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Op 29 augustus 2005 verscheen de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 

vrijwilligers in het Staatsblad. Die regelt het vrijwilligerswerk verricht op het Belgische 

grondgebied of vanuit België georganiseerd op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn 

hoofdverblijfplaats heeft in België. De wet trad in werking op 1 augustus 2006. Artikels 5, 

6 en 8bis over aansprakelijkheid en verzekeringen traden pas in werking op 1 januari 

2007. Deze syllabus geeft een toelichting bij de vrijwilligerswet.  

 

Een lange weg werd afgelegd vooraleer men tot de huidige wet kwam. Mede door acties van 

Sociare onderging het wetsontwerp verschillende wijzigingen. Zo zorgden wij voor het schrappen 

van de persoonlijk te overhandigen organisatienota, die is vervangen door de informatieplicht, een 

enorme administratieve vereenvoudiging.  

 

Naast de vrijwilligerswet, bevatten sommige decreten ook bepalingen rond 

vrijwilligerswerk. Valt je organisatie onder het toepassingsgebied van zo een decreet, dan 

moet je zowel de vrijwilligerswet als de decretale bepalingen (i.f.v. het verkrijgen van 

subsidies) naleven. Hierna behandelen we alleen de inhoud van de vrijwilligerswet. Voor 

informatie over eventuele decretale bepalingen rond vrijwilligerswerk kun je terecht bij 

je sectorfederatie of subsidiërend agentschap.  

1. Toepassingsgebied (art. 2) 

 

De wet is van toepassing op vrijwilligersactiviteiten: 

▪ verricht op het Belgische grondgebied 

▪ of verricht buiten het Belgische grondgebied, maar georganiseerd vanuit België 

als de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Rekening houdend met 

de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het vrijwilligerswerk 

wordt verricht.  

 

2. Definitie (art. 3) 
 

Vrijwilligerswerk is elke activiteit met volgende kenmerken:  

▪ onbezoldigd: je mag de vrijwilliger niet vergoeden voor geleverde prestaties, alleen 

kostenvergoedingen zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden (zie verder) 

▪ niet verplicht: vrijwilligerswerk is niet afdwingbaar, en onderscheid zich dus van de 

stage, de PWA-opdracht of een alternatieve sanctie  

▪ ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, 

van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel 

▪ in organisatieverband en niet in familie- of privéverband van diegene die de activiteit 

verricht 

▪ de vrijwilliger oefent voor dezelfde organisatie dezelfde activiteit niet ook uit als 

werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een 

statutaire aanstelling.  
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De vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die een vrijwilligersactiviteit uitoefent zoals 

hierboven beschreven, met inbegrip van de personen belast met een mandaat of die lid 

zijn van een bestuursorgaan van een organisatie zoals hieronder beschreven. 

 

De vrijwilligerswet bepaalt geen minimumleeftijd, zodat ook minderjarigen kunnen 

vrijwilligen. Je houdt daarbij wel best rekening met het verbod op kinderarbeid1.  

 

Tot voor kort konden enkel ‘vreemdelingen’ met een vrijstelling van arbeidskaart 

vrijwilligerswerk verrichten.  In de Vrijwilligerswet staat voortaan uitdrukkelijk dat, als 

voldaan is aan alle wettelijke voorwaarden, volgende personen vrijwilligerswerk mogen 

verrichten:  

▪ vreemdelingen met een verblijf, gedekt door een verblijfstitel of -document 

toegekend krachtens de Verblijfswet van 15 december 1980 en uitvoeringsbesluiten of 

de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen 

die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden 

▪ vreemdelingen die recht hebben op materiële opvang, behalve de gezinnen met 

minderjarige kinderen zonder wettig verblijf (zoals bedoeld in artikel 60 van de 

Opvangwet van 12 januari 2007). Met andere woorden: asielzoekers in procedure, 

afgewezen asielzoekers met een verlengd recht op opvang om bijvoorbeeld medische 

redenen, zwangerschap, familiale eenheid enz., kunnen vrijwilligerswerk doen. 

 

De organisatie is een feitelijke vereniging, een privérechtspersoon zonder winstoogmerk 

(bv. vzw of stichting) of een publieke rechtspersoon (bv. een lokaal bestuur) die 

vrijwilligers inzet.  

 

Een feitelijke vereniging is: “Elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van een aantal 

personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de 

verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling met uitsluiting van enige 

winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle 

uitoefenen op de werking van de vereniging.” 

 

De memorie van toelichting bij de wetswijziging van 19 juli 2006 benadrukt:  

“De leden van een feitelijke vereniging die werkt met vrijwilligers zullen één of meerdere 

pers(o)on(en) aanwijzen die verantwoordelijk is(zijn) voor de naleving van de 

verplichtingen van de vrijwilligerswet2”.  

 

Met betrekking tot aansprakelijkheid en verzekeringen voorziet de wet in een verdere 

 
1 Kinderarbeid is verboden. Dat betekent dat je kinderen jonger dan 15 jaar of jongeren met een nog voltijdse 

leerplicht niet mag laten werken. Een uitzondering bestaat voor activiteiten die kaderen in de vorming en opvoeding 

van het kind (bv. activiteiten van de jeugdbeweging of een educatieve activiteit van een cultuurcentrum). Op 

aanvraag kun je ook een individuele afwijking bekomen van de FOD Waso.  
2 Wetsvoorstel ingediend op 18 mei 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 

vrijwilligers. Parlementair Document 51K2496, p. 4 – 5.  
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onderverdeling van de feitelijke verenigingen (zie verder). 

 

 

Opmerkingen 

▪ Een werknemer van een organisatie kan zich buiten de uren bij die organisatie als 

vrijwilliger inzetten op voorwaarde dat de vrijwilligersactiviteit volledig los staat van 

de activiteit uitgeoefend in het kader van de arbeidsovereenkomst. Die bepaling in de 

wet moet het oneigenlijke gebruik van het statuut vermijden en dus voorkomen dat 

het statuut wordt misbruikt om bijvoorbeeld de arbeidsduurwetgeving te omzeilen.  

▪ Tewerkstelling overeenkomstig artikel 17 kan gecombineerd worden met een 

vrijwilligersactiviteit voor dezelfde functie bij dezelfde organisatie, op voorwaarde 

dat ze niet gelijktijdig wordt uitgeoefend in de periode van tewerkstelling artikel 17. 

▪ Tewerkstelling overeenkomstig artikel 17 combineren met een vrijwilligersactiviteit 

voor activiteiten van volledig verschillende aard vormt geen enkel probleem. De 

combinatie van het statuut van monitor en het statuut van vrijwilliger voor dezelfde 

functie in “opeenvolgende volgorde”, ongeacht dewelke, vormt dan ook volgens de 

FOD Sociale Zekerheid geen probleem. 

▪ Een statutaire aanstelling is een aanstelling als ambtenaar en heeft dus geen 

betrekking op een aanstelling via de statuten zoals in een Raad van Bestuur. 

▪ De wet geeft geen lijst met specifieke activiteiten die tot vrijwilligerswerk behoren of 

er juist van uitgesloten zijn.  

