
Welkom op de lancering!
Woensdag 1 maart 2023



Praktische mededelingen: 

➢ De presentatie van de infosessie zal digitaal 
beschikbaar zijn

➢ De infosessie wordt online herhaald op maandag 6 
maart om 19u (je krijgt nog een mail na vandaag om in 
te schrijven)

➢ Vandaag geen ruimte voor vragen tussenin, maandag 
wel!

➢ Schrijf je zeker in voor onze nieuwsbrief (QR code in 
map)



WAT IS DE VERENIGINGSWIJZER? 

3

1 maart 2023

Wegwijs in (stedelijke) ondersteuning voor 
sociale verenigingen in Gent



➢ Info voor verenigingen op  
www.stad.gent/verenigingswijzer

➢ Vragen per mail via verenigingswijzer@stad.gent

➢ Afspraak in het stadskantoor via 
www.afspraken.gent.be

http://www.stad.gent/verenigingswijzer
mailto:verenigingswijzer@stad.gent
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Voor welke verenigingen?

• In eerste fase: ‘sociaal 
middenveld’

–Doelgroepverenigingen

–Startende initiatieven

–Kleinschalige verenigingen

–Burgerinitiatieven

–Wijkbudgetprojecten



6

‘erkende’ verenigingen 

– Stad Gent erkent 15 verschillende types 
van verenigingen

» Op dit moment worden zo’n 
1.500 verenigingen erkend 
door de Stad

225 ‘doelgroepverenigingen’: LGBTQ, 
ECM, sociale voorzieningen en senioren

» Die erkenningen worden 
soms jaarlijks, soms om de zo 
veel jaar (afhankelijk van wat 
er in het reglement staat) 
opnieuw aangevraagd bij 
verschillende diensten en 
telkens goedgekeurd op het 
college



7

gesubsidieerde verenigingen 

– PROJECTSUBSIDIES

» Sociaal innovatiefonds

» Tijdelijke invulling

» wijkbudget

» Kunst, cultuur & erfgoed

» Marketingfonds

» ‘alles kan’

» …

WERKINGSSUBSIDIES

» Voor erkende 
verenigingen (Sport, 
cultuur, jeugd, 
doelgroep, N-Z,…)

» Convenanten
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• Samen aan Zet

– In 2021 werden zo’n 250 Samen aan Zet 
projecten goedgekeurd (op een 300-tal 
aanvragen). Dit jaar zullen er zeker meer zijn. 
die aanvragen worden 6 keer per jaar door 
ambtenaren en burgerjury beoordeeld.

– Er is een stijging in het aantal aanvragen :

Feitelijke verenigingen, tijdelijke 
invullingen, burgerinitiatieven…
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Met welke vragen kun je bij de 
Verenigingswijzer terecht?
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Vragen over erkenning, 
ruimtes, materiaal, 
activiteiten, subsidies…
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Hulp en advies bij
aanvragen van subsidies 
over vergunningen



Vragen over organisatie-
ontwikkeling

Samen-
werken

Organi
satie

visie

structuur

…

planning
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INFOSESSIE
LANCERING !



INHOUD
• Vooraf

• Verenigingen = hot

• VZW of feitelijke vereniging?

• Nieuwe wetgeving

• De VZW uitgespit

• Overgang bestaande VZW’s

• De FV uitgespit

• Vereniginginfo: go!



VOORAF



Wie zijn wij?



Traject op maat
voor VZW's



Inhoud van het traject



Wat is 
vereniginginfo?



Dashboard VZW’s in 
vereniginginfo



Meer uitgebreidere rapporten bij 
test + “scorebord VZW”
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WWW.VERENIGINGINFO.BE/STADGENT



INHOUD
• Vooraf

• Verenigingen = hot

• VZW of feitelijke vereniging?

• Nieuwe wetgeving

• De VZW uitgespit

• Overgang bestaande VZW’s

• Feitelijke vereniging of VZW

• Vereniginginfo: go!



VERENIGINGEN =
HOT (?)



























INHOUD
• Vooraf

• Verenigingen = hot

• VZW of feitelijke vereniging?

• Nieuwe wetgeving

• De VZW uitgespit

• Overgang bestaande VZW’s

• De FV uitgespit

• Vereniginginfo: go!



OF

FEITELIJKE VERENIGING 

VZW?



Feitelijke

vereniging
VZW



Rechtspersoonlijkheid



Stap 1:  is een VZW/FV mogelijk?

Stap 2: welke elementen geven doorslag

Stap 3:  voordelen/nadelen VZW

Stappenplan



Stap 1: is een

VZW/FV mogelijk?



