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Zorginspectie 
Koning Albert II-laan 35 bus 31 
1030 BRUSSEL 

T 02 553 34 34 

contact.zorginspectie@vlaanderen.be 
www.zorginspectie.be 

 

INSPECTIEVERSLAG: AUTONOOM VRIJWILLIGERSWERK 
 

INRICHTENDE MACHT 

Naam  

Juridische vorm 

Ondernemingsnummer 
Adres 

 

INSPECTIEPUNT 

Naam  

Adres  

 
UITBATINGSPLAATS 

Naam 

Adres 

 

INSPECTIE 

Datum laatste vaststelling 

Verslagnummer  

Inspecteur  

 
INSPECTIEBEZOEK 
 

(On)Aangekondigde inspectie op DD/MM/JJJJ (UU:MM-UU:MM) 

mailto:contact.zorginspectie@vlaanderen.be
http://www.zorginspectie.be/
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INHOUDSOPGAVE 

• Leeswijzer x 

• Aanvullende gegevens x 

• Organisatie x 

• Werking x 

o Doelstellingen x 

o Activiteiten en doelgroep x 

• Afsprakennota x 

• Verzekeringen x 

• Vrijwilligers x 

o Rekrutering/selectie/onthaal x 

o Begeleiding en opleiding x 

o Dossiers vrijwilligers x 

• Conclusie x 
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LEESWIJZER 

Situering Zorginspectie 
Zorginspectie maakt deel uit van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse over- 
heid en is bevoegd voor het toezicht op: 

• organisaties die door het Departement of door de andere agentschappen van het beleidsdomein 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend, vergund, geattesteerd of gesubsidieerd worden; 

• persoonlijke budgetten en hulpmiddelen toegekend aan personen met een handicap; 
• personen of organisaties waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat ze als zorgverlener, 

hulpverlener of voorziening optreden. 
 

De Vlaamse overheid heeft ervoor gekozen om de inspectiefunctie te scheiden van de vergunnings-, 
erkennings- en subsidiëringsfunctie. De functiescheiding tussen inspecteren en rapporteren enerzijds en 
beslissen over de gevolgen anderzijds, maakt dat Zorginspectie haar opdracht zo objectief, onpartijdig en 
onafhankelijk mogelijk kan vervullen. 

 

Wat is de opdracht van Zorginspectie? 
De kernopdrachten van Zorginspectie zijn: 

• toezicht houden op de naleving van gestelde eisen; 
• concrete beleidsadvisering op basis van de inspectievaststellingen; 
• een beeld schetsen van een hele sector op basis van inspectievaststellingen. 

Hierdoor wil Zorginspectie een bijdrage leveren aan: 
• het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de voorzieningen; 
• het rechtmatig besteden van overheidsmiddelen; 
• een optimale beleidsvoorbereiding en -evaluatie. 

 

Hoe werkt Zorginspectie? 
Zorginspectie voert haar inspectiebezoeken uit en stelt haar inspectieverslagen op conform de bepalingen van 
het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en 
welzijnsbeleid. 

 
Bij het opstellen en het verspreiden van haar verslagen houdt Zorginspectie rekening met de privacy van alle 
betrokken partijen. 
Meer informatie over de toepasselijke regels is te vinden op de website van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 
Meer informatie is te vinden op onze website: www.zorginspectie.be. 

 
Binnen 30 dagen na het inspectiebezoek ontvangt het inspectiepunt en (in voorkomend geval) de 
klachtindiener het ontwerpverslag. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om - gedurende een periode van 
14 kalenderdagen - schriftelijk te reageren op onjuistheden in het ontwerp van het inspectieverslag. 

 
Verslagen waaruit de persoonsgegevens zijn verwijderd, zijn geschikt voor ruimere verspreiding. Zij kunnen 
worden opgevraagd via: openbaarheid.zorginspectie@vlaanderen.be of via het online invulformulier op de 
website. 
De inspecties in de vrijwilligersorganisaties vinden aangekondigd plaats. 

 
Het definitieve verslag wordt overgemaakt aan de afdeling Welzijn en Samenleving van het departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat instaat voor de verdere opvolging van het dossier. 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
http://www.zorginspectie.be/
mailto:openbaarheid.zorginspectie@vlaanderen.be
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Toepasselijke regelgeving 
• Decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S.17.09.2009), verder Decreet genoemd. 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 houdende de algemene bepalingen die van 

toepassing zijn op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met 
ingebouwd vrijwilligerswerk (B.S.19.03.2010), verder BVR algemene bepalingen genoemd. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring 
van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk (BS 22.03.2010) , verder BVR autonoom vww 
genoemd. 
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AANVULLENDE GEGEVENS 

Situering inspectiebezoek 

• Inspectie naar aanleiding van een aanvraag voor een erkenning als autonome vrijwilligerswerking. 
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ORGANISATIE 

Bronnen 
 

Vaststellingen 
 

 Ja Neen 

De organisatie is een rechtspersoon die geen winst nastreeft.  
 