 

Tijdens de parlementaire voorbereidingen van de wijzigende wet van 19 juli 2006 en met 

antwoorden op verschillende parlementaire vragen verduidelijkte de wetgever het 

volgende:  

 

Leden en vrijwilligers 

▪ Er is een onderscheid tussen leden en vrijwilligers: vrijwilligers kunnen lid zijn, 

maar moeten dat niet. 

 

Deelnemers en vrijwilligers 

▪ Er is een onderscheid tussen deelnemers en vrijwilligers: deelnemers zijn meestal 

geen vrijwilligers en vallen dan niet onder de wet. Bij sommige evenementen, 

zoals benefietwedstrijden, zijn de deelnemers wel vrijwilligers en vallen zij wel 

onder de wet.  

 

Bestuurders 

▪ Bestuurders met een onverplicht3 en onbezoldigd mandaat in  een organisatie die 

onder het toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet valt, kunnen als 

 
3 Bestuurders die hun mandaat waarnemen in uitvoering van een arbeidsovereenkomst of  in uitvoering van een 

opdracht die zij hebben bij een andere organisatie oefenen hun mandaat verplicht uit en zijn dus geen vrijwilliger.  
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vrijwilligers worden beschouwd  en vallen in dat geval onder de Vrijwilligerswet.4 

De regels voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers en de regels rond 

informatieplicht gelden voor hen op dezelfde manier als voor andere vrijwilligers 

(zie verder). Maar er zijn belangrijke aandachtspunten:  

 

o voor wat het toekennen van kostenvergoedingen betreft 

▪ Bestuurders met een onbezoldigd mandaat, kunnen als vrijwilligers 

worden beschouwd. De organisatie kan hun voor bepaalde werkelijke 

kosten (bv. verplaatsingen naar/van de vergadering) een reële 

kostenvergoeding geven, met voorlegging dus van de nodige 

bewijsstukken (aantal afgelegde kilometers, treinticket, enz).  

▪ Of een forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers. De regels daarover 

neemt men best op in een intern reglement. 

 

o voor wat de regels rond aansprakelijkheid en verzekering betreft 

Voor zover de onbezoldigde bestuurder bestuursactiviteiten 

(bestuurdersmandaat) uitoefent primeren en gelden wat betreft 

aansprakelijkheid en verzekeringen de regels van de vzw-wetgeving, 

concreet de bestuurdersaansprakelijkheid. De verzekering 

bestuurdersaansprakelijkheid is niet verplicht.  

 

Wanneer die bestuurders andere vrijwilligersactiviteiten uitoefenen, 

gelden wel de regels van aansprakelijkheid en verzekeringsplicht van de 

vrijwilligerswet en moet de organisatie sinds 1 januari 2007 een BA-

verzekering afsluiten (zie verder). 

 

▪ Bestuursvrijwilligers binnen een feitelijke vereniging vallen niet onder de vzw-

wetgeving. Voor hen gelden alle bepalingen van de vrijwilligerswet onverkort.  

 

3. Informatieplicht van de organisatie aan de vrijwilliger  

(art. 4) 

 
Een voorbeeld van een informatieve nota die voldoet aan de informatieplicht vind je op 

www.sociare.be, kennisbank 329, start werkrelatie, losse medewerkers, 

modeldocumenten.  

 

 
4 Wanneer de vzw onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, is voor de bestuurder het zelfstandigenstatuut 

van toepassing. Voor hen geldt een onweerlegbaar vermoeden dat ze een zelfstandige activiteit uitoefenen. In dat 

geval beschouwt de fiscus de vergoedingen als een bezoldiging van een bedrijfsleider in de zin van artikel 32 WIB 92 

belast (Vr.& Antw., Senaat, 2002-2003, nr. 2-69 van 25 februari 2003, blz. 3.854, Vr. nr. 101 van 1 oktober 1999 

ISTASSE). 

http://www.sociare.be/kennisbank329/start-werkrelatie/losse-medewerkers/modeldocumenten-en-instrumenten/vrijwilligers-documenten/
http://www.sociare.be/
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Vooraleer de vrijwilliger de vrijwilligersactiviteit in uw organisatie aanvat, verstrek je 

hem ten minste volgende informatie:  

▪ de onbaatzuchtige doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie. Een 

feitelijke vereniging vermeldt de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de 

vereniging 

▪ het verzekeringscontract dat de organisatie gesloten heeft voor vrijwilligerswerk 

zoals bedoeld in artikel 6, § 1 van de wet.  

Organisaties die niet burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die de 

vrijwilliger berokkent, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet, vermelden de 

toepasselijkheidregeling voor schade die de vrijwilliger berokkent en de eventuele 

dekking door een verzekeringscontract van die aansprakelijkheid.  (zie verder)  

Artikel 5 van de wet bepaalt immers dat de vzw en de feitelijke vereniging met 

werknemers burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die de vrijwilliger 

berokkent. Bijgevolg vermelden die organisaties het verzekeringscontract dat zij 

hebben gesloten. Bij de feitelijke vereniging die onderdeel is van een koepel, ligt 

de aansprakelijkheid bij de koepel. Die feitelijke vereniging vermeldt het 

verzekeringscontract afgesloten door de koepel.  

Je kunt ook een samenvattende fiche van de polisvoorwaarden toevoegen, zo heeft 

de vrijwilliger een goed zicht op de bescherming die het verzekeringscontract 

biedt.  

▪ of de organisatie andere bijkomende risico’s dekt verbonden aan het 

vrijwilligerswerk met vermelding van die risico’s en het verzekeringscontract  

▪ of en in welke gevallen de organisatie de vrijwilliger kostenvergoedingen betaalt 

en zo ja volgens welk systeem  

▪  Het feit dat de vrijwilliger is gehouden tot een discretieplicht en de mogelijkheid 

dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen waarbij hij gehouden is tot de 

geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. De 

discretieplicht is in tegenstelling tot de geheimhoudingsplicht een deontologische 

verplichting.  

Ook informeer je jouw vrijwilliger over de wettelijke rechtvaardigingsgronden 

met betrekking tot het beroepsgeheim. Deze rechtsvaardigheidsgronden vormen 

een uitzondering op de geheimhoudingsplicht overeenkomstig artikel 458bis 

Strafwetboek en hebben betrekking op misdrijven die een ernstig en dreigend 

gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of een 

kwetsbare persoon vormen. In dat geval mag de procureur des Konings worden 

ingelicht. 

  

Als organisatie kun je die informatie op gelijk welke manier aan de vrijwilliger verstrekken. De 

memorie van toelichting bij de wetswijziging van 19 juli 2006 geeft als voorbeelden een 

website, een ledenblad en uithanging.  

