
ADVIES 

 

Heel wat mensen zijn bij het stadsbestuur ingeschakeld als vrijwilliger, de ene met 

onkostenvergoeding, de andere er zonder. In de verschillende adviesraden (jeugdraad, 

cultuurraad, seniorenraad,..) zijn heel wat mensen actief die geregeld, in opdracht van de 

stad/adviesraad, prestaties leveren. Dat kan gaan van een vergadering, het organiseren 

van een activiteit, het deelnemen aan de studienamiddag (intern/extern)… Hiertoe moet 

men zich ook soms verplaatsen met eigen wagen,…   

  

 

Het is voor deze mensen vaak onduidelijk wat er juist gebeurt als zij iets voor hebben als 

ze in functie zijn van de stad/adviesraad. 

 

Deze vraag is al meermaals gesteld geweest aan het stadsbestuur. Hieruit blijkt dat 

niemand precies weet wat wel en wat niet verzekerd is. Om bij bepaalde 

gebeurtenissen/ongevallen/… niet voor verrassingen te staan, werd, in samenspraak met 

de aankoopdienst, Ethias gecontacteerd en hen gevraagd ons haarfijn uit te leggen hoe de 

vork aan de steel zit. 

 

Guy Martens van Ethias kwam op bezoek op 25 april 2018 en schetste de situatie als volgt: 

 

De stedelijke vrijwilligers (dit zijn vrijwilligers die rechtstreeks door de stad worden 

'gerekruteerd' en die hun prestaties rechtstreeks onder gezag , leiding en toezicht van de 

stad leveren) zijn gedekt door de ArbeidsOngevallen- en BA-polis van de Stad. Met 

burgerlijke aansprakelijkheid wordt bedoeld de schade toegebracht aan derden of aan 

materiaal van derden. 

 

Als de adviesraden geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben (dat hebben onze adviesraden 

niet), worden ook de vrijwilligers, die prestaties leveren in opdracht de adviesraden, 

beschouwd als stedelijke vrijwilligers. M.a.w. als de seniorenraad vraagt aan de chiro om 

te helpen bij een activiteit van de seniorenraad, dan zijn ze gedekt zoals hierboven 

omschreven. 

 

De leden van de adviesraden zelf (in die hoedanigheid) kunnen volgens de wet op het 

vrijwilligerswerk niet als vrijwilliger beschouwd worden. Vandaar dat hun lichamelijke 

ongevallen verzekerd zijn onder een afzonderlijke LO-polis. De BA van de adviesraden is 

wel mee opgenomen in de BA-polis van de Stad. 

 

Omdat er ook over de hoedanigheid van de leden van de stedelijke bewonersplatforms kan 

getwijfeld worden (geen leden van adviesraden, en eigenlijk geen vrijwilligers,...) werd 

voor hen ook een afzonderlijke LO-polis afgesloten. 

 

 



De omniumdienstopdrachtverzekering dekt alleen de dienstverplaatsingen met eigen 

voertuig van personeel en mandatarissen zonder opgave van nummerplaten. De 

vrijwilligers die onder het OCMW ressorteren zijn ook gedekt voor wat betreft hun 

dienstverplaatsingen met eigen voertuig, de vrijwilligers van de stad niet! Ook de leden 

van de adviesraden vallen  niet onder de omniumdienstopdrachtverzekering.  

 

Wat lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) betreft, 

is voor alle groepen (personeel/mandatarissen/vrijwilligers/leden adviesraden/… alles 

gedekt door de globale of een aparte polis.  

Wat de omniumdienstopdrachtenverzekering betreft, is er enkel dekking voor de 

dienstopdrachten met eigen voertuig van personeel, mandatarissen en vrijwilligers die 

onder het OCMW ressorteren.  

Vrijwilligers die onder de stad ressorteren en de leden van de adviesraden 

hebben geen dekking!  

Voorgesteld wordt om alles gelijk te schakelen, zodanig dat er geen verschillen meer zijn 

tussen de diverse groepen. Wat voor de ene verzekerd is, moet voor de andere ook 

verzekerd zijn. In principe maakt het niet uit onder wie of wat we ressorteren, en moeten 

we onze vrijwilligers/leden adviesraden/… éénduidig kunnen melden dat iedereen over 

dezelfde rechten beschikt.  

 

 