Stap 2:  welke elementen geven doorslag



Stap 3: voordelen/nadelen VZW

Voordelen Nadelen
• Rechtspersoonlijkheid
• Vermogen & eigendom opbouwen
• (interne) zekerheid
• Duidelijke structuur

• Verschillende verplichtingen
‐ Administratief
‐ Boekhouding
‐ Fiscaal

• Kostprijs





zie vereniginginfo.be
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NIEUWE VZW-WETGEVING



• Algemene inwerkingtreding: 
‐ Nieuwe VZW’s: 1 mei 2019 
‐ Bestaande VZW’s: 1 januari 2020 / 1 januari 2024

• Overgangsperiode:
‐ statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van 

dit wetboek ter gelegenheid van de eerstvolgende 
statutenwijziging binnen bepaalde termijn voor 1 januari 2024 

‐ dwingende bepalingen in werking sinds 1 januari 2020

Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen



Algemene vergadering

• behalve leden moeten ook bestuurders en in voorkomend geval commissarissen verplicht uitgenodigd worden

voor de algemene vergaderring
• een oproepingstermijn van ten minste 15 dagen (i.p.v. 8)
• bijkomende bevoegdheden voor algemene vergadering (exclusief aan de algemene vergadering voorbehouden)
• bij statutenwijziging : onthoudingen worden niet meegeteld
• bij uitsluiting van een lid moet een nieuwe aanwezigheidsvereiste van 2/3e van de leden voldaan zijn

Bestuursorgaan/dagelijks bestuur

• de verplichting om te werken met een vaste vertegenwoordiger als er een rechtspersoon-bestuurder in je

bestuur zit
• als je bestuur uit slechts 2 bestuurders bestaat : wegvallen van doorslaggevende stem van bv. de voorzitter
• de handtekeningsbevoegdheid via een algemene vertegenwoordigingsclausule in de statuten kan enkel aan een

bestuurder worden toegekend, niet meer aan niet-bestuurders
• de nieuwe belangenconflictregeling
• de nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid
• de nieuwe bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Verplichtingen
•

UBO register
•

de verplichte vermeldingen op akten en documenten van de VZW (zie administratieve verplichtingen)

…

Dwingende bepalingen



“Nieuwe regels voor VZW’s”

www.verenigingacademie.be/boeken

http://www.verenigingacademie.be/boeken


INHOUD
• Vooraf
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DE VZW

UITGESPIT
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• Doel zonder baatzucht of om niet (cfr. vroeger) 

• (wetenschappelijk, cultureel, sociaal, sportief, humanitair, 
milieu, consumenten, beroepssector,…)

• In de statuten omschreven en openbaar gemaakt

• In het kader van één of meerdere activiteiten die ze 
als voorwerp heeft

Een VZW streeft een belangeloos doel na



•  Vroeger (ondergeschikt)

• Nu: onbeperkt

Statutair kan een VZW de economische activiteiten nog uitsluiten of 
beperken (door ze bv. bijkomstig te maken)

1. een VZW die geen economische activiteiten stelt
2. een VZW die economische en niet-economische activiteiten stelt

a) waarbij de economische activiteiten ondergeschikt zijn
b) waarbij de economische activiteiten de bovenhand halen

3. een VZW die enkel economische activiteit stelt

Een VZW kan onbeperkt economische activiteiten

stellen



• Rechtstreekse & onrechtstreekse vermogensvoordelen = 
verboden.

•  uitzondering: wanneer het vermogensvoordeel kadert in 
het belangeloos doel.

Er is een duidelijk en strikt verbod voor winstuitkering

door de VZW mét uitzondering



Belangeloos doel

• Economische activiteiten
• niet-economische activiteiten
• Alleen economische activiteiten
• Combinatie
• ….
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Statuten











Intern reglement

of



FAQ’s

Welke leden moeten op de hoogte gebracht worden?



Een verwijzing in de statuten opnemen met een link naar een webpagina met de 

laatste versie van het intern reglement als oplossing?

De minister gaf in een antwoord op een parlementaire vraag aan dat dit niet 
toegelaten is.



Inhoud

Geen vast stramien → volledig op maat

• Afspraken rond deugdelijk bestuur of “corporate governance”
• Verdere uitwerking van de statuten
• Voorschriften rond het gebruik van het clublokaal, praktische afspraken, 

kledingvoorschriften, prijsreglementen, gedragsregels, …
• …
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• Niet verplicht

• Geen lid van de algemene vergadering / geen
stemrecht

Toegetreden leden





• Minstens 2 leden i.p.v. 3 leden

• Ledenregister
o Idem als vroeger

o Mag niet worden verplaatst

o Elektronische vorm mogelijk (bij KB verder uitgewerkt)

