenigingen samen.
Opgemaakt in twee exemplaren te………………………op……………………
Handtekening (voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden ‘gelezen
en goedgekeurd’)

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
Tussen de sportclub
Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw
Prins Albertlaan 104 – 8400 Oostende
Tel. 059.320.365
E-mail: info@krnso.be
Onbaatzuchtige doelstelling: zie Statuten KRNSO vzw Blz.1, art.1, § 2.
Juridisch statuut: VZW
hier op geldige wijze vertegenwoordigd door:
André Brissinck, voorzitter en John Vansteenkiste, secretaris,
hierna genoemd de “sportclub”;
en de vrijwilliger…………………………………………………………………
wonende…………………………………………………………………………..
hierna genoemd de “vrijwilliger”
wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1: De sportclub is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op
zich zal nemen in het kader van vrijwilligerswerk: (omschrijving)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd
worden in samenspraak met de sportclub.
Artikel 2: De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige
bezoldiging. In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kan het
vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot
arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst. De sportclub heeft bijgevolg
ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale
regelgeving.
Artikel 3: Het vrijwilligerswerk vangt aan op ………..en loopt tot……………..
De overeenkomst is voor een bepaalde duur afgesloten: JA/NEEN. De
overeenkomst is voor onbepaalde duur afgesloten: JA/NEEN. De overeenkomst
zal uiterlijk een einde nemen op…/…/……..Deze overeenkomst kan vroeger
eindigen in onderling akkoord tussen de sportclub en de vrijwilliger of door
schriftelijke mededeling van de sportclub of de vrijwilliger.

Artikel 4: De vrijwilliger kan slechts zelf aansprakelijk gesteld worden voor
schade veroorzaakt aan derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van
opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout van hem/harentwege.
Artikel 5: De sportclub sluit volgende verzekeringen af:
a) een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de
contractuele aansprakelijkheid) af die de schade dekt die door de vrijwilliger zou
veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit.
b) andere verzekeringen die werden afgesloten door de sportclub:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Artikel 6: De sportclub (schrappen wat niet past)
- betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk
- betaalt een forfaitaire kostenvergoeding van………euro voor het verrichten
van volgende taken/ in volgende gevallen:……………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….........
- betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk
in volgende gevallen:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur,…..)
Artikel 7: Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn
toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze,
overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de
wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten
afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met
gevangenisstraf en een geldboete.
Artikel 8: De vrijwilliger waarschuwt de sportclub als hij/zij niet aanwezig kan
zijn op de afgesproken momenten.
Artikel 9: De sportclub verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige
documentatie en uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen
uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.
Artikel 10: De vrijwilliger verbindt zich er toe volgende instanties (niet
limitatieve opsomming) op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf
toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk:
de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen
het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid

het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij zowel de sportclub als de vrijwilliger een
ondertekend exemplaar ontvangen, te……………………….op…………………
De vrijwilliger,
Voor akkoord (eigenhandig geschreven)

De sportclub,
Voor akkoord (idem)

Handtekening

Handtekening

Bijkomende bepalingen
- De vrijwilliger ontvangt een kopij van de KRNSO vzw statuten en het intern
(huishoudelijk) reglement. (JA/NEEN).
- Ziekte en onvoorziene afwezigheid wordt als volgt gemeld:
……………………………………………………………………………
- De vrijwilliger kan/mag volgende bijscholingen volgen:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
- De KRNSO en de vrijwilliger voorzien overlegmomenten op volgende wijze:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
- Bij discussies/geschillen gebeurt het volgende:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

