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INFORMATIENOTA AAN DE VRIJWILLIGERS 

Deze informatienota heeft tot doel u onze vereniging voor te stellen en u in te lichten over de 

voorzieningen die zij tegenover haar vrijwilligers heeft genomen. De originele versie van de 

nota bevindt zich op de website www.ordevanmaltabelgie.org. Deze publicatie is een 

wettelijke verplichting (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers). 

ONZE VERENIGING 

Onze vereniging heeft het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk, met benaming: 

Belgische vereniging van de Leden van de Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan 

van Jeruzalem van Rhodos en Malta VZW, afgekort Belgische Vereniging van de Orde van 

Malta. 

De VZW voert haar vrijwilligersactiviteiten uitsluitend onder de naam:  

ORDER OF MALTA BELGIUM 

Maatschapelijke Zetel: Huart Hamoirlaan, 43 te 1030 Brussel  

Tel. : 02/ 252.30.72 Fax: 02/ 252.59.30 

e-mail : info@ordevanmaltabelgie.org  

Website: www.ordevanmaltabelgie.org  

Wettelijk statuut: vereniging zonder winstoogmerk (VZW) – KBO nr. 0410.197.855 

De vereniging werd opgericht op 20 december 1929. 

MAATSCHAPPELIJK DOELEIND 

De VZW heeft ten doel, in navolging van de tradities en de christelijke waarden 

aangehouden door de Orde, beoogt de vereniging het verlenen van bijstand op gans het 

Belgisch grondgebied aan de meest hulpbehoevende personen of aan hen die in sociale, 

morele, geestelijke en/of fysische precaire toestand vertoeven waaronder gehandicapten, 

ouderlingen, beschermde minderjarigen en behoeftigen, met inbegrip van zieken, daklozen, 

vluchtelingen en immigranten, zonder onderscheid van hun afkomst of overtuigingen. 

 

De activiteiten om dit doeleind te verwezenlijken te behoeve van diegenen die de VZW 

specifiek verkozen heeft om bijstand te verlenen, worden uitgevoerd onder beleid van een 

verantwoordelijke. 

  

IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE(N) VAN DE VERENIGING 

Persoon belast met het beleid van de groep van vrijwilligers binnen de organisatie: 

Naam: Bernard le Hardÿ de Beaulieu - Functie: Beleid van de vrijwilligers 

Voor aanvullende informatie over de inhoud van onze informatienota: 

Naam: Bernard le Hardÿ de Beaulieu - Functie: Beleid van de vrijwilligers 

Bij ongeval: 

Naam: Bernard le Hardÿ de Beaulieu - Functie: Beleid van de vrijwilligers 

Verantwoordelijke voor uw activiteitensector: 

Zie het organisatieschema op onze website: www.ordevanmaltabelgie.org 

http://www.ordevanmaltabelgie.org/
mailto:info@ordevanmaltabelgie.org
http://www.ordevanmaltabelgie.org/
http://www.ordevanmaltabelgie.org,/
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VERZEKERINGEN 

Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, 

heeft onze vereniging de volgende verzekeringen afgesloten: 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid: 

 

De burgerlijke aansprakelijkheid bij het verrichten van het vrijwilligerswerk, met uitzondering 

van de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger. 

 

Bijkomende verzekeringen:  

 

Lichamelijke letsels opgelopen door de vrijwilliger ten gevolge van een ongeval in het kader 

van de uitoefening van het vrijwilligerswerk of tijdens zijn verplaatsingen in dit verband. 

 

Verzekeringsmakelaar: Marsh N.V.  

Vorstlaan, 2 - 1170 Brussel - Tel. : 02/674.96.32. 

Beknopte informatie met betrekking tot de verzekeringspolissen door de Belgische Vereniging 

van de Orde van Malta onderschreven: 

 
1. Algemene bepalingen: 

 

U werkt als vrijwilliger voor de Orde van Malta, die u hiervoor dankbaar is. 

 

Zoals u weet, houdt elke activiteit, vooral handmatige, een risico in. Ongevallen met schade of lichamelijke letsels 

zijn steeds mogelijk. 

 

De Belgische Vereniging van de Orde van Malta heeft, om u tegen bepaalde risico’s te beschermen, een aantal 

verzekeringscontracten afgesloten, o.a. een B.A.-verzekering (schade aan derden), een verzekering Brand en 

aanverwante gevaren (schade aan onze eigen patrimonium). 

 

U begrijpt dat onze vereniging, met een zuiver caritatieve en “non-profit” doelstelling, niet alle risico’s kan dekken. 

 

Wij melden u echter dat onze B.A.-polis, sinds 1 januari 2007, in overeenstemming is met de bepalingen van de wet 

van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers.  

Het betreft wel een "aanvullende verzekeringen", dat plaatsvindt na uitputting van de garanties van de "B.A.-privé 

leven"-verzekering of de beroepsverzekering van de vrijwilliger.  

 

Verder, en buiten de hieronder “bijzondere bepalingen”, heeft de Belgische Vereniging van de Orde van Malta 

geen verzekering “Persoonlijke Ongevallen” voor de vrijwilligers afgesloten.  

