
Aansprakelijkheid en 
verzekeringen in 
Vrijwilligersland



De definitie

Vrijwilligerswerk is een activiteit 
• uitgevoerd door een vrijwilliger 

– onbezoldigd en op vrijwillige basis 

– voor anderen/een maatschappelijk doel 
• binnen een organisatie 

– met rechtspersoonlijkheid of niet 
• zonder winstoogmerk



Twee verplichtingen

• Verzekeringsplicht voor vrijwilligers 
• wie zijn vrijwilligers? 

• Informatieplicht





Vrijwilligerswerk en 
aansprakelijkheid

• Aansprakelijkheid: algemeen principe 
– De persoon die een fout maakt is verplicht om de 

schade die daaruit voortvloeit voor derden te 
herstellen of te vergoeden. 

– Vermoedt drie elementen: 
• fout schade (tegenover een 'derde') 

• verband tussen fout en schade





element 1

• Fout:  
• onvoorzichtigheid 
• nalatigheid 

• Kaars branden en ze vergeten te doven 
• Achteruit rijden en een muur of andere auto rammen 
• Rolstoel niet goed opzetten  
• Signalisatie slordig opstellen



element 2

• Schade:  
• iets dat stuk is 
• niet meer werkt 
• na de fout anders is: gedeukt, gescheurd, niet langer 

bruikbaar



element 3

• Duidelijk band tussen fout en schade  
• fout zonder schade? 
• schade zonder fout? 

• Geen Burgerlijke aansprakelijkheid dan



Opletten

• Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid 
• Burgerlijke Aansprakelijkheid <> Strafrechtelijke 

Aansprakelijkheid





Vrijwilligerswerk en 
aansprakelijkheid

Kunnen vrijwilligers aansprakelijk gesteld worden? 
- Ja, altijd als het gaat om strafrechtelijke aansprakelijkheid 
- Ja, als ze hun immuniteit verliezen 
- Ja, als ze geen immuniteit hebben 



Vrijwilligerswerk en 
aansprakelijkheid

• Afwijking (burgerlijk) aansprakelijkheidsregime voor 
vrijwilligers 

– Organisatie is BA 

•cfr. aansteller - aangestelde 
•enkel voor organisaties met paraplu/parasol



Immuniteit vrijwilliger
• Betekent: de vrijwilliger kan in principe NIET worden 

aangesproken door de schadelijder 
• 'Immuniteit vrijwilliger’ kan opgeheven worden in geval 

van 

– lichte repetitieve fout 

– grove fout 

– bedrog 

• 'Immuniteit vrijwilliger’ geldt NOOIT voor schade aan 
zichzelf



Gratis 
vrijwilligersverzekering

https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be



Gratis verzekering

• voor wie? 
• feitelijke verenigingen 
• vzw’s zonder personeel 
• lokale afdelingen van een koepel 

• met extra voorwaarden



Gratis Verzekering

• Erkenning aanvragen via het digitaal loket: 
vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be 

• Onderzoek of voorwaarden zijn voldaan 
• Erkenningsnummer toegekend 
• Nu in kader van Corona: ofwel via het lokaal bestuur 

ofwel via deze link https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
vlaanderen-helpt/ 

• niet dubbel registreren

http://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderen-helpt/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderen-helpt/


Wat zit er in deze verzekering

• Gratis 1000 uren per 12 maanden 
• Burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilliger 
• Burgerlijke aansprakelijk van de organisatie ZOLANG er 

een link is met het vrijwilligerswerk 
• Rechtsbijstand 
• Lichamelijke Ongevallen



Tijdelijke uitbreiding 

• Voor zgn. corona-vrijwilligers (betekent niet 1000 uren/
persoon!) 

• Tijdelijk en voorwaardelijk (15 maart eind april 2020) 
• Voor mensen die zich inzetten in kader van 

VlaanderenHelpt 
• Niet voor vervoer, oppas, zorgtaken 
• Zelfde inhoud als Gratis Verzekering



Potje breken
potje betalen?

Principes 
gratis
verzekering

NEE!NEE! Want de gratis verzekering
komt tussen. Enkel tussen 
8.00 en 20.00 uur.
Behalve als de vrijwilliger 
Instructies niet opvolgt.
Grove fouten maakt, zoals 
bedrog,diefstal en opzet.

NIET VERZEKERDNIET VERZEKERD!
Tekenen, schrijven, 
RSSDV��DXWR��ÀHWV��VWHS�HQ�PRWR�
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• Actuele info 
• via 

www.vlaanderenvrijwilligt.be

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be

