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Informatienota voor de vrijwilliger1 1 juli 2010 
 

1. Organisatie:  
 

Naam: Preventie Lichthinder vzw 
 

Juridisch statuut: Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw) 
 

Maatschappelijke zetel: Hollandstraat 7, 2060 Antwerpen 
 

Tel.nr: 0474-50.17.95 (voorzitter) 
 

E-mail-adres: rvb@preventielichthinder.be (raad van bestuur) 
 

Ondernemingsnummer: 0869.570.554 
 

BTW-nummer: BE 869.570.554 
 

Doelstelling: De vereniging heeft tot doel de bescherming van het leefmilieu in het algemeen en 
in het bijzonder inzake preventie van, bescherming tegen en bestrijding van lichthinder en 
lichtvervuiling. Dit kaderend in een streven naar duurzame ontwikkeling. 
 

2. De Verzekering 
 

Preventie Lichthinder vzw heeft een verzekering afgesloten ter dekking van zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid, de burgerlijke aansprakelijkheid van zijn leden, rechtsbijstand en de 
persoonlijke ongevallen van zijn leden tijdens activiteiten van de vereniging. De waarborgen en 
wat te doen bij schadegevallen wordt hierna toegelicht. Hoewel de verplichtingen inzake 
verzekering door de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers slechts op 1 januari 2007 in 
werking treden, zijn de onderstaande bepalingen onmiddellijk van kracht. 
 

Waarborgen: 
A. Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van 
de organisatie en de vrijwilliger 

• Stoffelijke schade: 123.946,76 euro 
• Lichamelijke schade: 1.239.467,62 euro 
• Vrijstelling: 173,53 euro per schadegeval 

B. Toevertrouwd voorwerp: niet gedekt 
C. Na levering: niet gedekt 

                                                
1 In uitvoering van de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005 (B.S. 29.08.2005) gewijzigd 
door de Wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2005 (B.S. 30.12.2005) en de Wet tot wijziging 
van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (recent aangenomen door kamer en senaat 
maar nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 
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D. Rechtsbijstand Providis 

• Verhaal en verdediging: 12.394,68 euro 
E. Persoonlijke ongevallen van de vrijwilliger 

• overlijden: 61.973,38 euro 
• blijvende invaliditeit: 123.946,78 euro 
• medische kosten: 4.957,87 euro 

 

Maatschappij: Fortis AG nv, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem Antwerpen, toegelaten onder 
nr. 0079 
 

Polisnummer: 03/99.515.601/03 
 

In geval van schade dient de vrijwilliger per e-mail (rvb@preventielichthinder.be) of telefoon 
(0497-446.766)de penningmeester of bij diens afwezigheid een ander lid van de raad van 
bestuur te verwittigen. Aangifteformulieren en beknopte handleiding van de te ondernemen 
stappen worden ter beschikking gesteld op het ledengedeelte van de website vanaf 1 januari 
2007. 
 

3. Vergoedingen 
 

Vrijwilligers die zich inzetten voor Preventie Lichthinder vzw en daarbij kosten maken, kunnen 
een onkostenvergoeding krijgen voor deze gemaakte kosten. De vrijwilliger kan elk kalenderjaar 
vrij kiezen uit twee mogelijkheden: 
 

• Ofwel maakt de vrijwilliger gebruik van een forfaitaire onkostenvergoeding per jaar, of per 
dagdeel. Deze forfaitaire onkostenvergoeding is vrijgesteld van belasting voor zover de 
totale vergoeding (gecumuleerd met de forfaitaire onkostenvergoedingen die de vrijwilliger 
van andere organisaties ontvangt) maximum 24,79 euro per dag en maximum 991,57 euro 
per jaar bedraagt. De hiervoor vermelde maxima zijn de niet-geïndexeerde basisbedragen. 
De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd2. De hoogte van de uit te betalen forfaitaire 
vergoeding wordt door de Raad van Bestuur bepaald in onderling overleg met de 
vrijwilliger. De forfaitaire onkostenvergoeding wordt op het einde van de kalenderjaar 
uitbetaald. 

