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Algemeen overzicht & verplichtingen



en een nieuw Wetboek Vennootschappen & Verenigingen verschijnt….



• VZW-wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet 
van 2 augustus 2002
✓ VZW

✓ IVZW

✓ Private stichting

✓ Stichting openbaar nut

• Wet van 31 maart 1898 beroepsverenigingen

• Wetboek vennootschappen van 1999



Vennootschappen vzw Stichtingen

Deel 1
(gemeenschappe-

lijke bepalingen)

Boek 1 definities (o.a. vzw / feitelijke vereniging)

Boek 2 bepalingen over de naam van de rechtspersoon, de oprichting en de 
openbaarmakingsformaliteiten, de nietigheid,  bestuur, de 
geschillenregeling, de ontbinding en de vereffening.

Boek 3 jaarrekeningenrecht

Deel 2
(vennootschappen)

Boek 4 regels voor 
vennootschapsvormen 
waarin de vennoten 
onbeperkt aansprakelijk 
zijn voor de 
verbintenissen van de 
vennootschap (VOF,…)

/ /

Boek 5 BV / /

Boek 6 CV / /

Boek 7 NV / /

Boek 8 erkenning van bepaalde 
vennootschappen als 
erkende coöperatieve, 
sociale of 
landbouwonderneming.

/ /

Deel 3
(verenigingen en 

stichtingen)

Boek 9 / vzw

Boek 10 / internationale vzw

Boek 11 / stichting

Deel 4
(herstructurering 

en omzetting)

Boek 12 herstructureringen / /

Boek 13 / Herstructureringen

Boek 14 Omzetting van 
vennootschappen

Omzetting van vzw
in erkende CVSO/CV erkend als SO/andere 
vereniging

Deel 5
(Europese 

rechtsvormen)





Overgangstermijn

• Algemene inwerkingtreding: 
‐ 1 mei 2019 

‐ 1 januari 2020 (reeds bestaande), MAAR vrijwillig eerder door spontane 
statutenwijziging:

• 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 vanaf 1 januari 2020

‐ als doel niet wijzigt: geen commerciële activiteiten in hoofdorde tot 
01.01.2029 





Nieuw!
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Een vzw streeft een belangeloos 
doel na

• 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 kan onbeperkt economische 
activiteiten stellen 

• 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



Er is een duidelijk en strikt verbod 
voor winstuitkering door de vzw, mét 
uitzondering
• Rechtstreekse & onrechtstreekse vermogensvoordelen = verboden.

•  uitzondering: wanneer het vermogensvoordeel kadert in het belangeloos 
doel.
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Oprichting
• = idem

• Twee i.p.v. drie oprichters volstaan
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Statuten: algemeen

• Wat?

• Taal: Nl/Fr/D (maar nu daarnaast ook in andere officiële taal EU)

• Naam:
o Verschillend van andere rechtspersoon

o Als gelijk / gelijkend met verwarring  wijzigen/schadevergoeding



Statuten – nieuwe verplichte 
bepalingen
• Zetel in België

o Gewest in de statuten (adres moet niet worden vermeld, mag wel)

o Verplaatsing binnen gewest zonder verandering taalregime (gewest) door 
bestuursorgaan: 
o Geen statutenwijziging als geen adres in statuten

o Wel statutenwijziging als wel adres, maar dan beslist door de bestuursorgaan (gewoon of verandering 
gewest)/algemene vergadering (taalverandering)

• Terminologie wijzigt



Statuten – nieuwe opties

• Website/e-mailadres van de vzw (of gelijkaardig 
communicatiemiddel)

o Emailadres in de oprichtingsakte of openbaar gemaakt = mogelijk 
officiële communicatie door leden

o bestuursorgaan kan wijzigen

• Intern reglement 



Statuten – andere aanpassingen

• Nieuwe termijnen

• Nieuwe aanwezigheidsquora

• Nieuwe regels vereffening en ontbinding

• …



Statuten moeten worden aangepast
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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





Bestuursorgaan

• 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

• Collegiaal orgaan

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

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

• Bij elk getekend document: duidelijk hoedanigheid 
vermelden



• Vergoeding bestuursorgaan: AV beslist (tenzij statutair 
anders bepaald)

