
IMMUNITEIT VRIJWILLIGER

Ben je actief in 
een vzw, open-
baar bestuur, 
een lokale af-
deling van een 
koepel of een 
vereniging met 
vaste werkne-
mers?

Je bent vrijwilliger?
actief in een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk? ja

nee Zin in 
vrijwilligerswerk?
www.vrijwilligerswerk.be

ja

nee

Natuurlijk ben je dan niet immuun! 
Je organisatie kan niet naar de gevangenis of ze kan haar rijbewijs niet af-
geven… Jij draait hier zelf voor op! bv. boete betalen, straf uitzitten,…

Overtreed 
jij soms de 
regels? 
(Fout parkeren? 
Lange vingers? 
Door het rood 
licht rijden?...)

Flink zo! Weet dat je die immuniteit soms
toch nog kunt kwijtraken:
* Bij een lichte weerkerende fout: Jij doet het altijd weer en nu is er 
  schade? Jij draait er mogelijk voor op.

* Bij een grove fout: Je moest weten dat het niet hoorde! Je handel- 
  delde bv. onder zware invloed van drugs of drank.

* Bij opzet/bedrog: Jij maakte die fout expres of omdat jij er beter 
   van kon worden? Jij draait er mogelijk voor op.

Ja, jij bent immuun!
Als je tijdens, van en 
naar vrijwilligersacti-
viteiten door een fout 
schade veroorzaakt 
aan iemand anders, 
hoef je dit niet zelf te 
vergoeden. Dit moet 
je organisatie doen.
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!

ja

nee

Je bent actief in een 
onafhankelijke feite-
lijke vereniging die 
met vrijwilligers werkt.
*  bv. buurtcomité, toneelkring, 
    wandelclub,…

*  Opgelet! Je bent niet immuun 
    en misschien ook niet verzekerd.

Wat denk je?
Ben je immuun 
als je zelf een 
lichamelijk on-
geval voorhebt? 
bv. over je eigen voeten strui-
kelen, van de trap vallen,… ja

nee

V/D

Super!
Jij weet dat je hier zelf voor 
opdraait. *

Fout! 
Je bent niet immuun. * 

Mutualiteit komt tussen.
Misschien heeft je organisatie of heb je zelf 
een verzekering lichamelijke ongevallen?

*

OPGELET! Dit is geen volledige informatie! Meer info via www.vrijwilligerswerk.be


