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INLEIDING



Heel wat wijzigingen…

VZW = 
onderneming

1 november 
2018

Faillissement
1 mei 2018

GDPR
25 mei 2018

Wetboek 
V&V

1 mei 2019

Vrijwilligers-
wet/ 

bedragen

14 febr 2019 / 1 
jan 2019

Invoering 
verenigings-

werk
15 juli 2018

KB WVV



GDPR
25 mei 2018



Vanaf 16 mei beschikbaar 
bestellen via www.verenigingacademie.be



✓ 1 mei 2019: start nieuw Wetboek 
vennootschappen en verenigingen

✓Overgangstermijn voor bestaande VZW’s

✓Nieuwe regels voor VZW’s

WVV

1 mei 2019





www.verenigingacademie.be/boeken



! Nieuw !

HET UBO-REGISTER





UBO-register

A. Wat?
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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_ VZW_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 

 



Wie kan UBO-register raadplegen ?

• bevoegde autoriteiten

• accountants, notarissen, advocaten, … 

• personen met legitiem belang kunnen aantonen(o.a. voor een 
natuurlijke persoon het bewijs dat activiteiten worden uitgevoerd die 
verband houden met de strijd tegen het witwassen van geld, de 
financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele 
activiteiten)

• Iedereen: een aanvraag doen bij de Administratie van de Thesaurie om 
het register in te kijken wanneer uw VZW zeggenschap heeft over een 
andere VZW, vennootschap, IVZW of stichting. 



D. In de praktijk….

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

• Zelf doen
• https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/#/

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten
https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/#/




Algemeen & verplichtingen

VRIJWILLIGERS
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A. De wet

Vrijwilligerswet

• algemeen

Vlaams decreet  
vrijwilligerswerk

• Vlaamse organisaties, 
met een erkenning of 
structurele 
subsidiëring van het 
beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Gezin.



Recente wijzigingen

• Aanpassing regeling vrijwilligers
• Wet van 14 februari 2019: vrijwilligerswet wordt aangepast

1. vrijwillige bestuurders vallen expliciet onder de vrijwilligerswet 
(inclusief de mogelijkheid om een kostenvergoeding te krijgen)

2. verduidelijking van het beroepsgeheim & discretieplicht
3. kostenvergoeding
4. fiets –of autovergoeding
5. vervoer van personen
6. geen beslag / collectieve schuldenregeling mogelijk op de 

onkostenvergoeding
7. occasionele geschenken

• Verhoogde tarieven vanaf 1 januari 2019 



B. Wat?

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


C. Verplichtingen

Informeren

• informatieplicht/nota

• ! Vlaams decreet

• !feitelijke vereniging

Verzekeren 

• Verplichte verzekering

• Vlaamse verzekering



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/dicretieplicht

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

• Aansprakelijkheidsregeling





Verzekeren 







D. Onkostenvergoeding



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. € 0,3573/km voor de periode 01/07/18 - 30/06/19

• Fiets: max. € 0,24/km

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

Verhoogde bedragen (vanaf 1 januari 2019):

✓ 2500.00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen) 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 bestuurder vergoeden

✓ 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

✓ Niet mogelijk voor verenigingen die onder de 
vennootschapsbelasting vallen

✓ TIP: laat ontvangstverklaring tekenen







Let op: verenigingswerk/bijklussen/ € 500 
bijverdienen

✓ Voorwaarden

• Werknemers (minstens 4/5de ), zelfstandigen (hoofdberoep), 
gepensioneerden

• 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

• Verzekering afsluiten 

• Aangifte door vereniging

✓ Van toepassing inzake:

• Van burger tot burger

• Verenigingen

• Deeleconomie



• 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



www.bijklussen.be





E. Aansprakelijkheid





F. GDPR 







G. Tips & tricks

• De “klassieke” vrijwilliger versus de “nieuwe” 
vrijwilliger

• Motivatie van vrijwilligers

• Soorten vrijwilligers

• Trends

• Actie!



De “klassieke” vrijwilliger versus de 
“nieuwe” vrijwilliger

Continuïteit

Quasi 
dagelijks 

actief

Oudere 
hoog-

opgeleide

Op meer 
vlakken 
actief

• De “klassieke” vrijwilliger



Beperkt 
enga-

gement

Wat wil 
ik?