• Schriftelijke besluitvorming: 
o geen statutaire toelating vereist 

o eenparigheid 

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

• Vergaderen op afstand (bv. via skype) 

o wordt echter niet geregeld

• Belangenconflicten



• Vaste vertegenwoordiger (dagelijks) bestuurder
o Als rechtspersoon

o Hoofdelijk aansprakelijk alsof hij/zij zelf in persoonlijke naam mandaat 
zou uitvoeren





Dagelijks bestuur

• Dagelijks bestuur wordt gedefinieerd (dagelijks, spoedeisend, minder 
belang)

• Toezicht door bestuursorgaan





Algemene vergadering 

• 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



• Bijeenroeping/verloop

• 15 dagen vooraf ipv 8 dagen

• Bestuurders worden ook opgeroepen

• Bestuurders/commissaris antwoorden op vragen

• Gewone AV (financiële toestand en begroting + kwijting) 

versus buitengewone AV (statutenwijziging: procedure 
idem)

• Onthoudingen worden noch in teller noch in noemer 
meegeteld
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Overzicht
• 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

• UBO-register

• register giften van en naar buitenland

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

• bekendmakingen



Intern VZW-dossier



Intern reglement

• Door bestuurorgaan (indien voorzien in de statuten)

• Meegedeeld aan de leden per e-mail (indien opgegeven) 

of per post 

• ! statuten moeten verwijzing maken naar laatste 
versie (aan te passen door bestuursorgaan)

• Geen bepalingen:
o Strijdig met dwingende wetsbepalingen of statuten

o Over zaken die in de statuten moeten staan volgens de wet

o Die raken aan de rechten van de leden/bestuurders/…



Aannemen en uitsluiten van leden

 
 Oude VZW-wet Nieuw Wetboek 

Aannemen 
leden 

Raad van bestuur, tenzij de statuten 
anders bepalen 

Bestuursorgaan, tenzij de statuten 
anders bepalen 

Uitsluiten leden  - Exclusieve bevoegdheid 
algemene vergadering 

- Geen minimum aanwezigheid 
vereist 

- 2/3de meerderheid 

- Exclusieve bevoegdheid 
algemene vergadering 

- 2/3de aanwezigheid vereist 
 

- 2/3de meerderheid 
 
(regels statutenwijziging toepassen) 





Akten/documenten vzw

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

• Gegevens vzw vermelden:

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

o de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW
o het ondernemingsnummer
o het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd 

door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de VZW 
https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence- territoriale.pl

o in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de VZW
o in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl


Communicatie met leden en 
bestuurders
• Communicatie vanuit de VZW

‐ E-mailadres
‐ Postadres (verstuurd op dezelfde dag)

• Woonplaatskeuze door leden, (dagelijks) 
bestuurders,…

‐ Thuisadres
‐ Adres professionele activiteit



UBO-register

A. Wat?

B. Wie?

C. Stappenplan

D. In de praktijk…



A. Wat? 

• Waarom?
‐ < Europa

‐ Witwassen/terrorisme

• Verplichting
‐ In nieuw Wetboek + aparte wet + KB

‐ Uiterlijk 30 september 2019

• Handleiding
‐ https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelij

keVertegenwoordiger_%20VZW_NL.pdf

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

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


Uiteindelijk begunstigden VZW Toepassing  

- de leden van het 
bestuursorgaan1 

= diegenen die als lid van het bestuursorgaan 
benoemd zijn en gepubliceerd zijn in de bijlagen 
Belgisch Staatsblad 

- de leden van het dagelijks 
bestuur 

= diegenen die als lid van het dagelijks bestuur 
benoemd zijn en gepubliceerd zijn in de bijlagen 
Belgisch Staatsblad 

- de natuurlijke personen of, 
wanneer deze personen nog 
niet werden aangeduid, de 
categorie van natuurlijke 
personen in wier 
hoofdzakelijk belang de VZW 
werd opgericht of werkzaam 
is 

= bv. een ziek kindje waarvoor een benefiet wordt 
georganiseerd in een speciaal opgerichte VZW  
= bv. een school in de vorm van een VZW die voor 
leerlingen zorgt  
= bv.  een ziekenhuis in de vorm van een VZW die 
voor patiënten zorgt. 
… 

- andere personen met 
zeggenschap. 

