
VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
Wijkraad

TUSSEN

de Stad Brussel, gelegen Grote Markt 1 te 1000 Brussel, hier vertegenwoordigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen, in naam waarvan de heer Pinxteren, Schepen van Burgerparticipatie, en de 
heer Luc Symoens, Gemeentesecretaris, handelen,

Hierna de organisatie genoemd, 

EN:

De vrijwilliger: …………………………………………………………………………………….

Geboren te ……………………………………………, op ………………………………………….

Woonachtig te:        …………………………………….……………………………………………….

           …………………………………….……………………………………………….

Tel.:         …………………………………….……………………………………………….

Hierna de vrijwilliger genoemd,

Wordt het volgende overeengekomen:

Preambule
De Wijkraad is een gedecentraliseerde plek voor luisteren, ontmoetingen, overleg, expressie en 
beraadslaging. De missies, kader, oprichting, organisatie en werking van de Wijkraden zijn vastgelegd in het 
reglement van de Wijkraden dat op DD/MM/JJJJ door de Gemeenteraad van de Stad Brussel is goedgekeurd.

De vrijwilliger heeft een exemplaar van het reglement ontvangen en heeft er kennis van genomen.

Bij besluit van de Gemeenteraad van x werd de vrijwilliger aangeduid als lid van Wijkraad xxx.

Artikel 1: Voorwerp
Deze overeenkomst heeft tot doel de specifieke voorwaarden vast te stellen voor de uitvoering van de 
verschillende taken die door de vrijwilliger worden uitgevoerd in het kader van de in de preambule van deze 
overeenkomst bedoelde Wijkraad.

Artikel 2: Doelstelling en taken
Als lid van een Wijkraad neemt de vrijwilliger deel aan vergaderingen en activiteiten in verband met de 
Wijkraad. Hij neemt actief deel aan de debatten, het zoeken naar informatie en de verspreiding van informatie
binnen de Wijkraad. Op die manier draagt hij bij tot het beantwoorden van een vraag van het College of van 
de Gemeenteraad, of tot het doorgeven aan deze instanties van de vaststellingen en ideeën die voortvloeien 
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uit de werkzaamheden van de Wijkraad of uit de vragen van de burgers, om hen zo te informeren over de 
realiteit van de wijk. Het lid van een Wijkraad draagt ook het werk van de Wijkraad uit.

Artikel 3: Verplichtingen van de vrijwilliger bij de uitoefening van zijn taken
De vrijwilliger verbindt zich ertoe het Reglement van de Wijkraden na te leven. Meer concreet verbindt hij zich 
ertoe deel te nemen aan de vergaderingen van de Wijkraad in "gesloten" comité, d.w.z. tussen de leden van 
de Wijkraad, het logistieke ondersteunings- en animatieteam en eventuele genodigden. Door zijn 
betrokkenheid bij de debatten en uitwisselingen wordt de collectieve opbouw van adviezen of informatie 
mogelijk. Deze regelmatige prestatie valt onder artikel 10 van het reglement van de Wijkraden (met name de 
punten c, d en e).

Indien nodig kan de Wijkraad besluiten de vergadering uit te breiden tot het publiek om tot een bredere 
uitwisseling te komen (dit zijn informatiebijeenkomsten of openbare uitwisselingen).

Op instructie van de Wijkraad en met voorafgaande toestemming van de Stad, kan de vrijwilliger occasioneel 
stappen zetten om het publiek te informeren en/of het werk van de Wijkraad in de wijk te promoten. 

Ten slotte kan het zijn dat de vrijwilliger zijn prestaties moet voorbereiden. Deze voorbereidingen worden 
beslist en vastgelegd door de Wijkraad, met de voorafgaande toestemming van de Stad.

