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V o o r w o o r d  
 

 
Iets meer dan een jaar nadat de Relancewet van kracht werd en in uitvoering van artikel 42, 

§ 4 van voormelde wet heeft de FOD Sociale Zekerheid een evaluatie van deze zogenaamde 

"Relancewet" uitgewerkt. Deze evaluatie is het resultaat van de coördinatie van informatie 

die door verschillende, zowel institutionele als particuliere actoren, meer in het bijzonder 

door verenigingen of federaties van verenigingen en deeleconomieplatformen wordt 

verstrekt. 

Deze evaluatie gebeurde in opdracht van het Kabinet van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie. 

  

De doelstelling van deze evaluatie is in de eerste plaats een eerste stand van zaken op te 

stellen over de vragen die de toepassing van deze regelgeving oproept en na te gaan wat 

de voordelen ervan zijn en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Ze bevat eveneens 

aanbevelingen die zijn geformuleerd door de verschillende partijen die hieraan hebben 

bijgedragen.  
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1 .  V o o r s t e l l i n g  v a n  d e  e v a l u a t i e :  
 c o n t e x t ,  d o e l s t e l l i n g e n  e n
 m e t h o d o l o g i e  

 

1.1. Inleiding 
  

1.1.1. Rechtsgrond van de evaluatie 
 
Artikel 42, §4 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de 
sociale cohesie1 (hierna "Relancewet" of de " Wet" genoemd) voorziet in een evaluatie van de bepalingen 
bedoeld in titel 2 van deze Wet, namelijk de regeling van het verenigingswerk enerzijds en de occasionele 
diensten tussen burgers anderzijds. Deze activiteiten worden in algemenere zin "bijklussen" genoemd. Met 
het oog op de samenhang zal in deze evaluatie ook de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit verenigingswerk, 
uit occasionele diensten tussen burgers en uit de deeleconomie aan de orde komen, voor zover deze een 
weerslag zouden hebben op de draagwijdte van de in titel 2 van de Wet bedoelde evaluatie. 
 
Artikel 42 bepaalt dat deze evaluatie één jaar na de inwerkingtreding van voormelde bepalingen gebeurt. 
De betreffende titel is weliswaar op 20 februari 2018 in werking getreden, maar de effectieve 
inwerkingtreding van de activiteiten die in bijberoep worden uitgevoerd, is ruim na die datum gebeurd. De 
elektronische aangiften die voorafgaand aan de uitoefening van deze activiteiten moeten worden 
ingediend, zijn dus technisch pas mogelijk sinds 15 juli 2018. De evaluatie heeft dus betrekking op de 
periode van 15 juli 2018 tot en met 14 juli 2019. De beschikbare gegevens werden dus pas verzameld vanaf 
september 2019. 
 
De inwerkingtreding van deze regelgeving heeft heel wat discussies veroorzaakt en er werden reeds 
voorstellen tot aanpassingen geformuleerd. Deze evaluatie lijkt ons dus te zijn uitgewerkt op een relevant 
moment. Het gaat immers vooral om een evaluatie die wil achterhalen waar de toepassing van de wetgeving 
eventueel problemen oplevert, wat de oorzaak daarvan is en welke verbeteringen mogelijk zijn2. 
 
We verduidelijken dat dit document volgt op een eerste, door de RSZ opgesteld document dat een 
tussentijdse evaluatie van de Relancewet behelst. Het werd op 20 september 2019 uitgegeven. Het is dan 
ook niet de bedoeling hier alle elementen die daarin voorkomen over te nemen, maar we zullen wel ernaar 
verwijzen ter verduidelijking wanneer dat nuttig blijkt. 
 