= bv. personen achter de schermen die achter de 
schermen feitelijk zeggenschap heeft, personen 
die via andere rechtspersonen VZW’s 
controleren,… 

 

                                                                        
1 Hierin zitten de personen die de VZW kunnen vertegenwoordigen vervat aangezien er in het 
nieuwe Wetboek geen algemene vertegenwoordiging van niet-bestuurders meer mogelijk is. 

B. Wie?



C. Stappenplan

STAP 1
• Bestuursorgaan stuurt brief naar uiteindelijke 

begunstigden en
‐ Informeert hen over de regelgeving:
‐ Vraagt hen de nodige gegevens 

o Naam en eerste voornaam
o Geboortedatum
o Nationaliteit
o Volledig verblijfsadres
o Datum vanaf wanneer uiteindelijke begunstigde
o Rijksregisternummer/bisnummer
o Categorie 

‐ Vraagt eventuele bewijsstukken (bv kopie ID)
‐ Verzamel de nodige gegeven



Stap 2

• Maak gegevens over (MinFin-portaal)

• Eventueel gemandateerde

• Zorg dat het register wordt geupdate en 1x/jaar 
bevestigen correctheid

Stap 3



Sancties  

Administratie 
boete (Wetboek) 

- geldboete van 50 euro tot 5.000 euro 

Administratieve boete (KB 
witwaswet) 

- administratieve geldboete van tussen 
de 250 en 50.000 euro. 

Strafrechtelijke sancties - geldboete van 250 tot 225 000 euro 

 



D. In de praktijk….

• Mandaat geven?
• https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten

• Zelf doen
• https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_

en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/contro
le-financi%C3%ABle-2/ubo

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


Het register van giften van en 
naar het buitenland

• Nieuw (24.04?)

• Specifieke inwerkingtreding bij KB, uiterlijk op 1 
januari 2021 (!)

• Waarom?
‐ Transparantie ↑

‐ Witwassen/terrorisme

• Uitzondering:
‐ < 3000 euro/boekjaar





DATUM 

GIFT 

AARD 

GIFT 
TEGENPARTIJ 

WIJZE 

UITVOERING 

TRANSACTIE 

REKENING-

NUMMER  

  (natuurlijk persoon) 

Naam: 

Voornaam: 

Woonplaats:  

Geboorteplaats: 

Geboortedatum:  

  

  (rechtspersoon) 

Naam: 

Rechtsvorm: 

Ondernemingsnummer: 

Adres zetel: 

  

  (structuur zonder 

rechtspersoonlijkheid) 

Naam: 

Rechtsvorm: 

Ondernemingsnummer 

(?) 

Adres zetel: 
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1 = Algemene vergadering 
2 Vanaf 1 januari 2021, tenzij eerder bij KB 

 Categorie I    
(zeer klein) 

Categorie II 
(klein) 

Categorie III 
(groot) 

Micro-
VZW 

Specifieke 
wetgeving 

Te voeren 
boekhouding 

Kasboek-
houding 

Dubbel boek-
houden 

Dubbel 
boekhouden 

  
 
 
 
 
 
 
 
Zie aparte 
wetgeving 

Jaarrekening 
& inventaris 

Vereen-
voudigd 
model 

Verkort 
schema 

Gewoon 
schema 

Micro-
schema 

Jaarverslag    Jaarverslag 
door 
bestuursorga
an 

 

Begroting Van boekjaar, 
volgend 
boekjaar 
jaarrekening  

Van boekjaar, 
volgend 
boekjaar jaar-
rekening 

Van boekjaar, 
volgend 
boekjaar 
jaarrekening 

 

