
Wet betreffende de 
rechten van de vrijwilliger



Twee verplichtingen

• Verzekeringsplicht 
• Informatieplicht 

- Impliciet appél: vrijwilligersbeleid



De definitie

Vrijwilligerswerk is een activiteit 
• uitgevoerd door een vrijwilliger 

– onbezoldigd en op vrijwillige basis 

– ‘onder druk’ 
– voor anderen/een maatschappelijk doel 

• binnen een organisatie 
– met rechtspersoonlijkheid of niet





Vrijwilligerswerk en 
aansprakelijkheid

• Aansprakelijkheid: algemeen principe 
– De persoon die een fout maakt is verplicht om de 

schade die daaruit voortvloeit voor derden te 
herstellen of te vergoeden. 

– Vermoedt drie elementen: 
• fout (fout, onvoorzichtigheid, nalatigheid) 

• schade (tegenover een 'derde') 

• verband tussen fout en schade



Vrijwilligerswerk en 
aansprakelijkheid

• Afwijking aansprakelijkheidsregime 
– Organisatie is BA 

•cfr. aansteller - aangestelde 

– 'Immuniteit vrijwilliger' 
•behalve 

– lichte repetitieve fout 

– grove fout 

– bedrog 

•behalve vws in bepaalde FV 

– Niet voor schade aan zichzelf



Verzekeringen

• Wet legt een verzekeringsplicht op 
• Wet legt (nog) geen verzekeringsplicht op voor RB en 

LO, ziekte. (<>decreet)



Verzekeringen

• Tip: gratis verzekering Vlaamse overheid 
• http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-

vrijwilligersverzekering/



Kostenvergoedingen 

• Principe: onbezoldigd 
• Kosten mogelijk te recupereren 

– via systeem 'forfait' 
– via systeem 'reëel’ 
– Via beperkte combine



Kosten: systeem 1
• Forfaitair of vast 

– maximum per dag (€ 33,36)(2018: 34,03)  
maximum per jaar (€ 1.334,55)(2018: 1.361,23) 

– bedrag dat (normaal) jaarlijks geïndexeerd wordt 
• Voordeel 

– geen bewijsstukken nodig (wel in boekhouding) 

– geen fiscale attesten 

• Nadeel 
– vraagt registratie van vrijwilligers en financiële 

transacties



Systeem 2 in concreto

• Reële of werkelijke kosten  

• Vraagt bewijsstukken 
– systeem 'kosten eigen aan de werkgever' 

• Niet aangeven aan de belastingen 
• Opnemen in boekhouding 
• Geen buitensporige bedragen  



Vervoerkost

• Is een reële kost 
• Kan gelimiteerd gecombineerd worden met forfaitaire 

kostenvergoeding 
• Maximum 2000 keer de toegelaten 

kilometervergoeding privévervoer (thans 0,3460 euro/
kilometer) 

• Te behandelen als reële vergoeding, dus bewijsstukken



Systeem 1 of 2?    
1 én 2?   

Of?

• OF/OF  nooit  en/en! (uitz. Vervoerkosten) 
• Geen 'recht' voor de vrijwilliger! 
• Geen prestatievergoeding 
• Geen overschrijdingen! 



• Vrijwilligerswerk is niet verenigingswerk



Informatieplicht
• Vrijwilligers beschermen en informeren 

• engagement van 2 partijen: rechten en plichten 
Verplichte elementen 

– sociale doelstelling 

–  juridisch statuut 
–  verzekering 

• verplichte 

• extra 

–  kostenregelingen 

–  geheimhoudingsplicht



En nu?
• Actuele info 
• via 

www.vlaanderenvrijwilligt.be

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be