Na de voorstelling van de methodologie die voor het uitwerken van dit verslag werd gevolgd, zullen we 
herinneren aan de principes die zijn vastgelegd in de geëvalueerde regelgeving en de doelstellingen die ze 
nastreeft, waarbij we ingaan op de wijziging die werd aangebracht bij een wet van 30 oktober 2018. 
Vervolgens zullen we ons concentreren op het cijfermateriaal dat werd medegedeeld door de instellingen 
en organisaties die aan deze evaluatie hebben meegewerkt, alvorens de meest voorkomende vragen te 
vermelden die in het kader van de toepassing van de regelgeving zijn gesteld, de positieve aspecten die aan 
bod kwamen en de moeilijkheden die deze regelgeving inhoudt voor de verschillende actoren die aan dit 

 
1 BS, 26 juli 2018. 
2 L.ALBARELLO, "Penser l’évaluation des politiques publiques" De Boeck, 2016, blz. 133 e.v. Dit stemt overeen met de "gelijktijdige" 
evaluatie of evaluatie "in itinere", die plaatsvindt tijdens de uitvoering van de regelgeving. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018071803&table_name=wet
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verslag hebben bijgedragen. Gezien de verscheidenheid van bevoegdheden van de actoren die aan dit 
verslag hebben meegewerkt, worden verschillende thema's hierin behandeld in de vorm van gekruiste 
blikken. 
 
Vóór de conclusie van het verslag volgen dan nog de voorstellen tot verbetering en de aanbevelingen die 
de verschillende instanties die eraan bijdroegen formuleerden. 
 

1.1.2. Regelgeving 
 
Deze evaluatie heeft betrekking op de toepassing van de hieronder opgesomde verordenende teksten en 
meer in het bijzonder op de bepalingen die vallen onder de bevoegdheden van de instellingen die aan dit 
verslag hebben meegewerkt. 
 

- Programmawet van 1 juli 2016, BS, 4 juli 2016, art. 22 en 23; Titel 3, hoofdst. 2. 

- Hoofdst. I, afdeling XVIII/1 van het KB/Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

- Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale 

cohesie, BS, 26 juli 2018. 

- Wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische 

relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, BS, 12 nov. 2018. 

- Koninklijk besluit van 12 januari 2017 tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische 

platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de 

bedrijfsvoorheffing, BS, 24 jan. 2017 (Voorwaarden tot toekenning en behoud van de 

erkenning van elektronische deeleconomieplatformen). 

- Koninklijk besluit van 12 januari 2017 tot bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten 

zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992. (BS 20 januari 2017)  

- Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 

juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS, 7 

nov. 2018. 

- Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot vaststelling van het model van de 

standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 

juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS, 7 

nov. 2018. 
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- Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals 

bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de 

vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. BS, 28 dec. 2018. 

- Koninklijk besluit van 21 december 2018 houdende toezicht op de naleving van de bepalingen 

van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking 

van de sociale cohesie, BS, 10 jan. 2019. 

- Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de 

wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale 

cohesie, BS, 10 jan. 2019 

- Koninklijk besluit van 28 april 2019 tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake 

het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele 

diensten tussen burgers behoren, BS, 9 mei 2019. 

- Koninklijk besluit van 3 juli 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten 

uit de deeleconomie, BS, 12 juli 2019. 

 

1.1.3. Methodologie 
 

De FOD Sociale Zekerheid staat regelmatig in contact met de actoren die betrokken zijn bij deze evaluatie, 

meer bepaald in het kader van het federaal overleg voor de deeleconomie onder voorzitterschap van de 

FOD Economie, en moet het daardoor regelmatig hebben over de interpretatie die moet worden gegeven 

aan bepalingen van de Wet, met name betreffende vragen die worden gesteld door de gebruikers van de 

mechanismen die de Wet regelt, en moet de uitdagingen van deze regelgeving identificeren. Dit overleg 

maakt het met name mogelijk een samenhang en zelfs een eenvormigheid te verzekeren tussen de 

verschillende instellingen die moeten zorgen voor de correcte toepassing van deze bepalingen. 

 

De FOD Sociale Zekerheid heeft dan ook ervoor gekozen een participatieve evaluatie voor te leggen, 

gebaseerd op de bijdrage van de verschillende federale overheidsdiensten en van de openbare instellingen 

van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de toepassing van de regelgeving. 