• Einde lidmaatschap
o Vrij

o Uitsluiting: AV

✓ Moet vermeld zijn in uitnodiging

✓ Hoorplicht

✓ Idem aanwezigheid (2/3de) en meerderheid (2/3de) als statutenwijziging

Leden





• Bevoegdheden

– Statutenwijziging
– Benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders/bezoldiging
– Idem commissaris
– Kwijting bestuurders en commissaris + instellen verenigingsvordering
– Goedkeuring jaarrekening en begroting
– Ontbinding vereniging
– Uitsluiten lid
– Omzetting vzw (IVZW/CV erkend als SO of erkende coöperatieve vennootschap 

SO)
– Inbreng om niet van een algemeenheid
– Rest

Algemene vergadering



• Bijeenroeping/verloop

‐ 15 dagen vooraf ipv 8 dagen

‐ Bestuurders worden ook opgeroepen

‐ Bestuurders/commissaris antwoorden op vragen



• Elektronisch vergaderen

• Bestuursorgaan beslist/moet niet in statuten staan

• Voorwaarden
✓Correct samenroepen

✓Weergeven hoe georganiseerd (bv. via telefoon of via een digitale tool zoals "Teams", "Zoom", "Skype",…).

✓Het gebruikte communicatiemiddel moet het toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de leden die het 
gebruiken te controleren (dit is het geval bij het gebruik van "Zoom", "Teams", "Skype",...). Bij een beperkt aantal 
leden is dit ook mogelijk via de telefoon.

✓Het gebruikte communicatiemiddel moet ervoor zorgen dat de leden:
‐ rechtstreeks, gelijktijdig en onafgebroken de bespreking kunnen volgen en kunnen stemmen.

‐ kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij de VZW in de oproeping van de algemene 
vergadering motiveert dat ze niet over zulk communicatiemiddel beschikt. 

✓Eventuele technische problemen en incidenten: notulen 

✓Bureau van de algemene vergadering inrichten

• Ook vooraf stemmen langs elektronische weg is mogelijk.
✓Er kan ook gestemd worden op afstand vóór de algemene vergadering langs elektronische weg. Dit moet dan wel 

zijn opgenomen in de statuten .



• Schriftelijk vergaderen

– Wat?

• Het bestuursorgaan kan beslissen om de algemene vergadering van de VZW schriftelijk te 
organiseren zonder dat dit in de statuten dient opgenomen te zijn. 

– Voorwaarden

• Alle leden moeten akkoord gaan met deze werkwijze en de besluiten moeten bij 
eenparigheid van de stemmen worden genomen.

• Het is niet toegelaten een schriftelijke algemene vergadering te organiseren in geval van 
statutenwijzigingen.

• De besluitvorming moet schriftelijk gebeuren, zonder dat je verlangt dat de leden fysiek 
samenkomen.

• De leden van het bestuursorgaan en de eventuele commissaris mogen op hun verzoek 
kennis nemen van de besluiten.





• Minstens 3 of 2 indien maar 2 leden ( vz geen doorslaggevende stem)

• de bepaling dat het bestuursorgaan kleiner moet zijn dan de 
algemene vergadering vervalt

• coöptatie in het bestuursorgaan wordt mogelijk, tenzij 
statuten het uitsluiten

• regeling dat notulen ondertekend kunnen worden: voorzitter + 
bestuurders die erom verzoeken

Bestuursorgaan



• Schriftelijke besluitvorming
o geen statutaire toelating vereist 

o eenparigheid 

o voor alle beslissingen (niet alleen uitzonderlijke) / statuten kunnen bepaalde beslissingen 
uitsluiten

• Elektronisch vergaderen (bv. via skype, teams, zoom,…) 

owordt niet expliciet geregeld

oMAAR: bevestigd door minister van Justitie: sowieso mogelijk indien het niet wordt uitgesloten in 
de statuten

• Belangenconflicten

• Vaste vertegenwoordiger (dagelijks) bestuurder
o Als rechtspersoon

o Hoofdelijk aansprakelijk alsof hij/zij zelf in persoonlijke naam mandaat zou 
uitvoeren
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• Dagelijks bestuur wordt gedefinieerd (dagelijks, spoedeisend, 

minder belang)

• Toezicht door bestuursorgaan

• Elektronisch vergaderen (bv. via skype, teams, zoom,…) 

owordt niet expliciet geregeld

oMAAR: bevestigd door minister van Justitie: sowieso mogelijk indien het 
niet wordt uitgesloten in de statuten

Dagelijks bestuur
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• organiseren algemene vergadering

• organiseren bijeenkomsten bestuursorgaan

• intern VZW-dossier opmaken & opvolgen

• intern reglement

• benoemen & ontslag (dagelijks) bestuurders

• aannemen & uitsluiten leden

• vermelden gegevens op documenten VZW

• communicatie met leden & bestuurders

• elektronisch en/of schriftelijk vergaderen

• UBO-register

• andere verplichtingen (vrijwilligers, bijklussen, GDPR,...)