Controle  Leden, tenzij 
vrijwillig 
commissaris 

Leden, tenzij 
vrijwillig com-
missaris 

Commissaris   

Goedkeuring 
begroting en 
jaarrekening 

AV1, binnen 
6m na 
afsluiting 
boekjaar 

AV, binnen 
6m na 
afsluiting 
boekjaar 

AV, binnen 
6m na 
afsluiting 
boekjaar 

 

Bekend-
making 
binnen 30 
dagen 

- Verenigings-
dossier 
(griffie) 
- NBB vanaf 
…2 

NBB NBB  



Nieuw voor kleine VZW’s

• Binnen 6 maanden na afsluiting goedkeuring AV +
binnen 30 dagen openbaar maken 

‐ Let op! Sanctie is gerechtelijke ontbinding al na 7 maanden + 
bestuurdersaansprakelijkheid

• Begroting volgend boekjaar 

• Neerlegging kleine VZW’s NBB in de toekomst?
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Fiscaliteit & belastingen

• Oude regels blijven gelden (btw, vennootschapsbelasting versus 
rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks,…)

• RPB:
o Economische activiteiten moeten bijkomstig zijn 

o  niet onbeperkt economische activiteiten én onder RPB blijven 
vallen)
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Bestuurdersaansprakelijkheid

Omschrijving

• Verplichting tot behoorlijke vervulling van de 
opgedragen taak
o aansprakelijkheid voor beslissingen daden,… die zich kennelijk buiten 

marge voorzichtige en zorgvuldige bestuurders

o Als continuïteit in gedrang: maatregelen nemen om continuïteit ec. act. 
gedurende 12 maanden te vrijwaren



Wie?

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

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







Bestuurdersaansprakelijkheid 
faillissement
• Kennelijk grove fout (XX.225 WER)

• Bijdrage in sociale bijdragen (XX.226 WER)

• Wrongfull trading (XX.227 WER)

o Uitzondering kleine vzw’s die vereenvoudigde boekhouding voeren



Risico beperken

• Bestuur als goed huisvader

• Onderneem actie als zaken mislopen

• Vraag kwijting

• Sluit bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af

• Neem desnoods ontslag

• Exoneratieclausule = verboden!

• Vrijwaringsovereenkomst = verboden!
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Nieuwe regeling ontbinding & 
vereffening vzw’s 



• Vereffening:
• ten minste één maand voor de algemene vergadering moeten door de 

vereffenaars de rekeningen neergelegd worden, samen met de stukken tot 
staving.

• Faillissement:
• Gerechtelijk akkoord

• Faillissement



Herstructureringen

Van Naar Wetboek 

Vennootschap VZW Art. 14:31 WVV e.v. 

VZW Erkende CVSO1 Art. 14:37 WVV e.v. 

VZW CV erkend als SO2 Art. 14:37 WVV e.v. 

VZW IVZW3 Art. 14:46 WVV e.v. 

IVZW4 VZW Art. 14:46 WVV e.v. 

VZW Buitenlandse vereniging Art. 14:51 WVV + art. 
14:54 WVV e.v. 

Buitenlandse vereniging VZW Art. 14:51 WVV + art. 
14:64 WVV e.v. 

 

                                                                        
1 Erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 
2 Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming 
3 Internationale vereniging zonder winstoogmerk 
4 Internationale vereniging zonder winstoogmerk 
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Mogelijkheden om te vergoeden

• Uitkering/dividend

• Vrijwilligersvergoeding
o Inclusief verhoogde vrijwilligersvergoeding

• Verenigingswerk

• Betaalde sportbeoefenaar

• Kleine vergoedingsregeling kunstenaars

• Freelance (bv tentoo)

• Loon als werknemer

• Op factuur (zelfstandige/bedrijf)

• Wat met het betalen van bestuurders?



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


Vrijwilligersvergoeding



Actuele bedragen:

✓ Max. 34,71 euro/dag en max. 1.388,40 euro/jaar (geïndexeerde 
bedragen voor 2019)

✓ Kilometervergoeding:

• Max. 2000 km per jaar per vrijwilliger

• Auto: max. € 0,3653/km voor de periode 01/07/19 - 30/06/20

• Fiets: max. € 0,24/km

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



Verhoogde bedragen (vanaf 1 januari 2019):

✓ Max. 34,71 euro/dag  en max. 2.549,90 euro/jaar (geïndexeerde 

bedragen voor 2019)

✓ 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



Administratieve opvolging van forfaitaire kostenvergoedingen

Nominatieve lijst

• Naam vrijwilligers

• Datum

• Bedrag

Boekhouding  

• Noteren bij de kosten

• Bewijsstuk (bv overschrijving)



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.



