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NAAR EEN VERSTERKING VAN HET VRIJWILLIGERSSTATUUT 

Kleine aanpassingen maken een groot verschil 

Over het algemeen is er grote tevredenheid over het vrijwilligersstatuut.  De wet op de rechten van 

de vrijwilliger biedt een gedegen kader dat vrijwilligers beschermt bij het opnemen van 

vrijwilligerswerk. Toch stelt men op het terrein een aantal anomalieën vast die soms tot onzekerheid 

leiden bij de vrijwilligers of bij de vrijwilligersorganisaties. 

Beweging.net wil komaf maken met deze anomalieën en pleit –met het advies van de Hoge Raad 

voor Vrijwilligers in de hand - voor een  aanpassing van de  wet betreffende de rechten van de 

vrijwilligers van 3 juli 2005 en van belendende omzendbrieven.  Voor de minister(s) een kleine 

moeite, voor de vrijwilligers een groot verschil. 

Waarover moeten  die aanpassingen gaan? 

1. Verhoog voor de erkende Diensten voor Oppashulp het maximum fiscaal 

vrijgestelde jaarbedrag 

De Vlaamse Diensten voor Oppashulp tellen meer dan 5 000 vrijwilligers die samen goed zijn voor 1 

100 000 uren vrijwillige oppas, waaronder 500 000 uren nachtoppas bij 9 000 gebruikers.  Toch 

stellen zij vast dat de nood aan vooral nachtoppas bij de gebruikers hoger is dan het huidig aanbod 

aan vrijwilligers. De vrijwilligers zijn immers gebonden aan de wettelijke regeling m.b.t. de forfaitaire 

kostenvergoeding, die begrensd is op 1334,55 EUR/jaar. Nieuwe vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. 

Hoe? 

Het potentieel aan vrijwillige inzet zou makkelijk kunnen verhoogd worden door het wettelijk forfait 

voor deze specifieke groep vrijwilligers op te trekken tot 2 500 EUR/jaar, via de activering van art. 12 

van de Wet van 3 juli 2005, dat bepaalt dat specifieke categorieën van vrijwilligers een hoger 

vrijgesteld jaarbedrag kunnen krijgen. Dit moet toelaten om de vrijwilligers die dat wensen meer 

dagen in te zetten dan vandaag het geval is. 

Zie dossier Diensten voor Oppashulp in bijlage 

Technische uitwerking 

Activeer art. 12 van de Wet van 3 juli 2005, dat bepaalt dat specifieke categorieën van vrijwilligers 

een hoger vrijgesteld jaarbedrag kunnen krijgen. Verhoog het toegelaten bedrag tot 2 500 EUR/jaar 

voor de vrijwilligers van de Diensten voor Oppashulp. Dit moet toelaten om de vrijwilligers die dat 

wensen meer dagen in te zetten dan vandaag het geval is. 

2. Laat vrijwilligerswerk in het buitenland door werkzoekenden toe 

Vrijwilligerswerk in het buitenland is leuk en verrijkend, maar voor werkzoekenden vandaag 

onmogelijk. Het zou botsen met de eis tot beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en het telt ook niet 

mee voor de berekening van de wachttijd. Nochtans kunnen werkzoekenden wel voor een opleiding 

of voor een stage naar het buitenland. Waarom dan niet voor vrijwilligerswerk? Via het 

vrijwilligerswerk worden de eigen competenties versterkt, die later kunnen bijdragen tot het vinden 

van werk.  
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Vandaag kunnen jongeren wel een goedkeuring vragen aan de RVA, maar het blijkt in de praktijk niet 

zo gemakkelijk om deze goedkeuring tot gelijkschakeling met de stage en/of vrijstelling van 

beschikbaarheid  te krijgen. 

Els Van Hoof en Stefaan Vercamer hebben een wetsvoorstel ingediend dat vrijwilligerswerk  in het 

buitenland via een erkende ngo of een erkende jongerenorganisatie moet toelaten voor een 

beperkte duur van3 maanden (max. verlengbaar tot 1 jaar), met behoud van de 

werkloosheidsuitkering, met erkenning als beroepsinschakelingstijd en met vrijstelling van de 

beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Op die manier wordt de discriminatie t.o.v. werkzoekenden die 

in opleiding of als stagiair naar het buitenland kunnen, opgeheven, evenals de discriminatie t.o.v. 

jonge werkzoekenden die wel in het binnenland vrijwilligerswerk mogen doen. 

De toelating kan enkel worden toegekend in de mate de werkzoekende vrijwilligerswerk wil doen bij 

een in België erkende ngo of erkende jongerenorganisatie (bv. Bouworde). Het betreft een 

limitatieve lijst. 

Technische uitwerking (overgenomen uit wetsvoorstel van E. Van Hoof en S. Vercamer) 

- Erkenning vrijwilligerswerk in het buitenland als beroepsinschakelingstijd, naar analogie met 

de stage: wijziging artikel 36,§2 van het KB van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering : aanvullen met 10° :”de dagen gelegen in de periodes van 

verblijf in het buitenland voor het verrichten van vrijwilligerswerk in het kader van de wet van 

3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers na goedkeuring van de directeur”. 

