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VERENIGING DER PAROCHIALE WERKEN 

van het Dekenaat HALLE 
 

Rechtspersoon: 0409763434 

 

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS 
 

1. Organisatie 
 

Naam Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Halle 

Afgekort VPW Dekenaat Halle 

Adres 

 

Dekenstraat 15 

 

Tel.nr 02/356 50 63 

e-mail herman.avau@parochialewerkenhalle.be 

 
Sociale 

doelstelling 

 

In overeenstemming met het Belgisch recht heeft deze vereniging 

– wier werking kadert in de werking van het Aartsbisdom 

Mechelen-Brussel -- aangaande de zorg voor het financieel en 

materieel beheer tot doel : 

 

1° materiele goederen voor/van de in art. 6 bedoelde VPW-
afdelingen in samenwerking met de pastorale 

eindverantwoordelijken (door de Aartsbisschop van 

Mechelen-Brussel benoemde en/of aangestelde 

medewerkers) te verwerven, behouden, beheren en 

vervreemden om de haar eigen doelstellingen te bereiken; 

 

2° bij te dragen en te helpen bij de organisatie en het beheer 
van activiteiten met een godsdienstig, sociaal, educatief of 

cultureel karakter, die zich in het kader of in het verlengde 

van de Pastoraal situeren; 

 

3° de personen bij te staan die actief zijn in de Pastoraal of in 

het financieel en materieel beheer of van de activiteiten 
waarvan sprake in ten 1° of 2°. 

 

Juridisch 

statuut 

Vereniging zonder winstoogmerk 

 

  

 

2. Verzekeringen 
 

Naast de Objectieve aansprakelijkheid (verplicht, voor elk gebouw van de 
vereniging) werden voor de vrijwilligers volgende risico’s verzekerd: 

 
 Burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers: polis 995428580013 

 Lichamelijke ongevallen vrijwilligers: polis 991070330011 

mailto:herman.avau@parochialewerkenhalle.be
http://www.parochialewerkenhalle.be/vrijwilligers/polis%20vrijw%20BA.pdf
http://www.parochialewerkenhalle.be/vrijwilligers/polis%20vrijw%20gemeen%20recht.pdf
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Deze verzekeringen werden afgesloten bij AG Insurance door bemiddeling van IC 

Verzekeringen nv. 

 

3. Definitie 

 
(Artikel 3 van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers): Voor de toepassing van deze 
wet wordt verstaan onder: 

1 ° <vrijwilligerswerk >: elke activiteit: 
a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; 
b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de 
activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; 

c) die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van 

degene die de activiteit verricht; 
d) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader 
van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling; 

2° <vrijwilliger> : elke natuurlijke persoon die een in 1 ° bedoelde activiteit verricht. 

4. Aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie 

 
Elke organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij 
het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve als er bedrog en zware schuld aangetoond 
kunnen worden. 

Voor lichte schuld is de vrijwilliger enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk 

dan toevallig voorkomt. 

5. Vergoedingen 
 

De vrijwilliger kan een aanvraag tot vergoeding indienen bij de afdelingsafgevaardigde (zie 
punt 7). Deze kan in overleg met de Raad van Bestuur een forfaitaire onkostenvergoeding 
toekennen. Zie Toevoeging bij de Informatienota voor vrijwilligers. 
 

6. Geheimhoudingsplicht 

 
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de 

geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het strafwetboek.  

Iedereen die kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd, en deze bekendmaakt 

buiten het geval dat hij/zij geroepen wordt om in recht of voor een parlementaire 

onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hem/haar verplicht 

die geheimen bekend te maken, wordt gestraft met een gevangenisstraf en/of met een geldboete.  

 

7. Inlichtingen 

 
Voor inlichtingen, gelieve contact op te nemen met de afdelingsafgevaardigde voor de 
afdeling waarin u actief bent: Zie www.parochialewerkenhalle.be of raadpleeg de recentste 
publicatie op de website van het Belgisch Staatsblad: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl . Gebruik het ondernemingsnummer: 
0409763434 . Deze publicatie hoort als bijlage bij dit document. 

 

Namens de organisatie: 

Naam:      Handtekening: 

http://www.parochialewerkenhalle.be/vrijwilligers/informatienota_toevoeging_2015.pdf
http://www.parochialewerkenhalle.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl
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Verklaart dat hij/zij de informatienota van de Vereniging der 
Parochiale Werken van het Dekenaat Halle kent en ontvangen 
heeft: 

 

De vrijwilliger: 

 

Naam en voornaam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer: 

 

Perso(o)n(en) te verwittigen bij ongeval: 

 

Datum:        

 

Handtekening: 

  

 


