OVEREENKOMST VRIJWILLIGERS – OXFAM TRAILWALKER 2022
Update 3/2022
Het vrijwilligersstatuut wordt geregeld door de wet van 3 juli 2005 op de rechten van vrijwilligers.
In deze conventie vind je enkele nuttige informatie en tips over vrijwilligerswerk bij Oxfam tijdens het Oxfam
Trailwalker 2022-weekend.

Deze overeenkomst kan op geen enkele manier worden gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst; zij treedt in
werking na elektronische validatie van dit document en blijft geldig zolang de vrijwilliger zijn taken blijft uitoefenen;
ze kan worden opgezegd door een eenvoudige brief van een van de partijen.
1.

ONZE ORGANISATIE

Naam

Oxfam-Solidariteit vzw

Adres

Vier-Windenstraat, 60
1080 Sint-Jans-Molenbeek Brussel

Tel.nr

+32(0)2 501 67 00

E-mail
Juridisch
statuut

Sociale
doelstelling

Fax : +32 (0)2 511 89 19

oxfamsol@oxfamsol.be

www.oxfamsol.be

Oxfam-Solidariteit is een VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk)
Ondernemingsnummer: 0408-643-875.
De organisatie is vertegenwoordigd door Eva Smets, algemeen directrice.
Oxfam-Solidariteit is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) voor
ontwikkelingssamenwerking die streeft naar een andere globalisering: die van solidariteit
tussen volkeren.
Oxfam-Solidariteit doet er alles aan om duurzame oplossingen te vinden voor armoede en
onrecht, in samenwerking met Oxfam International en partners in 14 landen en 3 continenten
en in alliantie met vele andere organisaties. Honderden vrijwilligers steunen Oxfam bij dit
doel.

2. OMKADERING
Voor het evenement: Een volledige briefing is gepland één of 2 weken voor het evenement in de lokalen van OxfamSolidariteit in Molenbeek (Vier-Windenstraat 60) of online (Webinar) voor alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld
en die dit wensen.
Tijdens het evenement: Ter plaatse in St-Hubert krijgen vrijwilligers een gedetailleerde briefing voordat ze aan hun
missie beginnen.
Voor meer informatie: OBE.volunteers@oxfam.org
3.

VERZEKERING

Oxfam heeft verschillende verzekeringen afgesloten om risico’s te dekken die verband houden met vrijwilligerswerk
dat min of meer rechtstreeks verband houdt met het evenement Oxfam Trailwalker.
-

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) 'Organisator’
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De BA dekt de schade toegebracht aan derden in het kader van de organisatie van het evenement, in het bijzonder
door vrijwilligers, zowel tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk als tijdens verplaatsingen in dit kader.
“Verplaatsingen” is de kortste normale reis tussen het hui en de plaats waar de activiteit plaatsvindt.
Verzekeraar: Ethias
Polisnummer· 45.444.144
-

Ongevallenverzekering

Deze verzekering dekt lichamelijke letsel van vrijwilligers als gevolg van een ongeval tijdens de uitoefening van hun
vrijwilligerswerk of tijdens reizen in het kader hiervan. Opgemerkt moet worden dat een arbeidsongeschiktheid als
gevolg van dit lichamelijk letsel niet wordt gedekt.
Verzekeraar: Ethias
Polisnummer: 45.444.144
-

Autoverzekering op missie

Deze verzekering dekt de risico’s die verband houden met het gebruik van een privévoertuig voor elke missie die
verband houdt met Oxfam Trailwalker en die vooraf met de organisatie is overeengekomen. Deze
omniumverzekering voorziet in een franchise van 2,5%. Oxfam dekt de kosten van reparaties (behalve in gevallen
van grove nalatigheid). Deze is niet van toepassing in geval van brand of diefstal Het materiaal dat de vrijwilliger op
eigen initiatief meebrengt valt niet onder de verzekering. Bijvoorbeeld een gsm, een fototoestel).
Deze is echter niet van toepassing indien reparaties worden uitgevoerd een garage die door AG Insurance is
erkend.
Voor glasbraak bedraagt de franchise forfaitair €125. Deze is echter niet van toepassing indien reparaties worden
uitgevoerd door Carglass die door AG Insurance is erkend.
Verzekeraar: AG Insurance

Polisnummer: 29878668

Wat moet u doen bij ongeval?
A.

In het geval van lichamelijk ongeval:
1.

2.
3.
4.
5.
B.

Bij wijze van bewarende maatregel, meteen de verantwoordelijke vrijwilligers Elise Manhaeghe
verwittigen: +32 54 471 37 52 (op het terrein in Saint-Hubert) of het HR-team van Oxfam op 02 501 67
89.
Vul de ongevalsaangifte, die Oxfam zal voorleggen, zo nauwkeurig mogelijk in (inclusief degenen die
erover kunnen getuigen).
Een medisch attest is vereist, ingevuld door een arts.
Stuur de aangifte met het medisch attest naar Saidat Nuru per post (Vier-Windenstraat 60 – 1080
Brussel) of per mail naar saidat.nuru@oxfam.org, binnen 12 uur.
De verzekering neemt contact met u op voor de verdere opvolging van uw dossier.