• Bekendmakingen

• Uittreksel strafregister

Administratieve verplichtingen



Intern VZW-dossier



Bestuurders benoemen en ontslaan
• Check benoemingen

= meest gemaakte fout in VZW’s



• Akten die vzw verbinden: hoedanigheid van de persoon die tekent voor 
vzw vermelden

• Gegevens vzw vermelden:

• de naam van de VZW, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder 
winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”

• de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW

• het ondernemingsnummer

• het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank 
van de zetel van de VZW 

• in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de VZW

• in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Vermelden gegevens op documenten VZW



• Communicatie vanuit de VZW

‐ E-mailadres

‐ Postadres (verstuurd op dezelfde dag)

• Woonplaatskeuze door leden, (dagelijks) bestuurders,…

‐ Thuisadres

‐ Adres professionele activiteit

Communicatie met leden en bestuurders



• Waarom?

‐ < Europa

‐ Witwassen/terrorisme

• Verplichting

‐ In nieuw Wetboek + aparte wet + KB

‐ Dat was uiterlijk 30 september 2019 met  jaarlijkse bevestiging

• Handleiding
‐ https://financien.belgium.be/sites/default/files/WettelijkeVertegenwoordiger_%20VZW_NL.p

df

‐ https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register

A. Wat?

UBO-register

https://financien.belgium.be/sites/default/files/WettelijkeVertegenwoordiger_%20VZW_NL.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/WettelijkeVertegenwoordiger_%20VZW_NL.pdf
https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register


B. Wie?



C. Verplichtingen bestuursorgaan





Sancties

Administratieve

boete (WVV)

-

geldboete van 50 euro tot 5.000

euro

Strafrechtelijke

sancties

-

geldboete van 250 tot 225 000

euro

D. Sancties





• Mandaat geven?

– https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten

• Zelf doen

– https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_die
nsten/algemene_administraties/thesaurie/controle-
financi%C3%ABle-2/ubo

D. In de praktijk….

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2/ubo
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2/ubo
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2/ubo












Bekendmakingen







Formulieren I en II

https://www.vereniginginfo.be/extranet/nuttige-info/modeldocument-uitleg-de-
aanvraagformulieren-i-en-ii-belgisch-staatsblad/269/



Voorbeelden



Opzoekingen
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Uittreksel strafregister minderjarigen



Het uittreksel strafregister van elke medewerker moet gecontroleerd worden wanneer aan 
alle volgende voorwaarden voldaan is:

–De medewerker zal voor de organisatie activiteit uitvoeren die valt onder opvoeding, psycho-
medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of 
begeleiding van minderjarigen. Het is niet noodzakelijk dat de activiteiten uitsluitend op 
minderjarigen gericht zijn. Indien een deel van het doelpubliek van de activiteiten minderjarigen is, 
zal de controleverplichting gelden.

–De medewerker zal op structurele basis rechtstreeks contact hebben met minderjarigen.

–De medewerker is meerderjarig op het ogenblik van de aanstelling.  

–De medewerker wordt aangesteld door middel van een overeenkomst of éénzijdige benoeming. 
Het gaat dan over volgende personen en contracten:
• medewerkers die via een arbeidsovereenkomst worden aangeworven (arbeiders,  bedienden en jobstudenten)

• medewerkers met een overeenkomst inzake verenigingswerk (verenigingswerkerkers)

• medewerkers die éénzijdig benoemd worden (statutaire ambtenaren)

• student-stagiairs die met de betreffende stageplaats een overeenkomst sluiten

• zelfstandigen waarmee een overeenkomst wordt afgesloten en die de activiteit zal verrichten in de organisatie;

• vrijwilligers (met uitzondering van vrijwilligers in het jeugdwerk)



Uitzondering voor vrijwilligers binnen het jeugdwerk

De verplichting om het uittreksel strafregister van nieuwe medewerkers die structureel in 
aanraking komen met minderjarigen te controleren kent een uitzondering:

Organisaties binnen het jeugdwerk worden niet verplicht het uittreksel strafregister van 
vrijwilligers te controleren.

Elk jaar opnieuw controleren?
De verplichting geldt voor meerderjarige medewerkers die nieuw zijn binnen de organisatie 

of al actief waren, maar voorheen niet structureel in contact kwamen met minderjarigen en 

dat op een gegeven moment wel gaan doen.



Wat te doen bij niet-blanco uittreksel strafregister?

