
 

INFORMATIENOTA VRIJWILLIGERS 

 

1.  Organisatie 
 

Naam Mercy Ships Belgium VZW 

Adres Excelsiorlaan 89/2, 1930 Zaventem (België).  

Tel.nr Tel. 02/503 64 03 

e-mail Anita.willems@mercyships.be  

Sociale 
doelstelling 

Mercy Ships Belgium wil het doel, de werking, de methodes en de acties van de 
internationale liefdadigheidsinstelling Mercy Ships uitdragen en ondersteunen. Zij 
stelt zich daarbij tot doel enerzijds een samenleving te bevorderen waarin de sociaal-
economische tegenstellingen tussen arm en rijk worden doorbroken en waarbij door 
het geven van medische zorg, gezondheidszorg, ontwikkelingshulp en alle andere 
mogelijke vormen van bijstand in ontwikkelingslanden over de hele wereld in staat 
worden gesteld een menswaardig bestaan op te bouwen en anderzijds de Belgische 
bevolking te sensibiliseren over voormelde problematiek via alle mogelijke 
communicatievormen.(Zie verder statuten Mercy Ships Belgium VZA) 

Juridisch 
statuut 

 
   Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) 

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen. 
 

Naam Bert van Dijk 

Functie Voorzitter, bert.vandijk@mercyships.be 

Tel. - GSM +32 479 017 909 

 

 

2.  Verzekeringen 
 

Verplichte verzekering  

mailto:Anita.willems@mercyships.be


 
 

Waarborgen 
Ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de 

contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. 

Maatschappij 
Fidea: Materiële Schade en Lichamelijke schade aan derden plus Rechtsbijstand 
(via Verschaeve BVBA) Tel. 050-811639 

Polisnummer 30519452 

 
Polis burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers (dus voor de schade die onze vrijwilligers 
berokkenen aan derden ). 
Polis nr 30519452 bij FIDEA via makelaar Verschaeve. 
Dekking : materiële en/of lichamelijk schade die onze vrijwilligers berokkenen aan derden. 

Andere mogelijke verzekeringen 
 

 
A. Polis Buitenlandse vrijwilligers: 

 

Waarborgen 

Personal Accidents  
3.A. Death after accident 12.500  
Death after accident while using public transport 25.000  
3.B. Permanent disability after accident 25.000  
Medical costs as a result of ILLNESS or ACCIDENT  
3.C. Ambulatory and/or hospitalisation 50.000  
Deductible per claim 50  
Assistance  
4.B.1. Transportation to a Medical Centre Real expenses  
4.B.2. Repatriation to the Place of Domicile Real expenses  
4.B.3. Compensation for the Coffin 1.500  
Repatriation of the Mortal Remains Real expenses  
4.B.4. Premature Return in Case of Death of a Relative Real expenses   

Maatschappij AIG via makelaar Agallis, Kantersteen 47, 1000 Brussel 

Polisnummer 2.652.203 

 

 
B. Polis medische kosten Belgische vrijwilligers:   

 

Waarborgen 

Polis medische kosten (dekking medische kosten voor onze eigen vrijwilligers). 
Polis nr 2.453.518 bij AIG via makelaar Agallis. 
Dekking  n deze polis : 
€ 20.000 bij overlijden door ongeval 
€ 25.000 bij blijvende invaliditeit door ongeval (uitkering in functie van het 
toegekende invaliditeitspercentage) 
€ 81 per dag : dekking tijdelijke ongeschiktheid vanaf 21e dag tot max 1 jaar   

Maatschappij AIG via makelaar Agallis, Kantersteen 47, 1000 Brussel 



 
    
   
 

Polisnummer 2.652.203 

 

 

Waarborgen Rechtsbijstand Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Maatschappij 
Fidea: Materiële Schade en Lichamelijke schade aan derden plus Rechtsbijstand 
(via Verschaeve BVBA) Tel. 050-811639 

Polisnummer 30519452 

 

3.  Vergoedingen 
 

Optie 1: Kostenvergoeding conform artikel 10 van de Vrijwilligerswet 
 
De organisatie betaalt de werkelijke kosten van het maken van goedgekeurde onkosten 

4.  Aansprakelijkheid 
 
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout 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.  Discretieplicht 
 
“Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dit dat je, omwille van de functie die 

je uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het 

recht hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die je krijgt 

van cliënten of patiënten, maar ook om informatie die je hebt over de organisatie waar 

je als vrijwilliger werkt. Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en andere 

professionele medewerkers in de organisatie indien het belangrijk is voor de 

hulpverlening of het functioneren van de dienst of organisatie.” 
 
In deze organisatie geldt voor de vrijwilliger eveneens het Beroepsgeheim, 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, het 
decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden gestraft 



 
met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot duizend euro of 
met een van die straffen alleen.” 
 
  
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger 

slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij 

mindervaliden, vrijwilligerswerk bij de diensten slachtofferhulp, in rusthuizen,…). 
 
Hierbij  geldt eveneens  artikel 458bis Sw.(melding bij Procureur des Konings in geval 

van ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een 

minderjarige of van een kwetsbare persoon). 
 

6.  Wederzijdse rechten en plichten  
 
Algemene taakomschrijving Vrijwilliger Mercy Ships Belgium VZW 

• Het uitvoeren van algemene werkzaamheden t.b.v. de afwerking en inrichting 

van de Global Mercy om het ziekenhuisschip klaar te maken voor haar missies in 

Afrika. 

• We bekijken de taakomschrijving in functie van zijn/haar talenten en de 

voortgang van het project en vragen van de vrijwilliger de nodige flexibiliteit. 

• In onderling overleg wordt de aard van de werkzaamheden bepaald. 

• De werkzaamheden zijn op werkdagen tussen 8 en 18.00 uur. Indien nodig kan 

daar tijdelijk van afgeweken worden zowel wat betreft dagen als uren. 

 

Privacy van vrijwilligers 
 
Mercy Ships Belgium VZW hecht veel waarde aan de bescherming van je 

persoonsgegevens en dat je privacy als vrijwilligers wordt gerespecteerd.  
 

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, de omgang met ‘derden,…. De vrijwilliger kan bij twijfel of 

onduidelijkheden altijd terecht bij de contactpersoon  
 
De vrijwilliger zal de algemene regels van Mercy Ships respecteren die duidelijk 

gecommuniceerd worden voorafgaande aan het engagement. 
 

Datum: 1 november 2021 
 

Voor Mercy Ships Belgium VZW:    Naam en Handtekening Vrijwilliger: 
 

B.K. van Dijk - Chairman     
 

 

 