In het geval van auto-ongeval:
1.

2.
3.
4.
5.

Bij wijze van bewarende maatregel, meteen de verantwoordelijke vrijwilligers Elise Manhaeghe
verwittigen: +32 54 471 37 52 (op het terrein in Saint-Hubert) of het HR-team van Oxfam pop 02 501 67
89.
Vul het formulier “minnelijke schikking” in (in het voertuig)
Laat dit ondertekenen door de beide partijen.
Déclarez l’accident auprès de votre assureur
Stuur het formulier “minnelijke schikking” naar Jean Bral per post (Vier-Windenstraat 60 – 1080 Brussel)
of per mail naar jean.bral@oxfam.org binnen de 72uren.

4. KOSTENVERGOEDING
Oxfam neemt de vergoeding op zich, op verzoek en met bewijsstukken, van verplaatsingskosten (van/naar thuis-plaats
van vrijwilligerswerk:
Bij gebruik van het openbaar vervoer en dat volgens de meest voordelige regeling (abonnement, 10rittenkaart...).
De fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximum € 0,20 per kilometer en een plafond van 15€
Voor verplaatsingen met privétransport, wanneer geen openbaar vervoer beschikbaar is of om
gezondheidsredenen, wordt maximum 0,30 euro per afgelegde kilometer terugbetaald met een plafond van
20€.
Elk bijkomend verzoek om onkosten te vergeden moet worden gericht aan de organisatie.
Tijdens het evenement, verzekert de organisatie van Oxfam Trailwalker maaltijden en vervoer en biedt zij
campingterrein aan.

2

Belangrijk: een vergoeding is geen loon, dus je moet daar geen belastingen op betalen. MAAR, er zijn wettelijk
vastgestelde maximum bedragen voor de forfaitaire vergoeding en ook maximaal aantal kilometers die vergoed
kunnen worden per jaar.
Een vrijwilliger die zich aan de regels houdt, kan nooit iets van zijn/haar uitkering verliezen. Dit zijn de belangrijkste
regels:
•
Niet over het maximumbedrag gaan voor forfaitaire vergoedingen van € 34,71 per dag en
€ 1.388,40
per jaar1. Deze maxima tellen per vrijwilliger, ongeacht het aantal organisaties waarbinnen je actief bent.
Het is de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger zelf om erover te waken dat hij/zij voldoet aan het
cumulverbod.
•
Niet voor meer dan 2000 km vervoerkosten aanrekenen als je daarvoor een vaste vergoeding krijgt.
Bewijsstuk met aantal kilometers invullen.
•
Altijd een bewijs leveren van de onkosten als je de reële vergoeding terugkrijgt van de organisatie.
•
Als vrijwilliger mag je geen forfaitaire vergoedingen combineren met reële onkostenvergoeding. Alleen de
combinatie van een forfaitaire vergoeding (tot maximum bedrag per dag/per jaar) met vergoeding voor
vervoerskosten is mogelijk. De vervoerskosten moeten behandeld worden als “reële” kosten, met andere
woorden: er moeten altijd bewijsstukken tegenover staan.
5.

VERTROUWELIJKHEID

De geheimhoudingsplicht betekent dat vrijwilligers discreet moeten zijn en het vertrouwen van anderen niet mogen
schenden. Informatie over de gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, sociale problemen, persoonlijke en
religieuze overtuigingen, filosofische en/of levensbeschouwelijke ideeën, is vertrouwelijke informatie. Vrijwilligers
kunnen strafrechtelijk aansprakelijk2 gesteld worden als ze de geheimhoudingsplicht naast zich neerleggen.
In navolging van de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) neemt Oxfam de bescherming van
persoonlijke gegevens en privacy ernstig. In onze charter lees je hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, hoe
we ermee omgaan en wat jouw rechten zijn over je gegevens: https://www.oxfamsol.be/nl/content/privacyverklaring
6.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Iedereen mag vrijwilliger zijn bij Oxfam-Solidariteit vanaf 18 jaar.
Belangrijk: sommige personen moeten eerst een aantal zaken in orde brengen vooraleer hij/zij het vrijwilligersstatuut
kan krijgen: mensen die werkloos of bruggepensioneerd zijn, mensen die een leefloon krijgen via het OCMW of
personen die een uitkering krijgen van de mutualiteit. Als je dat niet doet, loop je het risico (een deel van) je uitkering
te verliezen.
Volg de regels, dan hoef je niets te vrezen!
• Je bent werkloos of met Brugpensioen.
Je moet melden aan de RVA dat je je als vrijwilliger wil engageren. Daarvoor moet je een formulier C45B (zie website
van RVA) invullen en afgeven via de vakbond of de hulpkas. Vraag een bewijs van aangifte!
Tijdens deze wachtperiode kan je al als vrijwilliger actief zijn en kennis maken met de werking van Oxfam
(inleefperiode). De RVA kan goedkeuring ook weigeren of beperken. Dan moet je meteen stoppen als vrijwilliger of je
taken aanpassen en een nieuwe aanvraag indienen.
• Je ontvangt een leefloon:
De dossierbeheerder bij het OCMW moet akkoord zijn met je vrijwillige inzet. Anders loop je het risico je leefloon te
verliezen! Vraag aan Oxfam Solidariteit een bewijs dat je je als vrijwilliger wil inzetten. Zo is het meteen duidelijk voor
de dossierbeheerder. Soms wordt een specifiek document gevraagd of gelden aanvullende lokale regels.
• Je krijgt een uitkering van de mutualiteit:
De adviserende arts (van je mutualiteit) zal bekijken of het werk dat je als vrijwilliger wil doen je gezondheid niet
(verder) in gevaar brengt. Een gewoon doktersbriefje is niet genoeg. Je mag pas starten na de toelating van de
adviserende arts. Duurt het meer dan 2 weken voor je antwoord krijgt: vraag na bij de arts of alles in orde is. Dan kan
jij ook verder!
• Je hebt asiel aangevraagd
Je moet je je begeleider informeren dat je vrijwilligerswerk wil doen.
7. CHARTER VRIJWILLIGERSWERKING
Oxfam verbindt zich tot:
1. Het nakomen van de wettelijke voorwaarden voor vrijwilligerswerk.
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Bedragen 2019
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
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2.
3.
4.
5.
6.