De bewijslast van het verstrekken berust bij de organisatie. De organisatie moet kunnen 

aantonen dat de vrijwilliger op de hoogte is of kan zijn van bovenstaande bepalingen. 
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Als organisatie kun je bijkomende zaken opnemen in de informatieve nota, bv:  

▪ als je forfaitaire kostenvergoedingen betaalt aan je vrijwilligers, je vrijwilligers 

wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de controle op het niet overschrijden 

van de grensbedragen ingeval ze zich ook in andere organisaties als vrijwilliger 

inzetten. (zie verder: kostenvergoedingen) 

▪ je vrijwilligers wijzen op hun plicht hun vrijwilligersactiviteiten aan te geven, of 

als nodig te laten goedkeuren, wanneer zij uitkeringen ontvangen (zie verder: 

uitkeringsgerechtigde vrijwilligers) 

 

3.1.Aansprakelijkheid en verzekeringen  

De wet maakt wat betreft aansprakelijkheid en verzekeringen een onderscheid tussen 

vier soorten vrijwilligersorganisaties:  

• (Gestructureerde organisaties) 

1. Publieke of privéorganisaties met rechtspersoon (bv. vzw, OCMW, Jeugddienst) 

2. Feitelijke vereniging (FV) met personeel (bv. vakbond) 

3. Feitelijke vereniging (FV) zonder personeel met een specifieke verbondenheid met 

ofwel een publieke/privérechtspersoon ofwel een feitelijke vereniging mét personeel 

(vb. plaatselijke afdeling van een koepelorganisatie of federatie) 

• (Niet gestructureerd) 

4. Andere feitelijke verenigingen (FV) (bv. wijkcomité)  

 

• Aansprakelijkheid bij de gestructureerde organisatie (art. 5) 

De wetgever voert een aansprakelijkheidsregeling in analoog aan artikel 18 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet:  

“Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade 

berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. 

  Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt.” 

 

Een dergelijke aansprakelijkheidsregeling is onlosmakelijk verbonden met een 

verzekeringsplicht van de organisatie. De verantwoordelijken/bestuurders van die 

organisatie moeten dus op de hoogte zijn van de verplichtingen die de wet hun oplegt.  

 

Voor vzw’s en grotere, goed gestructureerde en omkaderde feitelijke verenigingen vormt 

dat geen probleem. Anders is het met kleinschalige, tijdelijke, soms zelfs eenmalige 

initiatieven van een groep mensen die speciaal met dat initiatief voor ogen samenkomen.  

 

De wetgever legt bijgevolg enkel voor gestructureerde organisaties de burgerlijke 

aansprakelijkheid voor schade die de vrijwilliger tijdens het uitoefenen van de 

vrijwilligersactiviteiten berokkent aan derden of aan de organisatie, bij de organisatie.  
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Voor feitelijke verenigingen die niet onder die opsomming vallen, is de aansprakelijkheidsregeling 

van gemeen recht van toepassing. Gevolg:  

▪ de vrijwilliger blijft instaan voor de eigen fout, met het eigen patrimonium of via de 

dekking van de familiale verzekering 

▪ de betrokken vereniging is niet onderworpen aan de verzekeringsplicht 

 

Dergelijke verenigingen, die we niet-gestructureerde organisaties noemen, worden wel 

gestimuleerd zich aan te sluiten bij een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, 

aangeboden door de (federale) overheid, die de aansprakelijkheid van haar vrijwilligers 

dekt (zie verder). 

 

De gestructureerde organisatie is dus burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de 

vrijwilliger berokkent aan de organisatie of aan derden bij het verrichten van 

vrijwilligerswerk, behalve wanneer die schade het gevolg is van zware fout, schuld of 

eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte schuld.  

 

De verwijzing naar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie 

veronderstelt de aanwezigheid van een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide, 

en sluit strafrechtelijke aansprakelijkheid uit. 

 

De strafrechtelijke aansprakelijkheid ligt dus niet bij de organisatie. De organisatie kan in 

bepaalde gevallen wel aansprakelijk zijn voor de burgerrechtelijke gevolgen van een 

strafrechtelijke inbreuk van de vrijwilliger.  

 

Het ‘verrichten van vrijwilligerswerk’ moet ruim geïnterpreteerd worden, zodat 

bijvoorbeeld ook de schade die de vrijwilliger veroorzaakt op weg van en naar de 

activiteiten, gedekt is. 

 

Elk beding dat in het nadeel van de vrijwilliger afwijkt van de 

aansprakelijkheidsregeling, is nietig en wordt bijgevolg als niet-geschreven beschouwd. 

De organisatie kan wel de zware schuld, en/of de vaak voorkomende lichte schuld van 

de vrijwilliger verzekeren en aldus in het voordeel van de vrijwilliger afwijken van de 

aansprakelijkheidsregeling. 

 

• Verzekeringsplicht voor gestructureerde organisaties (art. 6 – 8bis) 

Elke organisatie waarvoor de in artikel 5 van de vrijwilligerswet bedoelde 

aansprakelijkheidsregeling van toepassing is (concreet de gestructureerde organisaties), 

is verplicht een verzekeringscontract te sluiten tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid van de organisatie.  

De immuniteit van de vrijwilliger staat voorop.  

Een kb van 19 december 2006  legt de minimumgarantievoorwaarden van de verzekering 

vast. Dat kb bepaalt o.a. dat de verzekering de vergoeding van schade aan de organisatie 
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kan uitsluiten. Uit de memorie van toelichting blijkt dat zo een uitsluiting niets verandert 

aan de burgerlijke aansprakelijkheidsregeling  (in principe bij de organisatie).  

  

3.2.Gratis verzekering – beperkt aantal vrijwilligersdagen 

Deze polis is interessant voor feitelijke verenigingen die niet onder de verzekeringsplicht 

vallen en vzw’s zonder personeel. Zij kunnen een beroep doen op de collectieve polis.  

 

De organisatie kan gratis maximum 1000 vrijwilligersuren verzekeren. 1 vrijwilligersuur 

heeft betrekking op elke effectief uur gepresteerd door één vrijwilliger in jouw 

organisatie. De vrijwilligersuren moet je 48 uur voor de start van de activiteit aangeven 

via https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/. 

 

De polis is ruimer dan de minimumgarantievoorwaarden die de vrijwilligerswet aan de 

vrijwilligersverzekering oplegt. Niet alleen de BA buiten overeenkomst maar ook de 

lichamelijke ongevallen en de rechtsbijstand worden verzekerd.  

Let op: de polis verzekert enkel de vrijwilligers, niet de betaalde medewerkers. 

 

Meer informatie vind je terug in de brochure gratis vrijwilligersverzekering op de 

website van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. 

 

Opgelet: wijzing van erkenningsvoorwaarden, het reglement en de polis gratis 

vrijwilligersverzekering vanaf 1 april 2019 (zie nieuwsbericht op onze website) 

 

 

Schematisch overzicht aansprakelijkheid en verzekeringsplicht 
 

Organisatietype Wie is 

aansprakelijk? 

Verzekeringsplicht? Waarvoor aansprakelijk en 

verzekeringsplicht?  