Opmerkingen

✓ Overschrijden bedragen = problemen voor vrijwilliger & vereniging

✓ TIP: laat ontvangstverklaring tekenen

✓ Niet mogelijk voor verenigingen die onder de vennootschapsbelasting 
vallen! (< circulaire)







1. 
Uitkering/dividend

2. 
Vrijwilligersvergoeding

3. 
Verenigingswerk

4. 
Betaalde 

sportbeoefenaar

5. Kleine 
vergoedingsregeling 

kunstenaars

6. 
Freelance/interim

7. 
Loon (werknemer)

8. Factuur 9. Betaalde(dagelijks) 
bestuurders

10. Andere 



Verenigingswerk = onderdeel van bijklussen



Welke verenigingen? 

• VZW’s

• Feitelijke verenigingen

✓Indien geen KBO-nummer: uniek registratienummer

✓Te verkrijgen bij eerste aanmelding  via online platform

✓Nodige gegevens:
• de rijksregisternummers van minstens 2 vertegenwoordigers van 

de feitelijke vereniging

• naam

• adres

• contactgegevens



Welke “klussen” in het 
verenigingswerk??

• Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming, 
sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de 
jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;

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

• Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en 
jeugd- en sportkampen;

• Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;

• Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;

• Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;

• De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;

• Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de 
school of tijdens schoolvakanties + bij het transport van en naar de school

• Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, 
organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, 
ontwikkelingssamenwerking of –educatie, verenigingen ter bevordering van 
plastische en literaire kunst

• De nachtoppas, te weten het inslapen bij hulpbehoevende personen volgens de 
voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt



• Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of 
de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of 
speelplaats

• Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van 
het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie

• Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het 
openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed.

• Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en 
andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of 
permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, 
organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, 
organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van 
plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, 
zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen.

• Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, 
artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij 
sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en 
historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, 
musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -
gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en 
circusgroepen en bibliotheken.

• Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen aanvullend op de activiteiten van het 
vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij 
activiteiten en uitstappen.

• Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap 
bepaalt



Wie kan bijklussen in het 
verenigingswerk?
• Werknemers

✓Minstens 4/5de tewerkgesteld

✓8/10de uurrooster (onderwijs)

✓Referentiepunt 3de kwartaal ervoor / studentovereenkomsten 
gelden niet

• Zelfstandigen
✓Referentiepunt 3de kwartaal ervoor / studentovereenkomsten 

gelden niet

• Gepensioneerden

• Werklozen
• Tenzij werkloosheid ontstaat tijdens verenigingswerk



• Let op: 

✓Men mag niet verbonden zijn in dezelfde periode met een 
overeenkomst (bv werknemer, vrijwilliger,…)

✓Cumul vrijwilligerswerk & verenigingswerk?  = ok als het om 
een andere periode gaat of er voor het vrijwilligerswerk geen 
kostenvergoeding wordt betaald

✓Sperperiode na einde overeenkomst met vereniging van 1 jaar 
(uitzondering: pensioen)



Andere voorwaarden bijklussen

• Max. 6130 (geïndexeerd) euro per jaar

• Max. 510, 83 (geïndexeerd) euro per maand/ voor activiteiten 
die met sport te maken hebben is er een uitzondering: daar 
ligt de limiet op 1.041,66 euro per maand

• Vrijgesteld fiscaal en sociaal

• Bijkluscontract: een geschreven overeenkomst die de duur, 
vergoeding, frequentie en prestaties bevat

• Verzekering afsluiten: burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke schade

• Aangifte door vereniging



www.bijklussen.be















Nog meer weten?