Als het opgevraagde uittrekstel strafregister niet blanco blijkt te zijn, moet de organisatie een 
beoordeling maken, bij voorkeur in dialoog met de betrokkene.
Een persoon met een strafblad is niet sowieso een gevaar voor minderjarigen. Het is mogelijk dat 
bepaalde vermeldingen op het uittreksel geen invloed hebben op de omgang met minderjarigen.
In de beoordeling kan rekening gehouden worden met contextuele gegevens, het tijdsverloop sinds 
een mogelijke veroordeling en het feit of het gaat om een veroordeling voor feiten gepleegd ten 
aanzien van minderjarigen.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels zijn van kracht vanaf 1 februari 2023.
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• Wat houdt GDPR in ?
GDPR = General Data Protection Regulation

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

• Waarom ?
Het beschermen van de privacy van de burgers

• Gevolg?
Als organisatie moet u kunnen aantonen (i) welke persoonsgegevens u verzamelt, 
(ii) hoe u deze data gebruikt en (iii) hoe u ze beveiligt

• Deadline ?
25 mei 2018

Inleiding GDPR





 Anonieme data
 info@huppeldepup.be - adressen
Gevoelig gegevens (geaardheid, religie,…) 

vragen extra beveiliging

Verwerken persoonsgegevens = basis

mailto:info@huppeldepup.be


Neem volgende beginselen in acht

•voor welbepaald doel

•beperkt (niet teveel gegevens)

•juist + actueel

•zolang nodig

•passende beveiliging

•rechtmatig en transparant

Inspanningen 
leveren!
Documenteer 
dit…

Principes



Noodzakelijkheid

•Uitvoering 
overeenkomst

•Wettelijke verplichting

•Behartiging 
gerechtvaardigd belang

•[Vitale belangen 
beschermen]

•[Openbaar belang]

Toestemming

 Expliciete toestemming
 Informeren (privacyverklaring)

 Expliciete toestemming

Verwerken persoonsgegevens: mag dat?
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A. Soorten VZW’s

B. Verplichtingen

C. Financiering van een VZW

Boekhouding



A. Soorten



B. Verplichtingen



Inkomsten
Lidgeld

Inbreng

Schenking/ 
giften

Legaten

Sponsoring
Crowd-
funding

Obligaties/ 
leningen

Subsidies

Eigen 
inkomsten

Andere 

C. Financiering
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A. Rechtspersonenbelasting

B. BTW

C. Patrimoniumtaks

D. Andere 

Fiscaal / belastingen



A. Rechtspersonenbelasting
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B. BTW





Vrijstellingen

• Vrijstelling art. 44 WBtw

• Vrijstelling kleine onderneming/VZW (25000 euro)
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Patrimoniumtaks =
Taks ter vergoeding van successierechten =
VZW-taks

C. Patrimoniumtaks



WAT?





STAPPENPLAN









CONTROLE & SANCTIES
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Vrijwilligerswerk

✓ Een activiteit verrichten

✓ Onbezoldigd

✓ Onverplicht

✓ Voor anderen, voor een groep, voor de samenleving, niet in privé- of 
familieverband

✓ Buiten de normale werkomgeving

✓ Binnen een organisatie die geen winst nastreeft



• een VZW

• een lokale afdeling van een koepel

• een feitelijke vereniging, door minstens 2 personen geleid

• een stichting van openbaar nut

• openbare besturen

• iVZW’s (internationale VZW’s)



Vrijwilliger

✓ Enkel natuurlijke persoon

✓ Vanaf het jaar waarin men 16 jaar wordt

✓ EU / geldige verblijfsvergunning / bepaalde asielzoekers met 
recht op opvang

✓ Let op: geen combinatie met “verenigingswerk” in dezelfde 
periode



Categorieën Soorten Opmerkingen

Asielzoekers in 
opvangcentrum

/ Melden bij Fedasil

Uitkering RVA • volledige uitkeringsgerechtigde werklozen
• deeltijdse werklozen, die een aanvullende 

uitkering ontvangen van de RVA
• tijdelijk werklozen
• werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere 

bruggepensioneerden)

Formulier C45B
(Formulier C45F)

Leefloon OCMW Melding dossierbeheerder + akkoord nodig

Ziekte- of invaliditeits-
vergoeding van het 
ziektefonds

De adviserend geneesheer van de mutualiteit 
moet eerst akkoord zijn én vooraf een schriftelijke 
toelating geven

Ambtenaren Toelating vragen

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C45B/Form_28-12-2016_C45B_NL.pdf
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C45F/2019_03_20_C45F_NL.pdf


Verplichtingen administratie



Informeren



INFORMATIEPLICHT INZAKE VRIJWILLIGERS
Wie? Bestuur/ledenvergadering(indien bevoegd)

Wanneer? Voor de start vrijwilligerswerk

Hoe? Door middel van een informatienota: op website, in ledenblad, ondertekend door de 
vrijwilliger, enz…