In het kader van taken die contacten met andere leden van de Wijkraad en burgers inhouden, wordt van de 
vrijwilliger verwacht dat hij iedereen respecteert, ongeacht ras, geslacht, economische status, seksuele 
geaardheid of culturele achtergrond. Hij zal met anderen moeten omgaan op een wijze die hun ideeën, 
filosofische of religieuze overtuigingen respecteert, zolang deze verenigbaar zijn met de fundamentele teksten
van de democratie.

De vrijwilliger voert zijn taken uit op tijdstippen en plaatsen die in onderling overleg met de andere leden van 
de Wijkraad en Brussel Participatie worden gekozen. Wanneer de vrijwilliger om persoonlijke of medische 
redenen niet in staat is zijn taken uit te voeren, moet hij zo snel mogelijk contact opnemen met Brussel 
Participatie (02.279 21 30, BrusselParticipatie@brucity.be of rechtstreeks met de medewerker van de dienst 
met wie hij contact had).

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Personen die door de RVA worden betaald (voltijdse of deeltijdse werklozen, personen met vervroegd 
pensioen of personen met een loopbaanonderbreking), zullen verplicht zijn de RVA vooraf om toestemming te 
vragen.

Personen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen, moeten vooraf toestemming vragen aan hun 
adviserend arts.

Personen die hulpverlening van het OCMW ontvangen, moeten ook een door het OCMW afgeleverd attest 
voorleggen.

De Stad Brussel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven door de vrijwilliger van de 
verplichtingen tegenover de sociale instellingen waar hij van afhangt. 
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Artikel 4: Vergoedingen, onkostenvergoeding
De organisatie besluit, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers, aan de vrijwilliger een vaste vergoeding te storten van € 34,71 per prestatie. 

De vrijwilliger die een vaste vergoeding ontvangt voor activiteiten bij andere organisaties, verbindt zich ertoe 
het dagplafond van € 34,71 per dag niet te overschrijden, zonder dat het totale bedrag meer mag bedragen 
dan € 1.388,40 per jaar. Op basis van dit bedrag en ter informatie kan elke vrijwilliger aanspraak maken op 
een maximaal vast bedrag van 40 prestaties per kalenderjaar. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex
103,14 (basis 1996 = 100), overeenkomstig artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers, en gelden per vrijwilliger, per kalenderjaar. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De persoon die belast is met de begeleiding van de vrijwilliger maakt deel uit van de dienst "Brussel 
Participatie" van de Stad, bereikbaar op 02 279 21 30 en per e-mail via BrusselParticipatie@brucity.be. 

Artikel 5: Verzekeringen
De Stad Brussel heeft een verzekeringspolis afgesloten die de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid 
dekt waarvoor zij aansprakelijk is, overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de wet van 3 juli 2015 betreffende 
de rechten van vrijwilligers en het koninklijk besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de 
minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten.

Artikel 6: Beroepsgeheim/Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger verbindt zich ertoe de geheimhoudingsplicht in acht te nemen en geen vertrouwelijke informatie 
mee te delen die hij in het kader van zijn vrijwilligerswerk te weten is gekomen.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening. Ze blijft van kracht zolang de vrijwilliger lid 
blijft van de Wijkraad. Artikel 8: Rechtskader
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers en de uitvoeringsbesluiten ervan.

De verantwoordelijke van de organisatie die in geval van een ongeval moet worden ingelicht, is een lid van 
het team van Brussel Participatie, te bereiken op 02 279 21 30 en via e-mail BrusselParticipatie@brucity.be.

Deze overeenkomst dient tevens als een organisatienota.

Artikel 9: Ontbindende voorwaarde
Deze overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de opschorting en/of annulering 
van het besluit  van de Gemeenteraad betreffende de overeenkomst, door de toezichthoudende instantie 
waarvan de Stad afhankelijk is.
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Opgemaakt in Brussel, in twee exemplaren, op 

waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

De vrijwilliger,
(Naam, voornaam, handtekening)

Voor de Stad Brussel, 

Luc Symoens
Gemeentesecretaris

Arnaud Pinxteren
Schepen van Burgerparticipatie
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