• www.verenigingacademie.be/boeken

• “Nieuwe regels voor VZW”s

• “GDPR voor verenigingen stap voor stap)

http://www.verenigingacademie.be/boeken




Einde

 Meer info?

• sm@degendtadvocaten.be
• Steven Matheï

De Gendt advocaten, 
Koning Leopold I-straat 32
3000 Leuven

mailto:info@stevenmathei.be


advocaat De Gendt Advocaten

auteur: “De vzw stap voor stap” / “Nieuwe regels voor VZW’s



Overzicht



Overzicht
verloop van de avond

1. Inleiding: 
• GDPR is “hot” 

• Wat houdt het in?

2. Basisprincipes

3. Het GDPR-stappenplan voor verenigingen: 
• 4 categorieën

• (max. 14) concrete acties!

4. FAQ’s









GDPR = hot















Inleiding GDPR

• 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



Mythes over GDPR

• GDPR = enkel voor bedrijven

• GDPR = héél veel werk

• GDPR = véél te ingewikkeld

• GDPR = superhoge boetes

• GDPR geldt enkel in EU

• De wereld vergaat op 25 mei 2018

• GDPR = zwart/wit







Verwerken persoonsgegevens = basis

Persoonsgegevens

alle informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon: 

als identificeerbaar wordt beschouwd 
een natuurlijke persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, 
met name aan de hand van een 
identificator zoals:

• een naam

• een identificatienummer, 

• locatiegegevens, 

• een online identificator

• van een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, 
fysiologische, genetische, 
psychische, economische, culturele 
of sociale identiteit van die 
natuurlijke persoon;

Verwerken 

een bewerking of een geheel van 
bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van 
persoonsgegevens

• al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés

• zoals het verzamelen vastleggen, 
ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken 
door middel van doorzending, 
verspreiden of op andere wijze ter 
beschikking stellen, aligneren of 
combineren, afschermen, wissen of 
vernietigen van gegevens;

+



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

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

Principes

Inspanningen 
leveren!
Documenteer 
dit…



Noodzakelijkheid

• Uitvoering overeenkomst

• Wettelijke verplichting

• Behartiging gerechtvaardigd 
belang

• [Vitale belangen beschermen]

• [Openbaar belang]

Toestemming

Verwerken persoonsgegevens: 
mag dat?

 Expliciete toestemming
 Informeren (privacyverklaring)

 Expliciete toestemming



• Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

- je hebt een contractuele basis

- zowel bij afsluiten contract (proces) als wanneer contract 
afgesloten is

- geen goedkeuring nodig

- informeer! (privacyverklaring)

 Aangesloten leden (bv. spelers club, muzikanten, leden jeugdvereniging,…) / 
verwerken bestellingen eetfeest / verwerken online verkopen / 
abonnementen boekjes … 

Noodzakelijkheid 
uitvoeren overeenkomst



• Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen

- Verwerking is opgelegd door een wet, decreet, …

 Ledenregister vzw / werkgever die gegevens werknemers 
doorgeven aan bv. sociale zekerheid / verplichtingen subsidiërende 
overheid / werken met vrijwilligers (verzekeringsplicht, opmaak nominatieve 

lijst forfaitaire kostenvergoedingen, …)

Noodzakelijkheid 
wettelijke verplichtingen



• Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde 
belangen

- enkel wanneer het belang zwaarder doorweegt dan het belang, 
de rechten en de redelijke privacy verwachting van de 
betrokkenen

- opdringerig of ongepast?
- informeren (privacyverklaring)

 Beslissen dat personen (leden, sympathisanten,…) op de hoogte blijven 
van jullie activiteiten, visie, waarden,… (bv. buurtvereniging, …) / 
vrijwilligers betrekken (vorming, activiteiten,…) / betalen van 
kostenvergoedingen / statistische doeleinden (bv. anoniem) / klant zijn…

Noodzakelijkheid 
gerechtvaardigde belangen



• (Noodzakelijk om de vitale belangen van betrokkene te 
beschermen)

- meestal door overheid

- bv. opgenomen op spoed

 Komt niet vaak voor in het verenigingsleven

Noodzakelijkheid 
vitale belangen



• (Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 
algemeen belang)

