word jij
onze nieuwe
vrijwilliger?
Kom alles te weten over
jouw statuut als
vrijwilliger.

Geen sport zonder scheidsrechter maar evengoed geen sport zonder vrijwilliger.
Een vrijwilliger is iemand die onverplicht, met de nodige passie, overtuiging en
liefde voor zijn/haar sportclub zaken ter harte neemt zodat de sporters zich énkel
en alleen maar moeten focussen op hun prestaties. Wie kan en mag er vrijwilliger
zijn? Wat zijn de rechten van een vrijwilliger en hoe zit dat met onkosten?

wie kan vrijwilliger zijn?
Vrijwilligers zijn personen woonachtig in België, die onbezoldigd en onverplicht activiteiten
verrichten ten behoeve van organisaties met een onbaatzuchtige doelstelling en die geen
winstoogmerk nastreven. De personen die in aanmerking komen als vrijwilliger kunnen geenszins verbonden zijn met dezelfde organisatie door een arbeidsovereenkomst, dienstencontract
of een statutaire aanstelling.
Vrijwilligers kunnen niet worden vergoed voor hun prestaties die ze leveren ten bate van de
vereniging. Aangezien dit een vrijwillig karakter blijft behouden is het enkel toegestaan om de
vrijwilliger een kostenvergoeding uit te betalen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden die worden
bepaald door de administratie enerzijds de forfaitaire kostenvergoeding, en anderzijds de
werkelijke kostenvergoeding.

forfaitaire kostenvergoeding
De forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers is een vergoeding die iedere vereniging
zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging, tot zover ze voldoet aan alle voorwaarden, kan
toekennen aan haar vrijwilligers. Deze vergoeding is een forfaitair bedrag ter dekking van de
kosten die door de vrijwilligers worden gemaakt in het kader van hun vrijwilligerswerk. Deze
kosten dienen door de vrijwilliger niet te worden gestaafd met verantwoordingsstukken. Wel
dient de vereniging een nominatieve lijst ter beschikking te houden die, per vrijwilliger en per
dag, een duidelijk beeld geeft over de gerespecteerde dag- en jaargrenzen.
Indien men de maximaal toegelaten bedragen per vrijwilliger respecteert, en dit per dag en
per jaar, zijn de sommen ontvangen in hoofde van de vrijwilliger belastingvrij. Hiervoor zal de
vereniging geen fiscale fiche dienen op te maken. De bedragen van deze forfaitaire vergoeding
worden ieder jaar aangepast.
De geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2018:
• Per dag: € 34,03
• Per jaar:€ 1.361,23

Werkelijke kostenvergoeding
De werkelijke kostenvergoeding maakt het mogelijk om de werkelijk gemaakte kosten terug te
betalen aan de vrijwilliger. Wanneer de vrijwilliger de bewijsstukken overmaakt aan de hand
van een kostennota voorzien van de nodige kastickets of facturen kan de vereniging overgaan
tot het terugbetalen van deze kosten voor zover:
• deze eigen zijn aan de vereniging;
• de kosten wel degelijk zijn gemaakt;
• de betaling dient ter dekking van deze kosten.
Voor de terugbetaling van werkelijk gemaakte verplaatsingskosten kunnen volgende maximale
tarieven worden gehanteerd.
• Maximaal € 0,3460/km voor de periode 01/07/2017 – 30/06/2018
voor verplaatsingen met de wagen
• Maximaal € 0.3573/km voor de periode 01/07/2018 – 30/06/2019
voor verplaatsingen met de wagen
Kosten van openbaar vervoer mogen worden terugbetaald op basis van bewijsstukken, met als
maximum het bedrag dat zou worden terugbetaald voor dezelfde verplaatsing met de wagen.
Er staat geen limiet op het terugbetalen van werkelijke kosten, tot zover deze kosten eigen
zijn aan de vereniging. Ook hier dient geen fiscale fiche te worden opgesteld.

Kan iedereen aan
de slag gaan als
vrijwilliger?
Bepaalde personen die zich willen engageren voor
vrijwilligerswerk dienen hierbij wel de nodige
voorzichtigheid aan de dag te leggen. Een werkloze
die werkloosheidsuitkeringen ontvangt dient
voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming te vragen.
Zo bijvoorbeeld ook bij de bruggepensioneerden.
Arbeidsongeschikten dienen dan weer toestemming te
hebben van de adviserende geneesheer. Indien deze
voorafgaande toestemmingen niet werden gevraagd
kan de vrijwilliger in bepaalde gevallen zijn
vervangingsinkomen verliezen.

Kan men de forfaitaire vergoeding
cumuleren met het terugbetalen
van werkelijke kosten?
Een combinatie tussen deze twee vergoedingen in hetzelfde jaar, door dezelfde vrijwilliger is
geenszins mogelijk. Belangrijk hierbij is dat de combinatie wordt bekeken per vrijwilliger. Een
forfaitaire vergoeding bij vereniging X en een werkelijke kostenvergoeding bij vereniging Y
wordt beschouwd als een combinatie.
Wanneer er een combinatie zou worden gemaakt tussen beiden, brengt dit het fiscaal en
sociaal statuut van de vrijwilliger in het gedrang.

“Een vrijwilliger ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding, maar op weg naar het vrijwilligerswerk, kocht de vrijwilliger in de nabijgelegen buurtwinkel nog gauw printpapier. Wanneer dit
printpapier wordt terugbetaald door de vereniging is er sprake van een combinatie, met alle
fiscale en sociale gevolgen van dien.”

Wil jij ook vrijwilliger
worden? Neem dan meteen
contact op met je lokale club!
contactgegevens kan je vinden
op www.handbal.be
alvast bedankt en veel succes.

Zo zullen alle ontvangen vergoedingen, zowel de forfaitaire als de werkelijke kostenvergoedingen, worden beschouwd als zijnde belastbare bedragen in hoofde van de vrijwilliger,
desgevallend kan in sommige gevallen ook het sociaal statuut van de vrijwilliger in twijfel
worden getrokken.
Een uitzondering op dit cumulverbod zijn de verplaatsingskosten die de vrijwilliger doet in
het kader van het vrijwilligerswerk. Deze verplaatsingskosten kunnen met een maximum van
2.000 km op jaarbasis worden terugbetaald aan de vrijwilliger bovenop de forfaitaire kostenvergoeding. Hierbij dient men zich wel te houden aan de hiervoor bepaalde grensbedragen.
Dit artikel omvat beknopte informatie om u een leidraad mee te geven en is niet allesomvattend, laat uw persoonlijke situatie individueel
beoordelen door een deskundige in fiscale materie. Bovendien is informatie in deze fiche onderhevig aan wijzigende wetgeving. Dit artikel
werd bijgewerkt tot 30/06/2018. Alle rechten voorbehouden aan SBB Accountants & Adviseurs cvba

