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Informatie vrijwilligers RVSP 
 

Het RVSP kan binnen haar werking vrijwilligers aanzoeken om deel te nemen aan overlegorganen en 
adviescommissies. Dit omvat onder andere de specifieke adviescommissies zoals beschreven in het 
huishoudelijk reglement alsook het overlegorgaan risicovechtsporten VTS. De activiteiten worden 
belangeloos en in samenspraak met het RVSP uitgevoerd. 

Het RVSP voorziet voor haar vrijwilligers: 

- een verzekering BA en LO (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) afsluit die 
de schade dekt die door de vrijwilliger zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van de 
vrijwilligersactiviteit. (Info polis: Arena nv, polisnummer 1.121.446 + 1.121.447) 

- mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (treintickets, …) de reële kosten betaalt die 
gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk. Voor verplaatsingsonkosten wordt hierbij 
een bedrag van 0,4170/km voorzien. Het RVSP voorziet een standaarddocument 
‘verplaatsingsonkosten’ waarop de vrijwilliger zijn/haar onkosten kan invullen en doorsturen 
naar het RVSP (per post: Zuiderlaan 13, 9000 Gent of per mail: fran@rvsp.be). 

- een forfaitaire kostenvergoeding van max. 36,84 euro/dag wanneer dit voor het verrichten 
van de afgesproken taken overeengekomen wordt. Naast de forfaitaire onkostenvergoeding 
kan een verplaatsingsonkostenvergoeding worden overeengekomen met een maximum van 
2000 km per jaar uitbetaald aan € 0,4170/km.  
 

Tot slot wil het RVSP haar vrijwilligers via dit document informeren over volgende bepaling: 

Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het 
vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend 
maken tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten 
afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een 
geldboete.  
 

Voor verdere vragen over deze informatie kan u steeds contact opnemen met Fran Vanderstukken via 
fran@rvsp.be of 0495 10 06 84. 

 

Fran Vanderstukken 
Coördinator RVSP 