- meestal door overheid

- bv. politie, nummerplaatherkenning,…

 Komt niet vaak voor in het verenigingsleven

Noodzakelijkheid 
algemeen belang



• Toestemming (= restcategorie)

- vrij

- specifiek geïnformeerd: wie? doel? (privacyverklaring)

- ondubbelzinnige toestemming (cookies, privacyverklaring, niet 
aangevinkt vakje)

- intrekbaar op makkelijke manier

- aantoonbaar

 Nieuwsbrieven /  versturen uitnodigingen / verjaardagen / 
verzamelen gegevens als “restcategorie”… 

Toestemming



Noodzakelijkheid

• Uitvoering overeenkomst

• Wettelijke verplichting

• Behartiging gerechtvaardigd 
belang

• [Vitale belangen beschermen]

• [Openbaar belang]

Toestemming

Verwerken persoonsgegevens: 
mag dat?

 Expliciete toestemming
 Informeren (privacyverklaring)

 Expliciete toestemming











• Welke gegevens bewaar je (naam, adres, leeftijd,…)?

• Waar bewaar je de gegevens?

• Hoe lang worden ze bewaard?

• Wie heeft er toegang toe?

• Worden de gegevens beschermd of beveiligd?

• Waarvoor gebruiken jullie de gegevens? (post, 
nieuwsbrief, contact in geval van nood…)



• overzicht van de soorten verwerking van gegevens, 
gekoppeld aan de doeleinden (vb ledenregistratie, 
registratie van activiteiten en deelnemers,…)

• verplicht instrument om bij controle te voldoen aan 
je verantwoordingsplicht als 
verwerkingsverantwoordelijke

• wordt continu geactualiseerd en aangevuld.
• de informatie uit de inventaris is een goede basis 

voor een verdere uitwerking in een register

2





 Zie model “dataregister (excel)”





Proactief informeren van betrokkenen met deze verplichte vermeldingen:

• Identiteit verwerkingsverantwoordelijke
• Doeleinden waarvoor de gegevens  worden verwerkt
• De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt 
• De wijze waarop de verwerker de gegevens zal aanwenden 
• De wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
• Verstrekking van de gegevens aan verwerkers en derden 
• De termijnen gedurende dewelke je de informatie bijhoudt
• Of je de gegevens uitwisselt buiten de Europese Unie
• De mogelijkheid voor de betrokkene om een klacht in te dienen bij de Privacy 

Commissie indien hij/zij meent dat zijn/haar persoonsgegevens foutief worden 
verwerkt

• De rechten voor de betrokken personen
• De technische en organisatorische maatregelen die je zal nemen om compliant 

te zijn
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 Zie model “privacyverklaring”







• Informeer de personen binnen je vereniging die 
met gegevens werken over:
ohet belang van privacy 

ode noodzakelijke voorwaarden

o stappen om je organisatie in regel te brengen

obeveiliging van persoonsgegevens

 Agendeer dit op je (bestuurs)vergaderingen + neem dit op in verslag / ken 
duidelijke taken toe binnen je bestuur / hou overzichtsdocument bij 
(aantonen genomen maatregelen)



• Je moet gegevens goed beveiligen en hier 
maatregelen voor nemen:
• organisatorisch (paswoorden, afgesloten lokalen, gesloten koffertje…)

• technisch (antivirussoftware, regelmatige testen,…) 

• Gegevens schrappen

 Hou overzichtsdocument bij (aantonen genomen maatregelen)



• Check:

❑ Toestemming met vrije keuze (opt in)

❑ Duidelijke info over bedoelingen
❑ Niet afleiden toestemming uit stilzwijgen of vooraf 

ingevuld vakje
❑ Mogelijkheid intrekken toestemming

Let op: vroegere toestemming eventueel hernemen
Let op: kinderen <13 toestemming ouder of voogd + 

toestemming verifiëren



• Check:

❑ Privacyverklaring op je website

❑ Extra vinkjes

❑ Cookiesverklaring + toestemming (als niet-functioneel bv. 
facebook pixel) 

❑ Partners = in orde? (bv. plugins,…)

❑ SSL-certificaat





• Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak-
Fashion ID



• Check:

❑ met wie heb je contracten?