Inhoud? Verplicht • De onbaatzuchtige doelstelling en het juridisch statuut van de 
organisatie

• Melden van het feit dat een (verplicht) verzekeringscontract 
werd afgesloten

• Melden indien er nog andere verzekeringen werden afgesloten

• De eventuele betaling van een vergoeding en, in dat geval, de
aard van de vergoeding en de gevallen waarin deze betaald
wordt

• Melden van de op de vrijwilliger rustende
geheimhoudingsplicht/discretieplicht

Niet verplicht • Andere zaken: bv. rechten en plichten vrijwilliger, praktische
afspraken, …

• Aansprakelijkheidsregeling
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Verzekeren 





https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/
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Vrijwilligersvergoeding



Actuele bedragen:

✓ 40,67 euro per dag + 1.626,77 euro per jaar (geïndexeerde bedragen voor 2023) (In 2022 
was dat 36,84 euro per dag en 1.473,37 euro per jaar)



✓ Kilometervergoeding:

• Max. 2000 km per jaar per vrijwilliger

• Auto: 

• Fiets: max. € 0,27/km

• Openbaar vervoer: reële kost met als max. bedrag verplaatsing met auto

Periode Max. bedrag/km

01/01/2022-28/02/2022 0,3707

01/03/2022-30/06/2022 0,4020

01/07/2022-30/09/2022 0,4170

01/10/2022-31/10/2022 0,4201

01/01/2023-31/03/2023 0,4259



Verhoogde bedragen sportsector en andere:

✓ Max. 36,84 euro/dag  en max. 2.705,97 euro/jaar (geïndexeerde bedragen voor 2022)

✓ Max. 40,67 euro/dag en max. 2.987,70 euro/jaar (geïndexeerde bedragen vanaf 

01/01/2023)

✓ Kilometervergoeding: zie gewone vergoedingen

✓ In deze sectoren:

• sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, 
jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

• de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de 
voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt

• het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen 
ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen



Verhoogde bedragen zorg (vanaf 1 januari 2022):

✓ Verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding van maximum 4.067,05 euro per jaar 
in 2023.



Administratieve opvolging van 
forfaitaire kostenvergoedingen

Nominatieve 
lijst

• Naam vrijwilligers

• Datum

• Bedrag

Boekhouding  

• Noteren bij de 
kosten

• Bewijsstuk (bv 
overschrijving)

+ informatienota *
+ overeenkomst** (verplicht Welzijn)

+ ontvangstverklaring ***
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Opmerkingen
✓ Bedragen = belastingvrij voor vrijwilliger

✓ Kiezen tussen de verschillende systemen

✓ Nu ook mogelijk om een bestuurder vergoeden voor de bestuurderstaken

✓ Bedragen gelden per vrijwilliger 

✓ Geef geen kostenvergoedingen per uur: je kan onmogelijk de kosten berekenen op uurbasis. 
Je riskeert dat de fiscus dit niet aanvaardt of dat je de maximum bedragen snel overschrijdt.



✓ Overschrijden bedragen = problemen voor vrijwilliger & vereniging

✓ TIP: laat ontvangstverklaring tekenen
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= midden tussen enerzijds vrijwilligerswerk (waarbij een vereniging of lokaal bestuur een 
kostenvergoeding kan betalen aan de vrijwilliger) en anderzijds échte (reguliere) 
tewerkstelling.

Voorbeeld:

Een sporttrainer ontvangt per maand (12 trainingen) een vergoeding van 480 euro van de sportclub. 

1. Wat is “verenigingswerk”?



✓ Sinds 15 juli 2018 : bijklussen tot 6.340 euro per jaar  = bijverdienen zonder 
belastingen of sociale bijdragen te betalen

✓ Voorwaarden : - Deze diensten mogen niet professioneel zijn
- Lijst van toegelaten activiteiten (in een wet opgesomd)

- Verenigingswerkers moesten minstens 4/5e werken
- …

2. Wat hield de oude regeling (de regeling tussen 2018 en 
31.12.2020) rond het verenigingswerk in?



3. Waarom een nieuw systeem in 2021 en 2022?

✓Vernietiging “bijkluswet” door Grondwettelijk Hof (sociale en fiscale vrijstelling zorgt 

voor oneerlijke concurrentie met zelfstandigen en werknemers die dezelfde activiteiten 
uitoefenen)

✓Voorlopige regeling 1 jaar (tot 31.12.2021) met gunstig sociaal (10%) en fiscaal 
(10%) regime

✓Nieuwe definitieve regeling vanaf 10/03/2022 met terugwerkende kracht tot 
01/01/2022 ! – Gebaseerd op de 25-dagenregeling (arbeidswetgeving van 
toepassing (met enkele uitzonderingen)