1. Publieke of privérechtspersoon Organisatie zelf JA  

 

Burgerrechtelijk aansprakelijk 

(BA) voor schade die de 

vrijwilliger aanricht aan de 

organisatie of aan derden 

tijdens de uitoefening van de 

vrijwilligersactiviteit (incl. van 

en naar vrijwilligersactiviteit) 

 

2. FV met personeel Organisatie zelf JA 

3. FV zonder personeel met een 

specifieke verbondenheid met 

ofwel een publieke of 

privérechtspersoon ofwel een FV 

met personeel 

 

Publieke/private 

rechtspersoon of FV 

mét personeel 

 

JA, maar bij de “koepel” 

 

4. Andere FV Alle leden NEE Aansprakelijkheidregeling 

gemeenrecht. Geen 

verzekeringsplicht.  

 

• Burgerlijke aansprakelijkheid auto (art. 7) 

https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/brochure-gratis-vrijwilligersverzekering-2019/
https://www.sociare.be/alle-nieuwsberichten/gratis-vrijwilligersverzekering-wijzigingen-vanaf-1-april-2019/


Sociare Vrijwilligers - Syllabus| 11-23 

 
 

De wet breidt de waarborg van de BA autopolis uit tot het schadeloos stellen van 

slachtoffers in geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie bij 

immuniteit van de vrijwilliger/ eigenaar-houder-bestuurder van het verzekerde 

motorrijtuig. Zo wil de wetgever vermijden dat de verzekeraar BA Auto in die gevallen 

zijn tussenkomst afwijst. 

 

• Familiale verzekering (art.8)  

Artikel 8 voorkomt dat vrijwilligerswerk uitgesloten wordt van de dekking van de BA 

familiale polis. Zo wil de wetgever de vrijwilliger bescherming bieden in geval van 

aansprakelijkheid voor bedrog, zware schuld of vaak voorkomende lichte fout. 

 

Meer informatie over vrijwilligers en verzekeringen vind je terug op de website van het 

Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligers.  

 

4. Arbeidsrecht & vrijwilligers (art. 9) 
 

Vrijwilligers zijn geen werknemers. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst. De 

vrijwilligersactiviteit is onbezoldigd en onverplicht.  

In het arbeidsrecht voegt verschillende regelgeving echter “personen die, anders dan 

krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon” toe 

aan haar toepassingsgebied. Dat leidt tot discussie over de toepassing van het 

arbeidsrecht op vrijwilligers. Want wat houdt juist de notie arbeid verrichten onder het 

gezag van een ander persoon in? 

 

Voor Sociare is het belangrijk vrijwilligers en werknemers van elkaar te onderscheiden. 

Arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer. Specifieke eigenschappen 

van vrijwilligersactiviteiten, bijvoorbeeld het onverplichte karakter en het behoren tot de 

privétijd van de vrijwilliger, maken dat de toepassing van het arbeidsrecht op 

vrijwilligers onlogisch en onterecht is.  

We ontkennen niet dat voorschriften rond bijvoorbeeld veiligheid en welzijn van de 

vrijwilliger belangrijk zijn. Maar de volledige toepassing van arbeidsrecht leidt tot 

absurde situaties. Een vrijwilliger zou zich dan bijvoorbeeld minimum drie uur 

aaneensluitend moeten inzetten en ’s avond of op zondag niets mogen uitrichten. 

 

Oorspronkelijk voorzag de wet in de mogelijkheid om bij kb de vrijwilligers geheel of 

gedeeltelijk te onttrekken van het toepassinggebied van: 

▪ de arbeidswet van 16 maart 1971 (wet betreffende arbeidsduur, kinderarbeid, 

zondagwerk, nachtarbeid, moederschapsbescherming) 

▪ de wet van 4 januari 1974 over de feestdagen. 

▪ de wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk. 

▪ de arbeidsreglementwet van 8 april 1965. 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vrijwilligers-verzekeren/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vrijwilligers-verzekeren/
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▪ de wet van 5 december 1968 over de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 

paritaire comités. 

▪ het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 over het bijhouden van sociale 

documenten. 

De wetswijziging van 19 juli 2006 schrapt die bepaling.  

 

De wetgever liet een kans liggen om een einde te stellen aan de onduidelijke situatie. Sociare 

ijvert voor een duidelijk uitsluiten van vrijwilligers uit het arbeidsrecht tenzij anders 

bepaald bij uitvoeringsbesluit.  

We moeten het nu echter stellen met de verzekering van de wetgever in de parlementaire 

voorbereidingen van de wetswijziging van 19 juli 2006, zowel in de Kamercommissie 

sociale zaken als in de plenaire vergadering, en met de bevestiging van voormalig 

minister van Werk Vanvelthoven in de plenaire vergadering van de Kamer op 8 juni 

2006 dat het niet de bedoeling is vrijwilligerswerk aan banden te leggen door het 

arbeidsrecht. Stickerverkoop voor een ngo door een jongere van een jeugdbeweging op 

een zon- of feestdag zal bijvoorbeeld niet verboden worden op basis van de regels van de 

arbeidswet van 16 maart 1971. En evenmin het nachtspel van die jeugdbeweging.  

 

Voormalig minister van Werk Vanvelthoven in de plenaire vergadering van de Kamer 

op 8 juni 2006:  

“U hebt voorbeelden gegeven van de wafelverkoop, de nachtelijke droppings enzovoort. Ik wil 

hier benadrukken dat het niet de bedoeling is om vrijwilligersorganisaties, die duidelijk 

geen puur commerciële activiteiten verrichten en die een maatschappelijk doel nastreven, 

te inspecteren.(…) Anderzijds wil ik toch zeggen – wellicht zult u het met mij eens zijn – dat we 

de mogelijkheid om misbruiken te bestrijden of te voorkomen in sommige semicommerciële 

sectoren moeten handhaven. De inspectie beschikt over een belangrijke 

appreciatiebevoegdheid, wat verzekert dat enkel de ernstige misbruiken worden 

bestreden.” 

 

Om alle mogelijke misverstanden door andersluidende informatie en publicaties weg te 

werken: de sociale inspectie verricht haar controleopdracht in dit verband op een 

redelijke manier. Ze spitst die toe op verdoken zwartwerk en het oneigenlijke gebruik 

van het vrijwilligersstatuut.  

De onduidelijkheid over de toepassing van het arbeidsrecht op vrijwilligers betekent niet 

dat elke vrijwilliger een arbeidsreglement moet krijgen of moet worden ingeschreven in 

een personeelsregister. Het aanschaffen en bijhouden van een vrijwilligersregister zijn 

overbodig.  

 

5. Vergoedingen (art. 10 - 12) 

 

Vrijwilligers verrichten hun activiteiten onbezoldigd en zijn niet onderworpen aan rsz en 

bedrijfsvoorheffing. De organisatie kan ze wel vergoeden voor kosten die ze persoonlijk 
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maken voor de uitvoering van hun vrijwilligersengagement. Zoals verplaatsingskosten 

naar de activiteit en terug. Voor alle duidelijkheid: je bent niet verplicht de kosten te vergoeden.  