❑ verwerken zij gegevens?

❑ sluit verwerkingsovereenkomsten af (grote spelers: 
standaard / kleine spelers: zelf)







Twee verplichte meldingen:

1. zonder onredelijke vertraging en binnen 72 uur 
(zo niet motivatie vereist) na kennisname, aan de 
toezichthoudende autoriteit melden. 

Uitzondering: indien het niet waarschijnlijk is dat de 
inbreuk een risico inhoudt voor de betrokken 
personen. 

2. melden aan de betrokkene(n). 
Uitzondering: geen hoog risico voor de rechten en 
vrijheden van (een) natuurlijke perso(o)n(en) . 



 Duid verantwoordelijke aan
 Zie online “aangifte datalek” bij Privacycommissie



• recht op informatie;
• recht van inzage (deze mogelijkheid moet kosteloos worden 

voorzien);

• recht op rectificatie;
• recht op verwijdering/gegevenswissing;
• recht op verzet (beperking of stopzetting van de verwerking);

• recht op overdraagbaarheid van gegevens;
• recht van bezwaar;
• recht om niet onderworpen te worden aan een 

uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, 
waaronder profilering;



• termijn van 1 maand na verzoek

• eventueel verlengbaar met twee maanden (complex)

• indien er geen gevolg wordt gegeven aan het 
verzoek moet dit gemotiveerd worden toegelicht 
aan de betrokkene binnen eveneens een termijn 
van 1 maand na ontvangst van het verzoek. 







• verwerking gegevens personeel: dataregister

• standaarddocumenten (bv arbeidsreglement) aanpassen 
(sociaal secretariaat)

• sollicitaties: document laten ondertekenen



= beheerder voor privacy

• geeft informatie & advies

• aanspreekpunt

• monitort naleving

• adviseert

 Komt niet vaak voor in het verenigingsleven





= veiligheidsaudit bij hoog risico

Begeleiding nodig!

 Komt niet vaak voor in het verenigingsleven















Wat zijn de sancties bij niet-
naleving?

Administratief

• Administratieve 
sancties

• Administratieve 
geldboetes

Strafsancties

Procedure voor rechtbank

Vordering tot staking

Klachten bij de 
privacycommissie



Wat met reeds verzamelde 
gegevens?
Deze moeten voldoen aan de nieuwe standaarden in 
de GDPR. 

• verschillende mogelijkheden:
• alles = ok

• opnieuw toestemming vragen

• alternatieve grond

• stopzetten 



Mogen we foto’s maken?

• Gerichte beelden: toestemming

• Niet gerichte beelden: geen toestemming 
(wel weigering)

• Journalisten voor nieuws: geen toestemming

 schriftelijk, mondeling, stilzwijgend 
(leg vast in aankondiging, …)



Mogen we foto’s gebruiken?

• Gerichte beelden: toestemming

• Niet gerichte beelden: geen toestemming 

 let op met sociale media: beveilig de beelden    
(private groepen, watermerk,…)



Moet ik steeds de volledige 
privacyverklaring meegeven?

Neen

Als je privacyverklaring duidelijk op je website staat, mag je 
hier naar verwijzen op je andere documenten. 

Aanrader:

beknopte versie meedelen + doorverwijzing



www.verenigingacademie.be/boeken



Einde

 Meer info?

• De vzw stap voor stap (www. larcier. be)
• sm@degendtadvocaten.be
• Steven Matheï

De Gendt advocaten, 
Koning Leopold I-straat 32
3000 Leuven

mailto:info@stevenmathei.be


Vragen



Wat met archief?

• het zogenaamde “recht om vergeten te worden” 

• MAAR

opersoonsgegevens m.b.t. overleden persoon buiten het 
toepassingsgebied van GDPR

o voor organisaties die archiveren in het algemeen belang 
geldt het “recht om vergeten te worden” niet

o archivering voor het algemeen belang, wetenschappelijk 
of historisch onderzoek, of statistische doeleinden = ok