- Vrijstelling van verplichting tot beschikbaarheid op de arbeidsmarkt : toevoegen art 94/1 i het 

KB van 25 november 1991: 

“Art. 94/1. § 1. De volledig werkloze die in het buitenland vrijwilligerswerk verricht binnen een 

programma van een bij koninklijk besluit vermelde organisatie of in de zin van de wet van 

3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, wordt op zijn vraag vrijgesteld van de 

toepassing van de artikelen 51, § 1, tweede lid, 3° tot 6°, 56, 58, 60 en 66. 

 § 2. De volledig werkloze dient hiertoe vooraf een schriftelijke aangifte in bij het 

werkloosheidsbureau met vermelding van de identiteit van de werkloze en van de organisatie, 

de aard, de duur, de frequentie en de plaats van het werk en de toegekende materiële of 

financiële voordelen. Zij wordt door beide partijen ondertekend.  

§  3. De directeur kan de vrijstelling verbieden of slechts aanvaarden binnen bepaalde perken 

indien hij vaststelt dat één of meer van de volgende punten is vervuld:  

1° De activiteit niet of niet langer de kenmerken vertoont van vrijwilligerswerk als bedoeld in 

de voormelde wet;  

2° De activiteit gezien haar aard, omvang en frequentie of gezien het kader waarin zij wordt 

uitgeoefend, niet of niet langer de kenmerken vertoont van een activiteit die in het 

verenigingsleven gewoonlijk door vrijwilligers wordt verricht;  

3° De toegekende materiële of financiële voordelen, overeenkomstig de voormelde wet van 

3 juli 2005, of van de fiscale wetgeving, niet geneutraliseerd kunnen worden.  

§ 4. De vrijstelling geldt voor een periode van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar 

maar kan verlengd worden tot ten hoogste een jaar indien hiertoe een uitzonderlijke reden 

ingeroepen wordt. Deze verlenging kan slechts eenmaal toegekend worden.” 
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3. Verhoog de fietsvergoeding voor de vrijwilligers 

Breng de fietsvergoeding op hetzelfde niveau als de fietsvergoeding van de werknemers en laat 

beide bedragen ook in de toekomst sporen.  In 2016 kreeg een werknemer 0,22 EUR/km en een 

vrijwilliger 0,20 EUR/km. In 2017 wordt het bedrag voor werknemers verhoogd naar 0,23 EUR/km en 

blijft het bedrag voor vrijwilligers op 0,20 EUR/km. 

Technische uitwerking 

Huidig artikel 10 van de wet van 3 juli 2005: “De reële vervoerskosten door het gebruik van de eigen 

fiets worden vastgesteld overeenkomstig artikel 6 van het KB van 20 april 1999 ‘houdende toekenning 

van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan personeelsleden van sommige 

overheidsdiensten’ vervangen door in de wet te verwijzen naar  het wetboek van 

inkomstenbelastingen (art. 38, §1, 1ste lid, 14°, WIB 1992)  

“Vrijgesteld zijn 
14° a) de kilometervergoeding toegekend voor de werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen 

de woonplaats en de plaats van tewerkstelling voor een bedrag van maximum 0,145 euro per 
kilometer;  

b) het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de 

onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats 

en de plaats van tewerkstelling;” 

4. Versoepel de meldingsplicht 

Huidige regeling 

Werkzoekenden en werkzoekenden met bedrijfstoeslag, zieken, leefloners en asielzoekers  die actief 

willen zijn als vrijwilliger moeten dit melden bij hun respectievelijke uitkeringsinstelling, de RVA, het 

RIZIV, het OCMW of Fedasil. 

Voor werkzoekenden en werkzoekenden met bedrijfstoeslag volstaat in theorie een melding bij de 

RVA, zonder expliciete goedkeuring, maar de RVA kan wel een weigering of inperking uitspreken bij 

vermoeden van zwartwerk of onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt ten gevolge het 

vrijwilligerswerk. 

Ook asielzoekers moeten hun vrijwilligerswerk slechts melden bij Fedasil. 

Maar in de praktijk blijkt dat zowel RVA als Fedasil wel expliciet hun toestemming willen/moeten 

geven,  waardoor de RVA  of Fedasil de facto kunnen bepalen wat zij als vrijwilligerswerk zien en wat 

niet. Wordt hiermee niet de logica en de bewijslast omgekeerd? 

Mensen met een ziekte-uitkering moeten wel expliciet toestemming krijgen van de adviserend 

geneesheer van het ziekenfonds. Het ziekenfonds moet nagaan of het vrijwilligerswerk compatibel is 

met de reden van de inactiviteit. 

De melding gebeurt in principe door de vrijwilliger zelf, tenzij de vrijwilligersorganisatie een 

algemene toelating met vrijstelling van individuele aangifte heeft.  