 

 

Voorschotten, die de vrijwilliger betaalt voor materiaal, dat nodig is voor de werking van 

de organisatie of huishouding van de organisatie, worden hiermee niet bedoeld. De 

vrijwilliger, die de aankoop doet van materiaal of diensten voor de werking van de 

organisatie, schiet het aankoopbedrag voor. U betaalt het voorschot terug. De aankoop 

wordt geboekt in het rekeningstelsel in de rubriek die samenhangt met de aankoop van 

materiaal of dienst. 

 

a) Kostenvergoedingen: reëel of forfaitair  

▪ Reëel: terugbetaling van aangetoonde kosten. Bewijsstukken zijn hier belangrijk. De 

organisatie is verplicht ze bij te houden (bv. facturen, rekeningen, afgelegde 

verplaatsingstrajecten). 

 

▪ Forfaitair: bewijsstukken zijn niet nodig. Voor die kostenvergoedingen zijn er 

grensbedragen. De grenzen gelden per vrijwilliger, ook al zet die zich in 

verschillende organisaties in. De organisatie moet een nominatieve lijst met de 

uitbetaalde forfaitaire vergoedingen bijhouden. 

 

Grensbedragen forfaitaire kostenvergoeding  

(jaarlijks in januari geïndexeerd) 

Jaar per dag per jaar 

2022 
36,84 

euro 
1.473,37 euro 

Uitzondering 

voor bepaalde 

categorieën* 

 2.705,97 euro 

  

* Verhoging jaarlijks plafond voor bepaalde categorie 

Voor een bepaalde categorie vrijwilligers werd het jaarlijks plafond voor de forfaitaire 

kostenvergoeding verhoogd tot 2.705,97 euro per jaar.  

 

Welke categorieën? 

- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, 

jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden; 
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- de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende 

personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap 

bepaalt. 

- Tijdelijk in 2022 de vrijwilligers die actief zijn in vaccinatiecentra en de 

crisisvrijwilligers in de zorg  

Als een vrijwilliger in de loop van het jaar actief is in sectoren waar geen verhoogd 

plafond geldt en in sectoren waar wel een verhoogd plafond geldt, mag hij voor alle 

activiteiten in sectoren zonder verhoogd plafond samen, het gewone plafond niet 

overschrijden.  

Er moet in dat geval met de twee plafonds rekening worden gehouden. De 

overschrijding van het 'gewone' plafond mag enkel te wijten zijn aan activiteiten in de 

sectoren met een verhoogd plafond. 

Dit verhoogd jaarlijks plafond zal niet van toepassing zijn op de vrijwilligers onder puntje 

1 hierboven, die tegelijkertijd een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering 

ontvangen.  

 

Combinatie forfaitaire kostenvergoeding en reële verplaatsingsvergoeding 

De wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 vult artikel 10 aan en maakt de 

combinatie van forfaitaire kostenvergoedingen met reële verplaatsingsvergoedingen 

tot maximum 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger mogelijk.  

 

De maximumvergoeding voor verplaatsingen met de auto bedraagt 0,3707 euro per km 

(x 2000 km = 708,4 euro) van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, voor de fiets bedraagt de 

maximumvergoeding momenteel 0,24 euro per kilometer (bedrag 2019). 

 

b) Uitzondering op het plafond van 2.000 kilometer:  

Voor het vervoer van personen geldt een uitzondering op het bestaande plafond van 

2.000 kilometer.  

De kosten van deze activiteit mogen het engagement niet verhinderen. Aldus worden de 

afgelegde trajecten in het kader van het vervoeren van kwetsbare personen volledig 

terugbetaald. Daarnaast kunnen deze vrijwilligers nog steeds gebruikmaken van de 

forfaitaire kostenvergoedingen. 

Het gaat bijvoorbeeld om het regelmatig vervoer van zieken of ouderen of het regelmatig 

vervoer van personen in het kader van het vrijwilligerswerk (bijv. jeugdbeweging, 

sportclub). De activiteit voor het vervoer van personen moet het sociaal doel zijn van de 

organisatie of het vervoer moet de hoofdtaak van de vrijwilliger vormen. Het occasioneel 

vervoer van vrijwilligers of begunstigden van de organisatie komt niet in aanmerking 

voor deze uitzondering 
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Opgelet: de forfaitaire grenzen en de grens van 2000 kilometer per jaar blijven gelden per 

vrijwilliger per jaar. Een verklaring op eer waarin de vrijwilliger verklaart die grenzen in 

al zijn activiteiten niet te overschrijden, is dus aangeraden.  

 

Houd bovendien de bewijsstukken bij van de verplaatsingen (trajecten/vervoersbewijzen 

met naam, datum en handtekening van de vrijwilliger) en ook een lijst van de uitbetaalde 

forfaitaire vergoedingen per persoon.  

c) Occasionele geschenken zoals een geschenk voor Kerstmis komen niet langer in 

aanmerking voor de maximale kostenvergoedingen. 

De geschenken hebben betrekking op: 

• de geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, geschenkcheques 

genaamd, als ze een totaal bedrag van 40 euro per jaar per werknemer en 40 euro per 

jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden en toegekend 

worden naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar; 

• de geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan de werknemer 

worden overhandigd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt als ze een 

totaal bedrag van 120 euro per jaar per werknemer niet overschrijden; 

• de geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons die aan een 

werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn huwelijk of van het 

afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning, voor zover het toegekend 

bedrag geen 245 euro per werknemer overschrijdt. 

De in voorgaande lid bedoelde geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij de 

ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de emittenten van die 

betaalbons, moeten een beperkte looptijd hebben en mogen aan de begunstigde niet in 

speciën worden uitbetaald 

 

Bijzondere regeling voor bepaalde deelsectoren en individuele organisaties 

Bepaalde deelsectoren (bv. sportsector, zie www.vlaamsesportfederatie.be of klik hier5) 

en sommige individuele organisaties genieten een bijzondere regeling m.b.t. de 

forfaitaire kostenvergoedingen die een vrijstelling genieten van fiscale en/of sociale 

bijdragen. Deze regelingen hebben een circulaire of ruling met de fiscus en/of RSZ als 

basis. Contacteer uw sectorfederatie voor meer informatie over eventuele 

sectorspecifieke regelingen.  

 

d) Veelgestelde vragen i.v.m. vergoedingen 

 

Moet je een belastingfiche opstellen?  

 
5 Circulaire nr. Ci.RH.241/601.872 (AOIF Nr. 2/2010) dd. 06.01.2010. 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=77cb4875-d6cc-42c5-922a-1bfdb147865a#findHighlighted
file:///C:/Users/zohra.SOCIARE/AppData/Local/Microsoft/zohra.SOCIARE/Desktop/actualisering%20syllabi/soepele%20tewerkstellingsvormen%20in%20de%20sector/vrijwilligers/Circulaire%20nr.%20Ci.RH.241/601.872%20(AOIF%20Nr.%202/2010)%20dd%2006.01.2010
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Neen, zolang je je houd aan de voorwaarden, bepaald in de vrijwilligerswet, zijn de 

kostenvergoedingen niet alleen vrij van rsz maar ook van belastingen. Je bezorgt de 

vrijwilliger dus geen fiche 281.10 of 281.50. 

