11 juni 2020, Covid-19

VERGOEDING BIJ OVERLIJDEN VRIJWILLIGERS EN
JOBSTUDENTEN DIE GEHOLPEN HEBBEN IN DE STRIJD
TEGEN COVID-19
NEWSLETTER VAN FEDRIS

Covid-19
Vrijwilligersfonds

Vrijwilligers en jobstudenten die zich inzetten bij organisaties in de strijd tegen Covid-19, waren tot nu toe niet
verzekerd indien ze aan deze ziekte zouden overlijden. Door het oprichten van een “Covid-19 Vrijwilligersfonds” zorgt
de federale regering ervoor dat men nu toch een vergoeding kan uitkeren bij overlijden.
Sommige organisaties (bv. het Rode Kruis, voedselbanken,
rusthuizen, ziekenhuizen) doen op talrijke vrijwilligers
beroep voor hun dagelijkse werking. Omdat veel vrijwilligers
oudere mensen zijn die tot een risicogroep behoren, hebben
deze verenigingen beroep moeten doen op nieuwe
vrijwilligers of jobstudenten aangenomen. Binnen dit kader
lopen een aantal onder hen een verhoogd risico op
besmetting met Covid-19. Voorbeelden van vrijwilligers zijn:
animatoren die instaan voor de kinderopvang op school,
vrijwillige ambulanciers van het Rode Kruis, vrijwilligers in
rusthuizen en bij instellingen voor personen met een
handicap.
Deze vrijwilligers zijn niet verzekerd wanneer zij besmet
worden door Covid-19. Zij zijn dus ook niet gedekt wanneer
zij aan deze ziekte overlijden. De federale regering wil deze
situatie nu verhelpen.
Het “Covid-19 Vrijwilligersfonds” wordt nu opgericht binnen
Fedris, het Federale agentschap voor beroepsrisico’s. Alle
vrijwilligers en jobstudenten die taken uitvoeren bij een
vereniging die essentiële taken uitvoert in de strijd tegen
Covid-19 zijn automatisch via dit fonds verzekerd.

Het fonds zal een vergoeding uitkeren aan bepaalde
nabestaanden van het slachtoffer in geval van overlijden
veroorzaakt door Covid-19. Als de vrijwilliger ziek wordt,
maar niet overlijdt, dan worden zijn gezondheidszorgen
gedekt door de verplichte ziekteverzekering.
De vergoeding is een eenmalige som voor de partner
(18.651 euro), de ex-partner die onderhoudsgeld ontvangt
(9.325,50 euro) en kinderen die nog steeds kinderbijslag
ontvangen (15.542,50 euro per kind). Verder is er een
eenmalige tegemoetkoming voor de begrafeniskosten
(1020 euro), uitgekeerd aan degene die de kosten op zich
heeft genomen.
De schadeloosstellingsregeling geldt voor een beperkte
periode en is daarom alleen van toepassing op:
• overlijdens die plaatsvinden tussen 10 maart 2020 en 1
juli 2020
• en op de overlijdens die zich voordoen na deze periode,
indien het bewijs van besmetting van de vrijwilliger door
Covid-19 vóór 1 juli is geleverd.
Het is mogelijk dat deze periode verlengd wordt, afhankelijk
van de ontwikkeling van de gezondheidstoestand in ons
land.

Op de website van Fedris vind je meer informatie over hoe je een aanvraag kan indienen.

