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INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGERSWERK  

 

 

1. VOORWERP  

 

Deze informatiefiche heeft betrekking op de vrijwilligers die zich inzetten voor Toerisme Vlaanderen.    

 

Toerisme Vlaanderen is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de 

Vlaamse Gemeenschap, met vestiging te 1000 Brussel, Grasmarkt 61, met ondernemingsnummer 

0225.944.375.  

 

Zij heeft als missie het bevorderen van toerisme, toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het 

kader van toerisme, zoals gestipuleerd in artikel 4 van zijn oprichtingsdecreet van 19 maart 2004. 

 

Binnen dit kader zal de vrijwilliger vrijblijvend, belangeloos en zonder enige verplichting, maar wel in 

samenspraak met Toerisme Vlaanderen, zijn activiteiten vrijwillig verrichten. 

 

2. VERZEKERINGEN 

 

Toerisme Vlaanderen beschikt over een verzekeringspolis ‘algemene burgerlijke aansprakelijkheid en 

rechtsbijstand’, die zich uitstrekt tot de burgerlijke extracontractuele aansprakelijkheid die ten laste 

kan gelegd worden van Toerisme Vlaanderen uit hoofde van schade veroorzaakt door de vrijwilliger 

en voortvloeit uit zijn prestaties voor rekening van Toerisme Vlaanderen, overeenkomst de wet van 3 

juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.  

 

Toerisme Vlaanderen beschikt over een verzekeringspolis ‘arbeidsongevallen wet van 3 juli 1967’, die 

tot doel heeft het verzekeren van de arbeids- en arbeidswegongevallen, die zich uitstrekt tot personen 

die onbezoldigd tewerkgesteld zijn waaronder vrijwilligers. 

 

3. VERGOEDINGEN 

 

Toerisme Vlaanderen betaalt de vrijwilliger geen onkostenvergoeding,  

 

4. AANSPRAKELIJKHEID 

 

Toerisme Vlaanderen is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout 

aan derden veroorzaakt bij het verrichten van het vrijwilligerswerk. 

 



Vrijwilligersovereenkomst  
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Als de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk Toerisme Vlaanderen of derden schade 

berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij 

enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

 

Voor het materiaal dat de vrijwilliger zelf meebrengt, is hij zelf verantwoordelijk. 

 

5. DISCRETIEPLICHT 

 

De vrijwilliger heeft een discretieplicht, die inhoudt dat de vrijwilliger geen gegevens over Toerisme 

Vlaanderen of derden die hij in het kader van het vrijwilligerswerk verneemt, aan derden mag 

doorgeven. 

 