Ongevallen die hen zouden overkomen gedurende hun deelneming aan activiteiten in het kader van hun dienst 

(buiten aansprakelijkheid van een derde of van de vereniging) dienen aangegeven te worden aan eigen 

Hospitalisatie- en/of andere eigen Lichamelijke Ongevallen- verzekeraar.  

In ieder geval dient de vrijwilliger zich eerst tot zijn Ziekenkas wenden. 

 

Daarom verzoeken wij u, de waarborgen van uw B.A. Gezin-polis (bestaan en geldigheid) bij uw verzekeraar na te 

gaan. Hetzelfde geldt voor uw auto verzekering (B.A. en eventueel "Omnium").  

Het zijn inderdaad deze die, bij ongeval of schade, zullen moeten tussenkomen bij verplaatsingen, vervoer van 

goederen of personen tijdens uw diensten als vrijwilliger. 

 
2. Bijzondere bepalingen: 

 

2.1. Logistiek Centrum en De Fontein: 

 Een "Individuele Ongevallen"-polis dekt alleen vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van 

voertuigen, voornamelijk bedrijfsvoertuigen, het ontvangen van daklozen en het verstrekken van maaltijden buiten. 

Deze garantie "werknemers van het gewoonterecht" dekt 8 vrijwilligers in het depot,10 in Brussel,10 in Luik en 10 in 

Gent. Om meer informatie te verkrijgen contacteer u de verantwoordelijke van deze activiteit.  

 

2.2. Andere activiteiten in het kader van Order of Malta Belgium:  

Onze B.A.-polis waarborgt, zoals hierboven vermeld, de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de 

vrijwilliger in het kader van zijn dienst.  

Zijn strikt van de verzekering uitgesloten, alle activiteiten of sporten die een gevaarlijke karakter vormen zoals, o.a., 

het deelnemen aan competities, weddenschappen, uitdagingen of onmisbaar roekeloze handelingen, auto-
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scooters, het springen en klimmen, … alsook het deelnemen aan culturele evenementen die in een ongepaste 

locatie plaatsvinden. 

In geval van twijfel, kunt u steeds terecht bij een verantwoordelijke van de Belgische Vereniging van de Orde van 

Malta of van de betreffende activiteiten en/of kampen. 

 

ONKOSTENVERGOEDING 

De organisatie voorziet geen enkele onkostenvergoeding voor de vrijwilliger bij het uitvoeren 

van zijn activiteiten, met uitzondering van deze die door de Raad van Bestuur van de VZW 

werden goedgekeurd. 

BEROEPSGEHEIM 

Bij het uitoefenen van de activiteiten geldt het beroepsgeheim. De vrijwilliger dient er zich 

strikt aan te houden en heeft de plicht zich discreet te gedragen, onder meer wat betreft alle 

persoonlijke gegevens en meer bepaald de medische gegevens van de personen die de 

vereniging steunt. 

 

De vrijwilligers, waarvan hun beroep hieronder beschreven is en die zich in die functie 

inzetten, dienen zich tevens te houden aan het beroepsgeheim beschreven in 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 hen verplicht die geheimen bekend 

te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met 

geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. 

 

RECHT OP AFBEELDING  

De vrijwilliger geeft de VZW de toestemming om hem, tijdens haar activiteiten, te 

fotograferen of te filmen.  

Bovendien geeft hij de VZW de toestemming om op haar website, sociale netwerken en in 

haar communicaties de foto's, video's en andere visuele of auditieve dragers die tijdens de 

georganiseerde activiteiten zijn genomen of vastgelegd, al dan niet met vermelding van zijn 

naam, op haar website en sociale netwerken te publiceren. 

Deze machtiging wordt verleend voor de gehele wereld, voor een periode van vijf jaar na 

het maken van de afbeelding of filmopname, voor alle media, papier, analoog of digitaal en 

voor alle exploitatiedomeinen: reclame, promotie, illustratie, brochures, nieuwsbrieven, pers 

(deze lijst is niet limitatief). 

Na afloop van deze eerste periode van vijf jaar, worden onderhavige toestemmingen 

automatisch verlengd door het deelnemen aan een activiteit van de VZW. 

PRIVACYBELEID 

De Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta respecteert uw privacy. In 

overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 

mei 2018 in werking is getreden, is het onze bedoeling om alle personen die we verwerken, 

ten behoeve van de activiteiten van de vereniging, te informeren over onze werking en het 

gebruik van hun persoonlijke gegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft in deze context, 

aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

www.ordredemaltebelgique.org/nl/politique-de-confidentialite 
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ANDERE INLICHTINGEN 

Onze vereniging baseert zich op de boodschap van het Evangelie volgens de voorschriften 

van de Rooms Katholieke Kerk. 

Op onze website www.ordevanmaltabelgie.org vindt u een omschrijving van de taken die 

verbonden zijn aan de activiteiten waarvoor u zich aangeboden heeft. 

 

Gedaan te Brussel, 23 juni 2019 

 De Vereniging,  

 

 

  

Burggraaf  Bernard le Hardÿ de Beaulieu,   

Werkmeester. 

Graaf t’Kint de Roodenbeke, 

Voorzitter. 

 

http://www.ordevanmaltabelgie.org/