Shoppen

Drukker 
bestaan

• De “nieuwe” vrijwilliger



Motivatie van vrijwilligers 

Mensen 
ontmoeten

Ervaring 
opdoen

Plezier

Actief 
blijven

Nieuwe 
dingen 
leren

Dingen doen 
waar je goed 

in bent

Sociale 
erkenning

• Motivatie  = ruilmotief





Trends*

• Steeds grotere focus op vrijwilligerswerk

• Diversiteit van verenigingen en vrijwilligers 
neemt toe

• Professionalisering van het vrijwilligersveld

• Samenwerkingsverbanden

• Sociale media



Actie: creëer betrokkenheid!

Trends

Kennis van 
de eigen 

vereniging

Ruilmotief 
/soorten 

vrijwilligers

Actie!



5 x B*

1.
Binnenhalen

2.

Begeleiden

3.

Belonen

4.

Behouden

5.

Beëindigen 

* CIVIQ/MOVISIE.NL



1. Binnenhalen

• “Bezint eer ge begint”

• Waarom wil iemand vrijwilliger in mijn organisatie 
worden?

• Welke kwaliteiten vraagt onze vereniging?

• Past wat de vereniging wil bij wat de vrijwilliger wilt?

• Welke communicatiekanalen kunnen we gebruiken?

• Kunnen we met elkaar overweg?



• Tips
− Spreek mensen positief aan!

− Spreek mensen aan op kennis, ervaring of leerwensen

− Zeg duidelijk wat de win-win is

− Neem zelf het initiatief

− Via via…

− Geef ze tijd

− Zorg voor goede info

− Duidelijke contactpersoon

− Warm bad

− Zorg voor een inwerkperiode



2. Begeleiden

• Welke inwerkperiode heeft een vrijwilliger?

• Zijn er aanpassingen/trainingen nodig?

• Bij wie kan de vrijwilliger terecht?

• Wettelijke verplichtingen

• Feedback van de vrijwilligers



3. Belonen

• Wat wil onze vrijwilliger halen uit het vrijwilligerswerk?

• Wat hebben wij te bieden?

• Wie is verantwoordelijk voor het waarderen/belonen?

• Hoe zit het met onkosten/vergoedingen?

• Wanneer is de vrijwilliger tevreden?



• Tips

− Complimentjes geven

− Tijd voor een babbel

− Gezellig samenzijn met alle vrijwilligers

− Stuur een kaartje/bloemetje bij speciale gelegenheden 
en/of ziekte

− Een “koekje bij de koffie”

− Onkostenvergoeding (?)



4. Behouden

• Zijn  het werk en de vereniging nog interessant genoeg voor de 
vrijwilliger?

• Is de vrijwilliger voldoende betrokken bij de vereniging?

• Past de vereniging zich aan als de omstandigheden van 
vrijwilligers veranderen?

• Welke vrijwilligerscarrière kan ik bieden?

• Wat mist de vrijwilliger?



• Tips

− Vertrouwen geven (sleutel,…)

− Maak de vereniging overzichtelijk

− Zorg ervoor dat vrijwilligers geïnformeerd zijn

− Geef vrijwilligers inspraak

− Nodig vrijwilligers uit om mee te denken

− Geef vrijwilligers een jaarverslag

− #durftevragen

− Ambassadeursfunctie 



5. Beëindigen

• Waarom wil/moet de vrijwilliger stoppen?

• Hoe wil de vrijwilliger stoppen?

• Hoe worden zaken overgedragen?

• Wat kan de vereniging nog doen voor de vrijwilliger?

• Hoe kan de vrijwilliger nog terugkomen?



• Waarom haken vrijwilligers af?

− Ze geraken gefrustreerd omdat er teveel of te weinig te 
doen is

− Ze horen er niet bij

− Er wordt niet naar hen geluisterd

− Ze hebben het idee dat ze niets bereiken, waardoor de 
motivatie daalt

− Ze krijgen geen waardering

− Geen fijne sfeer/gezelligheid

− Geen bereidheid tot aanpassing/verandering







Vragen
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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

