
INFORMATIENOTA 
 
 

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 
 
 
 
1.  Organisatie 
 

Naam SCUBA DIVING TEAM OOSTENDE vzw 

Adres 
 
Snippenstraat 8, B-8450 Oostende 
 

Tel. nr.  

e-mail info@sdto.be  

Sociale 
doelstelling 

 
 
De vereniging heeft tot doel de duiksportbeoefening te onderwijzen en te  
bevorderen.  Tevens worden aanverwante watersportactiviteiten, zoals 
zwemmen, ondersteund.  
 
 

Juridisch 
statuut 

vzw 

 
 
2.  Verzekeringen 
 
Verplichte verzekering  
 

Waarborgen 
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. 

Maatschappij N.V. CONCORDIA 

Polisnummer Polis nr. 99.087.437 

 
Vrije verzekeringen 
 

Waarborgen 
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens 
de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de 
activiteiten 

Maatschappij N.V. CONCORDIA 

Polisnummer Polis nr. 99.087.438 

 

Waarborgen Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s 

Maatschappij N.V. CONCORDIA

Polisnummer Polissen nr. 99.087.437 en nr. 99.087.438 

mailto:Info@sdto.be


3.  Vergoedingen 
 
• De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste 

bewijsstukken, in volgende gevallen:  secretariaatskosten, webpagina? bijwonen 
vergaderingen federatie,   en verder nog   verzendingskosten, vervoerskosten (mits 
voorlegging km. staat + max. prijs vermelden), organisatie duikactiviteiten en 
nevenactiviteiten, enz…  

• In natura:  voor medewerkers aan duikinitiaties, aan Dé Watersportdag, enz…  (bv. 
maaltijd – dranken ) 

 
4.  Aansprakelijkheid 
 
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden 
veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 
 
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie 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. 
 
5.  Geheimhoudingsplicht 
 
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek. 

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen 
en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van 
geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij 
geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) 
getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen 
bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank". 

 
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger 
slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij 
mindervaliden). 
 
6.  Wederzijdse rechten en plichten 
 
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn 
werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke 
uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,  . . . ,  . . . 
 
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger 
m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van 
het activiteitsveld,  . . .  ,  . . . 
 
 
 
 
 
Datum: 20/08/2009
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