 

• Ofwel maakt de vrijwilliger gebruik van het systeem van de vergoeding van reëel gemaakte 
kosten. De vrijwilliger dient daarvoor een formulier “vergoedingen”, dat op het 
ledengedeelte van de website ter beschikking wordt gesteld, in te vullen en te ondertekenen 
en samen met de nodige bewijsstukken (aankoopbonnen, kastickets, facturen, tickets 
openbaar vervoer, …) over te maken aan de penningmeester. Preventie Lichthinder vzw 
kan de gemaakte onkosten alleen vergoeden indien de bewijsstukken bijgeleverd worden. 
Voor de vergoeding van verplaatsingskosten met de wagen gebeurt een 
kilometervergoeding aan hetzelfde tarief dan de vergoedingen die worden toegekend 
wegens het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen als een 
terugbetaling van eigen kosten van de werkgever worden aangemerkt voor zover dat zij niet 

                                                
2 Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 zijn deze bedragen 30,22 EUR per dag en 
1.208,72 EUR per jaar. Voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 zijn deze bedragen 
30,85 EUR per dag en 1.232,92 EUR per jaar. 
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meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent3.. 
Daarvoor dient de vrijwilliger een formulier “kilometervergoeding” in te vullen, te 
ondertekenen en aan de penningmeester over te maken. Voor het gebruik van een gehuurde 
wagen wordt dezelfde vergoeding per km betaald dan voor een eigen wagen. De huurkosten 
vallen ten laste van de vrijwilliger tenzij voorafgaandelijk een beslissing van de Raad van 
Bestuur werd genomen om een wagen te huren. In dat geval betaalt de Raad van Bestuur de 
werkelijke huurprijs op voorwaarde dat daarvoor een factuur aan Preventie Lichthinder vzw 
werd opgemaakt. Deze werkelijke onkostenvergoeding is vrijgesteld van belasting, ongeacht 
de hoogte ervan. De vrijwilliger dient steeds zelf een fotokopie te bewaren van deze 
bewijsstukken. De belastingsdiensten kunnen bij de controle op de belastingsaangifte inzage 
in deze stukken vragen. 

 
Preventie Lichthinder vzw betaalt alle onkosten terug gemaakt in het kader van opdrachten die 
de vzw uitvoert voor derden. Dit kunnen projecten zijn, maar ook lezingen en opleidingen, 
maar ook medewerking aan de organisatie van evenementen die bij de doelstelling van de 
vereniging aansluiten, of deelname aan een dergelijk evenement dat door derden georganiseerd 
werd. Deze opsomming is zeker niet limitatief. Voor evenementen zal de Raad van Bestuur  
steeds opnieuw beslissen wat daarvan kan terugbetaald worden en wat niet. De vrijwilligers 
zullen hiervan steeds op voorhand verwittigd worden. 
 

4. 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 in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te 
leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht deze geheimen bekend te maken, worden gestraft met de 
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank". 
 
Preventie Lichthinder vzw voegt daar aan toe dat zijn vrijwilligers geacht worden discreet te zijn 
over de projecten die gevoerd worden en dat zij geen resultaten bekend mogen maken aan 
derden (inclusief de opdrachtgever) zonder dat ze daar toestemming voor gekregen hebben van 
de voorzitter van de vereniging of de raad van bestuur. 
 

5. Bekendmaking 
 

Deze informatienota wordt ter informatie bekend gemaakt op de website van de vereniging. De 
eerste keer en bij elke wijziging worden de leden en vrijwilligers per e-mail hiervan op de 
hoogte gebracht. 

                                                
3 Het bedrag van die vergoedingen wordt overeenkomstig de omzendbrief nr. 604 van 14.6.2010 van de 
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (BS 17.6.2010) vastgesteld op 0,3178 EUR per kilometer 
voor de periode van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011. Voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 is 
dat bedrag 0,3093 EUR per kilometer. 