 

Is een combinatie van reële- en forfaitaire kostenvergoeding mogelijk?  

De combinatie van de beide systemen voor één vrijwilliger in één jaar is niet mogelijk. Bij 

het overschrijden van een van de grenzen moet je alle kosten bewijzen. Als dat niet kan, 

is de persoon geen vrijwilliger meer.  

Een combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding en een reële vergoeding voor 

verplaatsingen is wel mogelijk, tot maximum 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger.  

 

Kan een vrijwilliger die zich in twee organisaties inzet, tweemaal de forfaitaire dag- 

en jaargrens krijgen? 

Neen, de grensbedragen gelden per vrijwilliger ook al zet die zich in verschillende 

organisaties als vrijwilliger in. Wat de gevolgen zijn voor een organisatie wanneer de 

vrijwilliger door bij een andere organisatie vrijwilligersactiviteiten te verrichten een van 

de forfaitaire grenzen overschrijdt, is niet duidelijk. Het is aan te raden de vrijwilliger die 

een verklaring op eer te laten ondertekenen. 

  

In het informatief document dat beantwoordt aan de informatieplicht (zie boven), moet 

je aangeven of je je vrijwilligers vergoedt en zo ja, in welke gevallen en op welke manier. 

Vergoed je je vrijwilligers volgens het systeem van forfaitaire kostenvergoedingen, wijs 

ze dan in dat informatief document op hun verantwoordelijkheid voor de controle op het 

niet overschrijden van de grensbedragen ingeval ze zich ook in andere organisaties als 

vrijwilliger inzetten.  

 

Wat met vrijwilligers die tijdelijk in het buitenland verblijven?  

De organisatie kan de vrijwilliger die in het buitenland verblijft, vergoeden volgens de 

vergoedingen voor ambtenaren. Die vergoedingen vallen onder de reële 

kostenvergoeding. De lijst van de vergoedingen vind je op www.sociare.be, kennisbank 

329, loon en kostenvergoedingen, loon, uitgebreide informatie. 

 

Hoe kun je verplaatsingskosten vergoeden?  

Een vrijwilliger die zich voor het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit verplaatst, kun 

je vergoeden volgens het gebruikte verplaatsingsmiddel. De maximumvergoeding voor 

verplaatsingen met de auto bedraagt 0,3707 euro per km (x 2000 km = 708,4 euro) van 1 

juli 2021 tot 30 juni 2022.  

Om duurzame mobiliteit aan te moedigen kun je voor het openbaar vervoer de volledige 

kosten terugbetalen en voor verplaatsing met de fiets de fietsvergoeding (0,24 euro per 

kilometer in 2019). Sinds 29 mei 2009 kun je die vergoeding onder bepaalde voorwaarden 

combineren met de forfaitaire vergoeding (zie hoger). 

 

Kun je verschillende categorieën van vrijwilligers verschillend vergoeden?  

https://www.sociare.be/kennisbank329/start-werkrelatie/losse-medewerkers/modeldocumenten-en-instrumenten/vrijwilligers-documenten/
http://www.sociare.be/
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Ja, dat kan. Je kunt beslissen bepaalde categorieën vrijwilligers geen vergoeding of reële 

kostenvergoedingen uit te betalen en andere categorieën vrijwilligers forfaitair te 

vergoeden. Gezien de antidiscrimatiewetgeving moet dat onderscheid op objectieve, 

redelijke redenen berusten.  

In de informatieve nota beschrijf je voor elke categorie de manier waarop je hen vergoedt 

(zie eerder). 

 

6. Uitkeringsgerechtigden (art. 13 – 21) 

a) Uitkeringsgerechtigde werklozen6 
▪ Vooraf schriftelijk aangeven bij het werkloosheidsbureau van de RVA via een C45B 

▪ Geen reactie binnen 2 weken7: vrijwilligerswerk met behoud uitkering Eventuele 

laattijdige weigeringen door de RVA nadien hebben alleen gevolgen voor de 

toekomst (tenzij de activiteit bezoldigd was) 

▪ De directie van het werkloosheidsbureau kan het vrijwilligerswerk met behoud van 

de werkloosheidsuitkering weigeren als zij aantoont dat: 

₋ het geen vrijwilligerswerk betreft 

₋ de activiteit in het verenigingsleven gewoonlijk niet door vrijwilligers 

uitgeoefend wordt (gezien de aard, duur, frequentie of kader van de activiteit) 

₋ de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van de werkloze erdoor zou 

verminderen 

 

Een kb van 28 juli 2006 (Staatsblad 24 augustus 2006) bepaalt de nadere regels voor 

aangifte en de procedure die door de directeur van de RVA wordt gevolgd.  

 

Ook een algemene toelating als organisatie is mogelijk. Die vraag je aan bij het RVA-

Hoofdbestuur, Keizerslaan 7, 1000 Brussel. Je gebruikt daarvoor het formulier C45F. De 

RVA geeft de algemene toestemming om werklozen op vrijwillige basis te werk te stellen 

in principe voor onbepaalde duur, tenzij anders vermeld (beperkte duur van 12 

maanden, met verleningsmogelijkheid). Wil je een verlenging, dan dien je opnieuw een 

dossier in met verwijzing naar de algemene toestemming. De RVA vermeldt bij de 

machtiging of de werkloze de vrijwilligersactiviteit al dan niet vooraf moet aangeven 

(met vermelding van het algemeen toelatingsnummer van de organisatie).  

 

Let wel: bovenstaande verplichte formaliteiten gelden niet voor:  

▪ personen in de beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd), tenzij wanneer 

het gaat om vrijwilligerswerk in het buitenland8. Ze moeten wel beschikbaar 

blijven voor de arbeidsmarkt.  

 
6 Ook de werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden) vallen hieronder.  
7 Volgens artikel 45bis §2 3de en 4de lid Werkloosheidsbesluit 25 november 1991 geldt een termijn van 12 werkdagen. In 

praktijk past de RVA echter een termijn toe van 2 weken na ontvangst van de volledige aangifte.  
8 Zie daarover www.rva.be of klik hier.  

https://www.rva.be/nl/formulieren/c45b
http://www.rva.be/D_Egov/Formulieren/Fiches/C45F/FormNL.pdf
http://www.rva.be/
http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_VW/&Items=1&Language=NL


Sociare Vrijwilligers - Syllabus| 18-23 

 
 

▪ werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof: zij 

kunnen zich inzetten als vrijwilliger. Voorwaarde is wel dat die activiteit niet 

kadert in een arbeidsovereenkomst met de organisatie. 

 

Let ook: andere formaliteiten gelden voor vrijwilligerswerk in het buitenland. Zie 

daarover www.rva.be of klik hier.  

 
b) Uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikte 

Met voorafgaande goedkeuring door de adviserend arts van het ziekenfonds (voor 

arbeidsongeschikte werknemers) of door de Administratie van de medische expertise 

(Medex) (voor arbeidsongeschikte ambtenaren). 