‘Beloningen voor verenigingsactiviteiten’



4. Voor welke activiteiten is verenigingswerk mogelijk?

Mogelijk voor activiteiten in de socioculturele en sportsector:

✓ Prestaties als verantwoordelijk leider, monitor, voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, vrije dagen of 
daggedeelten in het onderwijs en prestaties als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de 
vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs in dienst van een overheid (federale overheid, 
gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten, enz.);

✓ Prestaties bij wijze van een inleiding, voordracht of lezing, die plaats heeft na 16u30 of tijdens de vrije dagen 
of daggedeelten in het onderwijs in dienst van een overheid;

✓ Prestaties als beheerder, monitor, enz. alleen tijdens schoolvakanties in dienst van een overheid of een vzw 
of erkende sociale onderneming die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inricht;

✓ Prestaties van personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties als animator, 
leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorger, 
materiaalmeester, lesgever, coach, procesbegeleider worden tewerkgesteld door organisaties die tot taak 
hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie en/ of sportactiviteiten te verstrekken en daarvoor 
erkend zijn door de bevoegde overheden of aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie;



✓ Prestaties als artistieke of (kunst)technische begeleider en lesgever, coach of procesbegeleider in dienst van 
een organisatie van de door de bevoegde overheden erkende amateurkunsten-sector of van een organisatie 
die aangesloten is bij een erkende koepelorganisatie; 

✓ Prestaties als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het 
onderwijs in dienst van de inrichtende macht van een school die gesubsidieerd wordt door een 
Gemeenschap;

✓ Prestaties van personen die uitsluitend op de dag van een sportmanifestatie worden tewerkgesteld door 
inrichters van sportmanifestaties (de sportbeoefenaars zelf vallen hier niet onder);

✓ Prestaties in dienst van organisatoren van socioculturele manifestaties voor maximaal 32 uren, te spreiden 
volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen voor of na het evenement



Inclusief inkomsten uit deeleconomie
Inclusief kilometervergoeding
Inclusief maaltijdcheques

5. Hoeveel mag men verdienen?



6. Hoeveel uren mag men aan “verenigingswerk” doen?

✓ 25 dagen geldt alleen voor mensen die voor VRT, RTBF of BRF werken
✓Online toepassing om aantal gewerkte uren en resterende uren te raadplegen (link op 

www.verenigingswerk.be)



- Een tarief van 10% (eigenlijk 20% met verrekening kostenaftrek van 50%)

- Betaald door de verenigingswerker

Belangrijk:
Maximaal te verdienen bedrag met verenigingswerk en maximaal aantal uren niet overschrijden:

=> men kan dan niet meer genieten van gunstig fiscaal regime van 10%. 
=> hele bedrag als beroepsinkomen gezien en dus belast aan 40-45%.

=> gedurende 2 jaar als beroepsinkomen belast worden

7. Hoeveel belastingen moeten er door wie betaald 
worden?



voor 1 maart



- Geen socialezekerheidsbijdragen (wel Dimona-aangifte)

Belangrijk:
Maximaal aantal uren niet overschrijden:

=> men kan niet meer genieten van gunstig sociaal regime
=> voor bijkomende uren (plafond overschreden): socialezekerheidsbijdragen betalen

8. Hoeveel sociale bijdragen moeten er door wie betaald 
worden?



Aangifte sociale zekerheid door de vereniging of het openbaar bestuur

Dimona-aangifte

Online (link op www.verenigingswerk.be)
Voor aanvang van de activiteit
De prestaties die sinds 1 januari 2022 geleverd zijn, zullen met terugwerkende kracht moeten worden 
aangegeven.

9. Hoe moet de VZW, feitelijke vereniging of het openbaar 
bestuur aangifte sociale zekerheid doen?



De verenigingswerkers vallen voortaan onder het arbeidsrecht:

- Er moet dus een arbeidsovereenkomst opgemaakt worden.

- Verkorte opzegtermijnen. 
Overeenkomst van minder dan 6 maanden: 14 dagen
Overeenkomst van meer dan 6 maanden: 1 maand
Hier kan vanaf geweken worden via een cao.

- Arbeidsongevallenwet is van toepassing. 
Arbeidsongevallenverzekering 
Maar de verenigingswerkers worden niet meegeteld worden in het stelsel ‘verzwaarde risico’s’.

- Welzijnswetgeving is van toepassing
Maar gewaarborgd loon bij afwezigheid tijdens ziekte is niet van toepassing
geen loontoeslagen voor avond-, nacht- en zondagsarbeid 
Geen opleidingsrecht

- Werkgever moet geen sociale documenten bijhouden.