Standpunt 

Voor werkzoekenden, leefloners en asielzoekers willen we terug naar de geest van de wet : een 

eenmalige aanmelding volstaat (zonder expliciete goedkeuring) tenzij de RVA/OCMW/Fedasil 

expliciet weigert of wijzigt. Vermits vrijwilligerswerk nooit als argument aanvaard wordt om 
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beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te ontwijken, is de expliciete toestemming ook overbodig. De 

melding kan gebeuren door de vrijwilligersorganisatie via een eenvoudige aangifte. 

Voor vrijwilligers die buiten het kader van erkende vrijwilligersorganisaties actief zijn, moet het 

volstaan dat zij persoonlijk éénmalig aangifte doen van elk vrijwilligersengagement. 

Voor mensen met een ziekte-uitkering willen we de expliciete goedkeuring door het RIZIV wel 

behouden. 

5. Verbreed het vrijwilligerswerk tot alle organisaties zonder winstoogmerk 

In de vrijwilligerswet (art 3) is voorzien dat enkel vrijwilligers kunnen ingezet worden in organisaties  

(feitelijke verenigingen, private en publieke rechtspersonen) zonder winstoogmerk. In de praktijk is 

dit echter verengd tot vzw’s, openbare dienst of een instelling van openbaar nut, een gemeente, een 

OCMW of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (cf. een fiscale circulaire van 5 maart 1999). 

Cvba’s met sociaal oogmerk worden echter uitgesloten. 

Op het terrein zien we echter dat heel wat socio-culturele organisaties en organisaties in welzijn en 

gezondheid ook andere rechtsvormen beginnen aannemen, wat een werking met vrijwilligers strictu 

sensu onmogelijk maakt. Omgekeerd zien we commerciële organisaties vzw’s oprichten om met 

vrijwilligers te kunnen werken (bv. commerciële woonzorgcentra). 

Voor ons is het essentiële gegeven dat vrijwilligers enkel kunnen ingezet worden in organisaties 

zonder winstoogmerk en vooral zonder winstuitkering. In die zin moeten vennootschappen met 

sociaal oogmerk ook met vrijwilligers kunnen werken. 

Technische uitwerking 

Dit kan geregeld worden via een fiscale omzendbrief ter vervanging van de omzendbrief van 5 maart 

1999. 

6. Verduidelijk het begrip ‘vergoeding’ 

In de vrijwilligerswet is er sprake van ‘vergoedingen’ i.p.v. kostenvergoedingen. Dat schept 

verwarring bij zowel vrijwilligers, als bij de organisaties als bij de fiscus. Het is immers niet duidelijk of 

‘kleine geschenken’ of ‘verblijf en maaltijden’ hieronder vallen en meetellen in het jaarplafond. 

Om verdere betwistingen met de fiscus te vermijden wordt het begrip ‘vergoeding’ in de wet best 

vervangen door ‘kostenvergoeding’.  

In een omzendbrief aan de fiscale administratie wordt best verduidelijkt wat als onkostenvergoeding 

wordt aanzien en wat niet. Ons voorstel is om kleine geschenken onder 30 EUR/jaar  en ‘verblijven en 

maaltijden inherent aan de activiteit’ niet te beschouwen als een onkostenvergoeding. 

Technische uitwerking 

- In de wet wordt het begrip ‘vergoeding’ consequent vervangen door ‘kostenvergoeding’.’ 

- Verduidelijk via een fiscale omzendbrief wat gezien wordt als ‘kleine vergoeding’, cf. 

regelgeving voor werknemers (geschenken van max 30 EUR/jaar) en verduidelijk dat kosten 

voor overnachting en verblijf  op locatie gelden als een kost inherent aan de activiteit. 
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7. Maak afspraken met EU-lidstaten over de inschakeling van Belgische 

vrijwilligers bij Belgische organisaties met buitenlandse activiteiten 

Een Europese richtlijn regelt vandaag de inzet van vrijwilligers in het buitenland. Maar deze richtlijn 

spreekt zich enkel uit over vrijwilligers die langer dan 3 maanden in het buitenland actief zijn en 

afkomstig uit landen buiten de EU. Voor de inzet van deze vrijwilligers korter dan 3 maand blijven de 

lidstaten bevoegd. 

Er wordt in die richtlijn niet specifiek gesproken over vrijwilligers die afkomstig zijn van lidstaten. 

Logischerwijs zou je denken dat de situatie voor vrijwilligers uit lidstaten nooit minder gunstig kan 

zijn dan voor vrijwilligers uit niet-lidstaten.  

Frankrijk heeft hier dus een eigen interpretatie gegeven, in tegenstelling met België dat meer de 

geest van de richtlijn heeft gevolgd. 

Er is dus nood aan uniformisering en vooral duidelijkheid. 

 

Technische uitwerking 

Bilaterale akkoorden afsluiten met de andere EU-lidstaten om de inzet van Belgische vrijwilligers door 

erkende Belgische vrijwilligersorganisaties fiscaal en parafiscaal vrij te stellen. 

 