 

c) Leefloon, uitkeringen voor hulp aan bejaarden, pensioen en gezinsbijslag 

Door verschillende kb’s ter uitvoering van de vrijwilligerswet is vrijwilligerswerk 

combineerbaar met leefloon, uitkeringen voor hulp aan bejaarden, pensioen en 

gezinsbijslag. Vrijwilligers die een leefloon krijgen, zijn verplicht daar hun 

dossierbeheerder bij het OCMW van op de hoogte te brengen.  

 

d) Cumulatie met de dagvergoeding in de opvang 

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen met behoud van hun dagvergoeding, op 

voorwaarde dat ze vooraf aangifte doen van het vrijwilligerswerk. 

 

Fedasil kan het vrijwilligerswerk voor begunstigden van de opvang beperken of 

verbieden, of de cumulatie met de dagvergoeding beperken of verbieden als: 

• de activiteit geen vrijwilligerswerk blijkt te zijn 

• de activiteit door haar aard, duur of frequentie geen activiteit is die gewoonlijk door 

vrijwilligers wordt uitgeoefend 

• de activiteit afbreuk doet aan de goede werking van de opvangstructuur 

• er elementen zijn die wijzen op misbruik 

 

7. Slotbepalingen:  

a)  controle (art. 22) 

De vrijwilligerswet bepaalt dat een uitvoeringsbesluit de wijze van controle kan 

vastleggen op de naleving ervan en de ambtenaren kan aanduiden die daarmee belast 

zijn. De overheid kan bij besluit nog bijkomende voorwaarden opleggen en het werken 

met vrijwilligers afhankelijk maken van een voorafgaande machtiging van de minister 

van Sociale Zaken voor organisaties die zowel met vrijwilligers als niet-vrijwilligers 

werkt.  

 

De controle van de uitbetaalde forfaitaire kostenvergoedingen aan de hand van de 

nominatieve lijst met uitgekeerde forfaitaire vergoedingen blijkt voor de betrokken 

beleidsmakers voldoende.  

http://www.rva.be/
http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_VW/&Items=1&Language=NL
https://www.sociare.be/kennisbank329/start-werkrelatie/losse-medewerkers/modeldocumenten-en-instrumenten/vrijwilligers-documenten/
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b) Beperking beslag kostenvergoeding 

De kostenvergoedingen betaald aan vrijwilligers zijn niet langer vatbaar zijn voor beslag 

of overdracht. Dit vanuit het principe dat het hier niet gaat om een prestatievergoeding, 

maar om een terugbetaling van gemaakte kosten. Op deze wijze wil men vermijden dat 

personen met schulden zouden worden ontmoedigd om vrijwilligerswerk te doen. 

De vrijwilliger zou wel afstand kunnen doen van deze onvatbaarheid van beslag en 

onoverdraagbaarheid van de kostenvergoedingen die hij ontving. 

 

c) De wettelijke grondslag van de HRV werd opgenomen in de vrijwilligerswet.  

Elk voorontwerp van wet of ontwerp van KB dat een invloed heeft vrijwilligerswerk 

moet, behalve in dringende gevallen, systematisch worden voorgelegd aan de HRV voor 

advies. 
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Bijlage 1- Discretieplicht en beroepsgeheim bij vrijwilligers 

Vrijwilligers komen vaak in aanraking met vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de 

organisatie, de doelgroep, deelnemers, andere vrijwilligers…. Welke regels moet je vrijwilliger 

hier respecteren? En welke verplichtingen en verantwoordelijkheden draagt de organisatie 

hierin? 

1. De discretieplicht vs. het beroepsgeheim 

In de eerste plaats is elke vrijwilliger gebonden door een discretieplicht.  Die verplichting is niet 

wettelijk geregeld. En dus is het belangrijk, en zelfs wettelijk verplicht, om in je relatie met je 

vrijwilliger te verduidelijken wat die verplichting precies inhoudt en op welke informatie deze 

concreet betrekking heeft.  

De discretieplicht heeft betrekking op alle informatie die niet bedoeld is om buiten jouw 

organisatie bekend te worden gemaakt. Vóór de start van het vrijwilligerswerk verduidelijk je 

aan de vrijwilliger over welke informatie het precies gaat binnen jouw organisatie. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om (beleids-) beslissingen, interne procedures en afspraken, financiële 

gegevens, informatie over andere vrijwilligers, professionele collega’s enz. Het kan hier dus 

zowel gaan om informatie die betrekking heeft op de organisatie als op personen, andere dan de 

vrijwilliger zelf. 

De vrijwilliger mag deze informatie alleen delen met personen die het recht hebben om hiervan 

op de hoogte te zijn. In principe dus alleen met collega-vrijwilligers en professionele 

medewerkers van je organisatie wanneer dat belangrijk is in functie van de werking van de 

dienst of van de organisatie. De vrijwilliger mag deze informatie niet gebruiken of bekend 

maken buiten de organisatie, tenzij ten aanzien van politionele of gerechtelijke instanties 

wanneer dat noodzakelijk is.  

De discretieplicht geldt zowel tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk, als na de 

stopzetting ervan.   

Daarnaast kan jouw vrijwilliger ook vallen onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim  

wordt geregeld door artikel 458 van het Strafwetboek, als volgt: “Geneesheren, heelkundigen, 

officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat 

of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval 

dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te 

leggen en buiten het geval dat de wet, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen 

bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een geldboete van 

honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen”. Tenzij er sprake is van een 

rechtsvaardigheidsgrond (zie verder). 

Een belangrijk verschil met de discretieplicht is dat het beroepsgeheim niet alleen private 

belangen (van de organisatie en/of van personen), maar ook het maatschappelijk belang 

beschermt. De vertrouwelijke informatie wordt dus ook beschermd in het belang van de 

samenleving.  

Niet elke vrijwilliger is gebonden aan het beroepsgeheim. Het is aan jouw organisatie om te 

beoordelen of je vrijwilligers al dan niet onder het beroepsgeheim vallen en om hen daar in dat 

geval over te informeren, vóór de start van het vrijwilligerswerk; 
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Wanneer valt jouw vrijwilliger onder het beroepsgeheim? Dat is alleen het geval wanneer hij een 

noodzakelijke vertrouwensfunctie heeft die ook maatschappelijk zo erkend wordt. Dat de 

vrijwilliger de functie niet beroepsmatig uitoefent, is niet bepalend. Wél bepalend is de 

vaststelling dat een persoon informatie toevertrouwt aan de vrijwilliger en dat het essentieel is 

dat die persoon erop moet kunnen vertrouwen dat die informatie geheim blijft. Meestal gaat het 

dan ook om vrijwilligers met een zorg-, hulp- of dienstverlenende taak. Maar het kan ook gaan 

om vrijwilligers met een ondersteunende of administratieve taak, die de beschermde informatie 

ook onder ogen krijgen.  

Ook het beroepsgeheim geldt zowel tijdens als na de uitvoering van het vrijwilligerswerk. 

