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I

n deze nieuwsbrief vindt u enkele nieuwigheden en verduidelijkingen over het statuut van de
vrijwilliger. Die zijn er gekomen na een aantal vragen die in het parlement gesteld werden.
Informatie daarover vindt u terug op de website van de Kamer (www.dekamer.be) of op mijn
website (www.greetvangool.be)

1. Vrijwilligers en onkostenvergoedingen
Vrijwilligerswerk is in wezen een onbezoldigde activiteit,
men wordt dus niet betaald voor het feit dat men als
vrijwilliger actief is. Maar vrijwilligers maken soms wel
onkosten, en die onkosten moeten dan ook
terugbetaald kunnen worden door de vereniging zonder
dat de vrijwilliger daar sociale lasten of belastingen op
moet betalen. Daarom is er in de wet een regeling van
onkostenvergoedingen opgenomen. Er bestaan twee
systemen:
• ofwel bewijst men alle gemaakte kosten en dan
kunnen deze onbeperkt worden terugbetaald;
• ofwel krijgt de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding;
dan moet men geen bewijzen voorleggen maar zich
wel houden aan bepaalde grenzen; deze zijn
momenteel 28,48 euro per dag en 1.139,02 euro per
jaar (bedragen geldig sinds 1 januari 2007).
In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren hogere
bedragen voor de forfaitaire onkostenvergoeding
opgenomen, maar deze werden op vraag van de
minister van sociale zaken en van de Nationale
Arbeidsraad teruggebracht tot de toen gangbare
bedragen. Wel is er in de wet voorzien
• dat er een evaluatie komt na twee jaar; de minister
heeft in verband daarmee verduidelijkt dat deze
evaluatie uitgevoerd zal worden door de Nationale
Arbeidsraad;

gesteld dat het nog steeds zijn bedoeling is om meer
geschikte oplossingen te vinden voor het statuut van de
vrijwilligers in bepaalde sectoren. Specifiek voor de
sportsector werden Vlaanderen en Wallonië en
bepaalde nationale sportorganisaties geraadpleegd om
een kader uit te werken waarin de plafonds opgetrokken
kunnen
worden.
Bedoeling
daarbij
is
het
vrijwilligerswerk van niet-professionele trainers te
bevorderen. Er wordt hieraan verder gewerkt, maar
wellicht zal dit niet meer voor het einde van deze
legislatuur in orde geraken.

2. Vrijwilligerswerk door nietBelgen
Niet-Belgen kunnen maar onder bepaalde voorwaarden
als vrijwilliger actief zijn. Daarvoor moet via koninklijk
besluit een speciale regeling worden uitgewerkt. In
antwoord op een vraag in de commissie sociale zaken
van 27 maart 2007 heeft de minister van werk
beklemtoond dat hij er voorstander van is dat ook nietBelgen vrijwilligerswerk kunnen uitoefenen, maar dat hij
tegelijkertijd ook wil vermijden dat er misbruik van hen
zou worden gemaakt. Daarom heeft hij adviezen
gevraagd aan het Vlaams Minderhedencentrum, aan de
Hoge Raad voor Vrijwilligers en aan de arbeidsinspectie.
Die twee laatste hebben evenwel nog geen advies
gegeven, zodat er voorlopig nog geen regeling kan
worden uitgewerkt.

• dat de forfaitaire vergoedingen voor bepaalde
categorieën van vrijwilligers
worden bij koninklijk besluit.

verhoogd

kunnen

In antwoord op een vraag in de commissie sociale zaken
van 7 maart 2007 heeft de minister van sociale zaken
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3. Informatie over verzekeringen –
Collectieve polis
De regeling inzake aansprakelijkheid en verzekering is
één van de belangrijkste nieuwigheden van de wet van 3
juli 2005. De wet voorziet er ook in dat organisaties een
collectieve polis kunnen afsluiten.
Die mogelijkheid bestaat zowel voor de organisaties die
onder de bepalingen van de wet inzake de
aansprakelijkheid en verzekeringsplicht vallen, als voor
de organisaties die niet onder de door de wet opgelegde
verzekeringsplicht vallen. Die mogelijkheid werd
ingebouwd om bescherming te geven aan alle
organisaties die met vrijwilligers werken.
Hieronder
vindt
u
een
overzicht
van
de
verzekeringsmaatschappijen die dit collectief akkoord
hebben afgesloten :
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De minister van Economie heeft in antwoord op een
vraag in de commissie bedrijfsleven van 21 maart 2007
ook beloofd dat hij zal nagaan hoe er gerichte
informatie
gegeven
kan
worden
over
de
verzekeringsmogelijkheden.
Momenteel kan men voor informatie over de collectieve
polis terecht op volgende websites :
• http://socialsecurity.fgov.be/NL/specifieke_info/vrij
willigers/index.htm
• http://www.economie.fgov.be/protection_consumer
/insurance/insurance_nl_005.htm
Voor informatie over de polis die in samenwerking met
de nationale loterij en de provincies wordt aangeboden,
kan men terecht op www.verzekeringvoorvrijwilligers.be

• Dexia Assurances / DVV Assurances
Livingstonelaan 6
1000 Brussel
www.dvv.be
• Ethias
Rue des Croisiers 24
4000 Liège
www.ethias.be
• Fidea NV
Van Eycklei 14
2018 Antwerpen
www.fidea.be
• Fortis Insurance Belgium
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
www.fortisinsurance.be
• KBC Verzekeringen
Waaistraat 6
3000 Leuven
www.kbc.be
• P&V Assurances
Koningsstraat 151
1210 Brussel
www.pv.be
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