 

 

 Ja Neen 

De organisatie is een openbaar bestuur.  
 

 

 NB Ja Neen 

Er is een apart activiteitencentrum. 
 

  
 

 

Er is een jaarrekening vrijwilligerswerking. 
 

  
 

 

Er zijn specifieke rekeningnummers voor de vrijwiligerswerking. 
 

  
 

 

 

 Ja Neen 

De vrijwilligerswerking van het openbaar bestuur is een specifiek initiatief met een eigen 
budget. 

 
 

 

 
 

Ja Neen 

De organisatie organiseert gedurende ministens 1 jaar autonoom vrijwilligerswerk.  
 

 

 

 Ja Neen 

Er zijn betaalde medewerkers. 
 

  

 

 Ja Neen 

De organisatie heeft reeds een erkenning of ontvangt subsidies.  
 

 

 

 Ja Neen 

De vrijwilliger kan beroep doen op een kostenvergoeding.  
 

 

Type vergoeding: 
• Forfaitaire kostenvergoeding 
• Reële kostenvergoeding 
• Kilometervergoeding 
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WERKING 

DOELSTELLINGEN 

Bronnen 
 

Vaststellingen 
 

Beleidsdomein en doelstellingen Ja Neen NVT 

De organisatie is hoofdzakelijk actief in een of meer aangelegenheden die tot het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren. 

 
 

  

De organisatie streeft haar doelstellingen uitsluitend of hoofdzakelijk na met de 
inzet van vrijwilligers. 

 

   

 

Thema's Ja Neen  

De organisatie werkt rond een van de thema’s die voor erkenning in aanmerking 
komen. 

 

 

  

 
ACTIVITEITEN EN DOELGROEP 

Bronnen 
 

Vaststellingen 
 

De activiteiten voldoen aan onderstaande voorwaarden: Ja Neen NB 

de activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht  
 

 
 

 

de activiteit wordt verricht voor één of meer andere personen, dan de persoon 
die de activiteit verricht, voor een groep of organisatie of voor de samenleving 
als geheel 

 

 
 

  

de activiteit wordt georganiseerd door een andere organisatie dan het familie- 
of privéverband van degene die de activiteit verricht 

 

 
 

  

De concrete invulling van de activiteiten stemt overeen met de doelstellingen 
van de organisatie. 

 
 

  

* In bovenstaande tabel worden alleen de vrijwilligers geteld waarvoor er een ondertekende afsprakennota 
kan worden voorgelegd. Vrijwilligers die worden ingezet in het bestuursorgaan en hiernaast nog ander 
vrijwilligerswerk doen, worden meegeteld onder ‘gemengd ingezet’, op voorwaarde dat ze over een 
ondertekende afsprakennota beschikken. 
Leden van het bestuursorgaan die hiernaast geen vrijwilligerswerk op zich nemen worden niet opgenomen in 
deze tabel. Het bestuursorgaan komt aan bod in hoofdstuk 1 van het verslag. 

 

 Ja Neen  

De organisatie zegt voor elke actieve vrijwilliger over een ondertekende 
afsprakennota te beschikken. 
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AFSPRAKENNOTA 

Bronnen 

Vaststellingen 

Ja Neen NB 

De organisatie beschikt over een afsprakennota. 

Indien de kandidaat vrijwilliger minderjarig is en niet tot een redelijke 
beoordeling van zijn belangen in staat is, wordt bij de afsprakennota de 
schriftelijke toestemming gevoegd van een persoon die over hem of haar 
ouderlijk gezag uitoefent. 

De afsprakennota bevat onderstaande elementen* 

De doelstelling en/of het juridisch statuut van de organisatie of de wijze waarop 
de vrijwilliger zich daarover kan informeren. 

Het verzekeringscontract en de dekking van de aansprakelijkheid van de 
organisatie. 

De eventuele betaling van een vergoeding voor vrijwilligerswerk en, in 
voorkomend geval, de aard van deze vergoeding en de gevallen waarin ze 
betaald wordt. 

De vermelding van de mogelijkheid dat de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen 
waarop artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing is. 

De aard en de duur, de frequentie van het vrijwilligerswerk. 

De werking van de organisatie en de plaats van de vrijwilliger en van het 
vrijwilligerswerk binnen de organisatie. 

De contactpersoon voor de vrijwilliger binnen de organisatie. 

