
Informatienota voor de externe vrijwilligers 
 

1. Organisatie 

� Amnesty Vlaanderen is onderdeel van de wereldwijde beweging Amnesty International, die 
volgende visie en missie uitdraagt: 

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de 
naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Onze activisten worden 
gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een 
wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen. 

� Amnesty International Vlaanderen vzw 
Kerkstraat 156 
B-2060 Antwerpen 
Tel: 03 271 16 16 
Fax: 03 235 78 12 
E-mail: amnesty@aivl.be 
www.amnesty.be 

� Ondernemingsnummer : 0418.308.243 

� Amnesty Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk. 
Voorzitter : Karine Vandenberghe 
Directeur :  Karen Moeskops 

 
2. Verzekeringen 

Amnesty Vlaanderen heeft de volgende verzekeringen afgesloten voor haar externe vrijwillige 
medewerkers: 

� Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 

organisatie en de vrijwilliger tegenover derden 

Mercator Polis 7024913/1616 

� Medische kosten bij ziekte en ongeval voor vergaderingen, verkoop- en infostands, manifestaties 
en de voorbereiding ervan van Amnesty groepen, vergaderingen en verplaatsingen (inclusief 
buitenlandse reizen) van de vrijwilligers van Raad van Bestuur, steunpunten en landen- of 
themacoördinatieteams. 

DVV Polis C-11/1525.852/00--B 
 
3. Vergoedingen 

De organisatie betaalt geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Enkel aan de 
vrijwilligers die op regelmatige basis worden ingeschakeld op het secretariaat en waarvoor de 
organisatie de verzekering Lichamelijke ongevallen heeft afgesloten, en op uitdrukkelijk verzoek van 
de vrijwilliger,  wordt een forfaitaire onkostenvergoeding uitgekeerd. Voor die vrijwilligers, die actief 
zijn in landen- of themateams of in de steunpunten, worden, op hun uitdrukkelijk verzoek, de reële 
kosten terugbetaald, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (treinticket, buskaart,…) 

Deze onkostenvergoedingen kunnen niet als een verworven recht worden beschouwd. Amnesty 
International Vlaanderen kan desgevallend haar kostenvergoedingbeleid wijzigen, enkel echter alleen 
ná de vrijwilligers hiervan vooraf geïnformeerd te hebben. 
 
4. Geheimhoudingsplicht 

De vrijwilligers zullen het beroepsgeheim onderhouden en de grootste omzichtigheid aan de dag 
leggen omtrent interne afspraken, strategieën en conflicten, zowel intern als naar buiten, alsook 
omtrent alle informatie die gevoelig of belangrijk ligt, in het bijzonder in verband met de dossiers van 
mensen waarvoor Amnesty werkt. Dit geldt zowel tijdens als na de uitvoering van de vrijwilligerstaak. 
 
5. Betrouwbaarheid  

Van alle vrijwilligers wordt verwacht zeer gevoelig te zijn voor – en voorzichtig om te gaan met  - de 
mogelijke gevolgen van hun activiteiten voor het beeld van Amnesty International naar de 
buitenwereld. 


