
Verenigingswerk ten einde? 

De regeling rond het Verenigingswerk zoals tot nog toe bestond, is binnenkort (31 
december 2020) niet meer van toepassing. 

Er is echter nu een tijdelijke regeling in de plaats gekomen, die (enkel) geldt voor de 
sportsector, wordt van kracht op 1 januari 2021 voor een duur van 1 jaar. 

Wat zijn de krachtlijnen van de nieuwe (tijdelijke) regeling 

• zogenaamd verenigingswerk kan voorlopig enkel in de sportsector 
• een verenigingswerker kan maximum 150 uren per kwartaal ingeschakeld worden: 

de verenigingswerker kan dus gemiddeld 50 uur per maand ingezet worden. 
• er moet een minimumvergoeding per uur worden betaald 
• op de betaling in het kader van het verenigingswerk wordt 

•  belasting geheven (10 %) 
•  een solidariteitsbijdrage afgehouden (10%): deze wordt betaald door de 

opdrachtgever (organisatie, feitelijke vereniging, lokaal bestuur) 

• De kern van de regeling is dat het gaat om een nevenactiviteit en dus geen 
hoofdbezigheid van de persoon in kwestie. 

• Wie verenigingswerk wil/kan doen heeft voorafgaandelijk aan het verenigingswerk 
effectief gewerkt: de voorwaarde dat men minstens 4/5 de tewerkgesteld moet 
zijn, valt echter weg. 

• De minimumleeftijd om als verenigingswerker ingezet te worden is 18 jaar. 

Concreet betekent dat 
- er geen mogelijkheid bestaat voor andere sectoren/activiteiten om dit soort van 

nevenactiviteit aan te bieden of mensen via deze regeling te vergoeden 
- er wordt een traject afgelegd met de socioculturele sector (en eventueel andere 

sectoren) om na te gaan of, en welke regeling uitgewerkt kan worden 
- er zal geëvalueerd worden voor welke activiteiten er eventueel in de toekomst een 

gelijkaardige regeling zal worden uitgewerkt 

Verenigingswerk wordt explicieter een vorm van arbeid 
- elektronische aangifte verplicht 
- arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing 

Tot slot 
Opgelet: Verenigingswerk was nooit en is nu ook niet hetzelfde als 
vrijwilligerswerk.  
Vrijwilligers kunnen enkel een kostenvergoeding ontvangen voor hun inzet, geen 
prestatievergoedingen. 

De volledige tekst, zoals aangenomen in de De Kamer, kan je hier raadplegen. 
De juiste grensbedragen, delen we mee van zodra bekend. 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 
17 december 2020

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1433/55K1433009.pdf