De taken, functie en bereikbaarheid van de contactpersoon. 

De door de vrijwilliger te volgen vormingsactiviteiten. 

Het onderschrijven van de vrijwilliger van de doelstellingen van de organisatie. 

De verbintenis van de vrijwilliger om de filosofische, politieke en religieuze 
overtuiging van de hulpvrager te eerbiedigen. 

De wijze waarop de organisatie de samenwerking met de vrijwilliger kan 
beëindigen als de afspraken niet worden nageleefd. 

De wijze waarop de vrijwilliger inspraak heeft in de organisatie. 

De voorwaarden van de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten 
en tussen vrijwilligers onderling. 

* Documenten waarnaar verwezen wordt in de afsprakennota en die eveneens ondertekend
worden door de vrijwilliger worden beschouwd als deel uitmakend van de afsprakennota.

Bepaalde elementen worden elders vermeld; in de afsprakennota wordt ernaar 
verwezen maar die documenten worden niet ondertekend door de vrijwilliger of 
zijn raadpleegbaar op de website of een digitaal platform. 

De bedragen die de verzekering dekt voor lichamelijke schade en schade aan 
goederen zijn vermeld in de afsprakennota. 
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VERZEKERINGEN 

Bronnen 

Vaststellingen 

Ja Neen Info * 

De organisatie ging een verzekering aan voor de activiteiten van de vrijwilligers 
en kan hiervoor het betalingsbewijs voorleggen. 

De organisatie is verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
organisatie voor schade, toegebracht aan derden, inclusief aan vrijwilligers, door: 
a) haar activiteiten;
b) de gebouwen, installaties en goederen die ze voor die activiteiten gebruikt;
c) haar bestuurders en werknemers.

De organisatie is verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid van elke 
vrijwilliger voor schade toegebracht aan hulpvragers, aan andere vrijwilligers of 
aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg van en naar 
het vrijwilligerswerk en de lichamelijke schade die veroorzaakt wordt aan de 
bestuurders en werknemers van de organisatie. 

De organisatie is verzekerd voor de lichamelijke en materiële schade, geleden 
door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of 
tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan, en de ziekten 
en contaminaties die zijn opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk. 

* De organisatie kon onvoldoende informatie voorleggen om de conformiteit van de verzekering te
beoordelen.

Per verzekerde en per ongeval, ziekte of contaminatie bedraagt de dekking ten 
minste 

Ja Neen 

12.000 euro bij overlijden 

18.000 euro bij blijvende invaliditeit 

9 euro per kalenderdag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vanaf de 
eenendertigste kalenderdag, in geval van inkomensverlies 

3000 euro voor verzorgingskosten 

3000 euro voor schade aan goederen 
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VRIJWILLIGERS 

REKRUTERING/SELECTIE/ONTHAAL 

Bronnen 

Vaststellingen 

Rekrutering 

Onthaal Ja Neen NB 

Er worden verkennende gesprekken gevoerd met de kandidaat-vrijwilliger 
waarin toelichting gegeven wordt over de afsprakennota en waarin persoonlijke 
afspraken werden gemaakt. 

Er is een schriftelijke neerslag van de persoonlijke afspraken met de vrijwilliger. 

Er worden uitsluitingscriteria gehanteerd. 

BEGELEIDING EN OPLEIDING 

Bronnen 

Vaststellingen 

Ja Neen NB 

De organisatie biedt minstens 1 keer per jaar een vormingsactiviteit aan voor de 
vrijwilligers waarbij de diverse aspecten van de uit te voeren taken worden 
toegelicht. 

De organisatie zorgt voor een basisopleiding voor de vrijwilligers (individueel of 
in groep) om het inzicht van de vrijwilligers in het vrijwilligerswerk en in de 
welzijns- en gezondheidssector te verruimen of om hen specifieke vaardigheden 
bij te brengen waardoor de uitvoering van de taken kwalitatief verbeterd kan 
worden. 

Er zijn reële inspraakmogelijkheden voor de vrijwilligers uitgebouwd door de 
organisatie. 
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DOSSIERS VRIJWILLIGERS 
De praktijk van de werking werd bij de inspectie afgetoetst aan de hand van 1 dossier van actieve vrijwilligers. 
In dit dossier werd nagegaan of volgende voorwaarden kunnen aangetoond worden: 

• de afsprakennota
• het handtekenen van de afsprakennota
• het volledig ingevuld zijn van de afsprakennota

In deze dossiers werd nagegaan of aan volgende voorwaarden in de praktijk werd voldaan: 
• een verkennend gesprek
• het gevolgd hebben van een passende basisopleiding

• het volgen van de jaarlijkse opleiding.

CONCLUSIE 