De vrijwilliger te helpen om zijn/haar plaats te vinden in functie van competenties, interesses,
beschikbaarheid en in overeenstemming met de noden van Oxfam
De nodige middelen ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de vrijwilligerstaak en de nodige
ondersteuning te voorzien via een Oxfam-referentiepersoon.
Op elk niveau een plaats of structuur ter beschikking te stellen waar de vrijwilliger zijn/haar mening kan
geven.
Een omgeving te verzekeren waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder discriminatie.
Het verzekeren van beschermende maatregelen tegen de pandemie (zie 8. Sanitaire maatregelen).

Jouw verbintenis als Oxfam-vrijwilliger3:
1. Je staat achter de waarden van solidariteit en rechtvaardigheid. Je komt op tegen elke vorm van racisme,
seksisme, onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat. Als ambassadeur van Oxfam vertegenwoordig je
het imago van Oxfam.
2. Je brengt je eigen en andermans veiligheid, gezondheid en welzijn niet in gevaar.
3. Je neemt deel aan de introductievorming van Oxfam op het hoofdkantoor
4. Je neemt deel aan een gemeenschappelijk project van Oxfam-Solidariteit en draagt actief bij aan de goede
werking van het project en het team (respect voor de uurroosters, deelname aan vergaderingen…)
5. Door je handtekening onder deze vrijwilligersovereenkomst engageer je je de voorgaande bepalingen te
respecteren.
Het sportieve en veeleisende karakter van Oxfam Trailwalker vereist dat de vrijwilligers in het bezit zijn van al hun
mentale en fysieke capaciteiten. Dit is een absolute voorwaarde voor een optimale omkadering en bescherming van
de wandelaars. Oxfam behoudt zich het recht voor om vrijwilligers uit te sluiten die een gevaar kunnen vormen voor
zichzelf of voor anderen. Oxfam behoudt zich ook het recht voor om de deelname te annuleren van een vrijwilliger die
niet op zijn plaats is of die het goede verloop van het evenement verstoort.
De vrijwilliger geeft Oxfam toestemming om, als onderdeel van haar interne en externe communicatie, foto's en video's
te gebruiken die tijdens de voorbereiding en tijdens Oxfam Trailwalker zijn gemaakt en waarin hij/zij zou verschijnen.
8. SANITAIRE MAATREGELEN
Oxfam verbindt zich tot het uitrollen van sanitaire maatregelen, vastgelegd in een protocol, om alle deelnemers,
inclusief vrijwilligers, te beschermen en de verspreiding van het virus te beperken. De organisatie zorgt voor
voldoende mondkapjes en hydroalcoholische gel. De vrijwilliger bevestigt op de hoogte te zijn van dit protocol en het
gedurende het hele evenement te zullen respecteren.
9. INTEGRITEIT
Oxfam verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat Oxfam-vrijwilligers worden beschermd tegen alle vormen van
ongewenst gedrag (intimidatie, fraude, stalking ...) en er zijn kanalen om misbruik, fraude of elk ander gebrek aan
integriteit aan de kaak te stellen.
Vragen? Opmerkingen? Klachten? Neem contact op met Audrey Demaury, Safeguarding Focal Point voor Oxfamvrijwilligersdienst. E-mail: audrey.demaury@oxfam.org tel. 02 501 67 28.

3

Gedragscode Oxfam op aanvraag te verkrijgen bij Vrijwilligerscoördinatie volontariat@oxfamsol.be

4