2. Wat is geheime informatie? 

Alle informatie die de vrijwilliger  tijdens of wegens het uitoefenen van zijn vertrouwensfunctie 

verneemt en die van nature geheim (en dus niet openbaar) is of die niet bedoeld is om te worden 

verspreid. Het kan bijvoorbeeld gaan om medische informatie, maar evengoed om kleine 

persoonlijke ‘weetjes’ die niet bij een ruimer publiek bekend zijn.  

De context is dan ook altijd bepalend om het al dan niet geheim karakter van informatie te 

beoordelen.   

3. Hoe schendt de vrijwilliger het beroepsgeheim? 

Wanneer jouw vrijwilliger de geheime informatie opzettelijk bekend maakt aan een andere 

persoon dan de persoon die hem de informatie toevertrouwd heeft. De manier waarop dit 

gebeurt en de achterliggende motiveringzijn onbelangrijk Elke vorm van opzettelijke 

bekendmaking is verboden. In principe mag de vrijwilliger de geheime informatie dus zelfs niet 

intern delen met een collega-vrijwilliger,een professionele medewerker je organisatie of een 

familielid van de persoon waarop het geheim betrekking heeft. 

Gebeurt de bekendmaking door onoplettendheid of nalatigheid van de vrijwilliger? 

Bijvoorbeeld omdat hij zijn notities heeft laten rondslingeren? Dan schendt hij het 

beroepsgeheim niet.  

4. Wat zijn de uitzonderingen? 

In bepaalde gevallen kan de vrijwilliger afwijken van zijn geheimhoudingsplicht en is het 

mogelijk of zelfs verplicht om de geheime informatie bekend te maken: 

 

a) De vrijwilliger wordt opgeroepen om voor de rechtbank of voor een parlementaire 

onderzoekscommissie een getuigenis af te leggen 

Wanneer het prijsgeven van de geheime informatie in het belang is van de persoon waarop het 

geheim betrekking heeft, dan mag de vrijwilliger hierover getuigen voor een (onderzoeks-

)rechter of voor een parlementaire onderzoekscommissie die hem oproept.  

Let op: 

- De vrijwilliger heeft hier een spreekrecht, maar geen spreekplicht. Hij is verplicht om te 

verschijnen als hij opgeroepen wordt, maar beoordeelt zelf of hij kan spreken, gelet op 

het belang van de persoon waarop de geheime informatie betrekking heeft. 

- deze uitzondering geldt niet voor verklaringen ten aanzien van het parket of de politie.  
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b) Wanneer de uitzonderingsgevallen opgesomd door artikel 458bis Strafwetboek van 

toepassing zijn. 

De uitzonderingsgevallen opgesomd onder artikel 458bis hebben het beschermen van 

minderjarigen en kwetsbare personen tot doel.  

Wanneer bevindt een persoon zich in een kwetsbare situatie? Hiervoor kijkt men naar leeftijd, 

zwangerschap, partnergeweld, gebruiken van geweld, gepleegd omwille van culturele 

drijfveren, gewoontes, tradities, religie of de zogenaamde "eer", een ziekte dan wel een 

lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. 

Wanneer het dus gaat om een minderjarige of een kwetsbare persoon, dan mogen bepaalde 

misdrijven opgesomd in artikel 458bis worden aangegeven aan het parket. Let op: een aangifte 

aan de politie is niet toegelaten. 

Deze misdrijven hebben vooral betrekking op de bescherming van de fysieke integriteit. Heeft 

de vrijwilliger dus kennis van mishandeling of seksueel misbruik van een minderjarige of 

kwetsbare persoon en er een ernstig en dreigend gevaar is voor de fysieke of psychische 

integriteit van het slachtoffer zelf of van andere minderjarigen of kwetsbare personen, mag hij 

het misdrijf melden aan het parket. Tenzij de vrijwilliger deze integriteit zelf of met behulp van 

anderen (het centrum voor kindermishandeling of andere hulpverleners bv.) kan beschermen 

c) De noodtoestand 

In het kader van een noodtoestand mag de vrijwilliger eveneens het beroepsgeheim schenden. 

Wanneer is er sprake van een noodtoestand: 

- Er moet daadwerkelijk en onmiddellijk gevaar dreigen; 

- Het belang die men beoogt te beschermen moet minstens evenwaardig zijn aan het 

belang van het behouden van het beroepsgeheim; 

- Het schenden van het beroepsgeheim moet de enige oplossing zijn om de 

noodtoestand te verhelpen en dit hoger belang, bijvoorbeeld de fysieke integriteit van 

een persoon, te vrijwaren. 

d) Schuldig verzuim 

Jouw vrijwilliger mag het beroepsgeheim uiteraard ook schenden om te vermijden dat hij zich 

schuldig maakt aan schuldig hulpverzuim. Hij mag dus spreken als dat noodzakelijk is hulp te 

kunnen verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert.  Bijvoorbeeld door 

de hulp van professionele hulpverleners in te roepen als hij zelf niet kan helpen. Deze 

verplichting om te helpen gaat dus boven de verplichting om zich aan het beroepsgeheim te 

houden. Uiteraard hoeft hij zichzelf of anderen daarvoor niet in ernstig gevaar te brengen. 

e) Ter verdediging van de persoonlijke belangen van de vrijwilliger 

De vrijwilliger die zichzelf moet verdedigen voor een rechtbank of tijdens een vooronderzoek, 

bijvoorbeeld omdat hij vervolgd wordt wegens een fout die hij in zijn vrijwilligerswerk gemaakt 

heeft, mag in dat kader de geheime informatie bekend maken die noodzakelijk is voor zijn 

verdediging.  f) De vrijwilliger mag aangifte doen van een misdrijf waarvan zijn/haar cliënt het 

slachtoffer is. 

De vrijwilliger zal wel een belangrijke afweging moeten maken tussen het belang van de 

aangifte en het belang van de vertrouwensrelatie met de cliënt. 



Sociare Vrijwilligers - Syllabus| 23-23 

 
 

f) De vrijwilliger die de toestemming krijgt van de betrokken persoon om geheime 

informatie bekend te maken, schendt het beroepsgeheim niet.  

Deze toestemming moet uitdrukkelijk, voorafgaand, vrij en geïnformeerd gebeuren. De cliënt 

heeft ook steeds de mogelijkheid om zijn toestemming terug in te trekken. Een juridisch 

sluitende schriftelijke verklaring  is dus noodzakelijk. 

g) Gedeeld beroepsgeheim  

De vrijwilliger mag informatie uitwisselen met andere personen wanneer: 

- alle betrokken personen gebonden  zijn door het beroepsgeheim 

- het uitwisselen van de informatie noodzakelijk is voor de hulp-, zorg- of dienstverlening en in 
het belang van de cliënt 

- de cliënt zich steeds  kan verzetten tegen het delen van de betrokken informatie 

h) Gezamenlijk beroepsgeheim:  

De vrijwilliger mag intern relevante – dus niet enkel noodzakelijke - informatie uitwisselen met 
andere teamleden. De andere teamleden moeten ook onderworpen zijn aan het beroepsgeheim 
en de uitwisseling van informatie moet ook hier in het belang van de cliënt zijn.  

 

 

 

 

 

 

 