10. Moet men een arbeidsovereenkomst afsluiten?



Combinatie verenigingswerk in sportsector en socio-culturele sector

Plafond van max. 450 uur per jaar (voor alle activiteiten samen) 

Combinatie met activiteiten als jobstudent

Plafond van max. 190 uur verengingswerk per jaar
Als meer uren presteren: uren worden afgetrokken van studentenquotum (475 uur)

Gewezen werknemer, ambtenaar of zelfstandige in organisatie

Minstens 1 jaar wachten (ook als via interimkantoor aan de slag geweest in organisatie)
(Uitzondering: voorheen in organisatie jobstudent / recent gepensioneerd)

11. Combinaties?



Combinatie vrijwilligerswerk

Het is niet mogelijk om als verenigingswerker aan de slag te zijn in een organisatie waar men voor dezelfde 
activiteiten vrijwilligerswerk uitvoert. Je kan tegelijkertijd vrijwilliger en verenigingswerker in dezelfde organisatie 
zijn, waanneer het over volledige verschillende activiteiten gaat.

Combinatie werkloosheid

Enkel lopende overeenkomst verenigingswerk voortzetten (aangifte RVA)
Als nieuw verenigingswerk starten als werkloze: wekloosheidsuitkering verliezen voor die dagen

Combinatie arbeidsongeschiktheid

Enkel lopende overeenkomst verenigingswerk voortzetten (Toelating vragen aan adviserend 
geneesheer)

11. Combinaties?



11. Combinaties?
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• Verplichting tot behoorlijke vervulling van de opgedragen taak

o aansprakelijkheid voor beslissingen daden,… die zich kennelijk buiten marge 
voorzichtige en zorgvuldige bestuurders

Omschrijving bestuurdersaansprakelijkheid in WVV 



Principe: elke bestuurder kan worden aangesproken voor fouten 
(hoofdelijkheid) 

MAAR: Ontheven aansprakelijkheid indien gemeld aan bestuursorgaan 
(notulen) /leden bestuursorgaan

Wie kan aansprakelijk gesteld worden?
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Einde van een VZW



Mogelijkheid 1

ontbinding & vereffening in 1 akte

Nieuw

• geen vereffenaar

• alle schulden moeten betaald zijn (tenzij

akkoord)

• bevestiging dat schulden betaald zijn door 

externe accountant

• kleine VZW: geen verslag bestuursorgaan

nodig, noch staat activa/passiva, noch

controleverslag

• alle leden moeten aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn tijdens de 

algemene vergadering + het ermee eens

zijn

Mogelijkheid 2

"klassiek"

• beslissing ontbinding

• benoeming vereffenaar(s)

• verslag vereffenaars minstens 1 maand 

voor de tweede AV neerleggen,  tenzij 

men unaniem ervan afwijkt, dwz dat alle 

leden het ermee eens zijn

• verslag vereffenaars goedkeuren

• afsluiting vereffenaar

• bestemming netto-actief

DUS: 2 vergaderingen



INHOUD
• Vooraf

• Verenigingen = hot

• VZW of feitelijke vereniging?

• Nieuwe wetgeving

• De VZW uitgespit

• Overgang bestaande VZW’s

• De FV uitgespit

• Vereniginginfo: go!



VZW’S

OVERGANG BESTAANDE
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INHOUD
• Vooraf

• Verenigingen = hot

• VZW of feitelijke vereniging?

• Nieuwe wetgeving

• De VZW uitgespit

• Overgang bestaande VZW’s

• De FV uitgespit

• Vereniginginfo: go!



DE FV

UITGESPIT
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De oprichting van een FV

• Geen formaliteiten: niet bij het begin, niet tijdens de levensduur van de feitelijke 
vereniging

• Iedereen kan een feitelijke vereniging oprichten
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De structuur van een FV

– Zorg voor een basisstructuur 

– Leg deze structuur vast

– Wie beslist? Wie kan vertegenwoordigen?



Maak statuten
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Houd de FV “up-to-date”

– Statuten & personen

– Bank: volmachten

– Verzekeringen!
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• Vooraf

• Inkomstenbelasting in de feitelijke vereniging

• Personenbelasting

• Successierechten

• Btw

Fiscale verplichtingen
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Aansprakelijkheid

• Algemene regel: 
leden zijn aansprakelijk voor gelijk deel

Daarom:
– Zorg voor gezonde vereniging
– Maak afspraken (statuten)
– Verzekering!
– Maak eventueel overstap naar VZW



Uitzonderingen

• Andere verdeling aansprakelijkheid als dat zo in de statuten is bepaald

• Bestuursfouten -> bestuurders zijn aansprakelijk





https://www.youtube.com/watch?v=zFxe-f9B94M

https://www.youtube.com/watch?v=zFxe-f9B94M
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