 

Ook degenen voor wie deze regelgeving bestemd is, werden geïdentificeerd en geraadpleegd, namelijk de 

organisaties die betrokken zijn bij het hoofdstuk over verenigingswerk en de erkende 

deeleconomieplatformen. Personen die occasionele diensten tussen burgers verlenen, konden evenwel 

niet worden geïdentificeerd en bevraagd in het kader van deze evaluatie, aangezien zij zo divers zijn en de 

nodige vertrouwelijkheid wat betreft hun contactgegevens in acht moet worden genomen. 

 

Om informatie over verzekeringsmateries te verkrijgen, hebben wij eveneens informeel contact 

opgenomen met de FSMA en op een meer officiële manier met Assuralia. De FSMA heeft ons laten weten 

dat ze deze materie op dit moment niet behandelt. 
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Naar onze mening voldoet een evaluatiemethode die gebaseerd is op de deelname van verschillende 

actoren en die aanbevelingen bevat, aan de door het Rekenhof gehanteerde evaluatiecriteria, volgens 

dewelke de FOD een coördinerende rol moet spelen bij de evaluatie en de uitvoering van het beleid3. Het 

Rekenhof is ook van mening dat er "zonder beoordeling geen sprake is van een evaluatie, maar de analyse 

zich louter tot monitoring beperkt" en voegt eraan toe dat men zonder aanbeveling niet kan spreken van 

evaluatie. Het Rekenhof is van oordeel "dat bij één grote evaluatie het gemakkelijker is éénmalig de 

aandacht van beleidsmakers te trekken. Evaluaties met een beperkte scope riskeren onopgemerkt te blijven 

tussen een overvloed aan informatie.4" 

 

De doctrine betreffende de evaluatie van het overheidsbeleid bevestigt eveneens dat 'bij evaluatie van het 

overheidsbeleid de actoren even essentieel zijn als de instellingen en de structuren'. De evaluatie stopt niet 

bij de kwantitatieve en kwalitatieve meting van de effecten van het overheidsoptreden, 'ze geeft een 

oordeel over de prestatie van het overheidsbeleid met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen, tot 

gedragswijziging bij het doelpubliek, tot opportuniteit van de maatregelen of de kosten-batenverhouding 

tussen de voorgeschreven maatregelen en de verwachte resultaten5'. 

 

Meer gedetailleerde informatie over de methodologie die de FOD Sociale Zekerheid toepast om deze 

evaluatie uit te voeren, wordt gegeven in punt 1.7., zodat ze zo relevant en objectief mogelijk is. 

 

 

1.2. Herinnering aan de drie mechanismen die door de 
Relancewet worden geregeld 

 

We gaan hier niet in detail in op de aan evaluatie onderworpen bepalingen, maar herhalen louter de 

principes van elk van deze drie mechanismen6. 

 

1.2.1. Verenigingswerk 
 

Verenigingswerk wordt gedefinieerd door de artikelen 2 tot 4 van de Relancewet. 

 

Het gaat over activiteiten in de non-profitsector die, tegen een beperkte vergoeding, ten behoeve van een 

organisatie worden verricht door een persoon die eveneens gewoonlijk en hoofdzakelijk een 

beroepsbezigheid uitoefent. De vergoeding die men in dat kader ontvangt, is vrijgesteld van sociale 

bijdragen en belastingen indien ze niet hoger is dan 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar 

(geïndexeerd). De lijst van toegelaten activiteiten is beperkt. Ze staat in artikel 3 van de Wet7. Deze bepaling 

 
3 REKENHOF, "Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten", Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, maart 2018, blz.41. 
4 REKENHOF, Op. cit., blz.46. 
5 L.ALBARELLO, "Penser l’évaluation des politiques publiques" De Boeck, 2016  
6 Voor meer gedetailleerde informatie over deze mechanismen, zie de website die eraan gewijd is: "Bijklussen" 
7 Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt; 2. Sporttrainer, sportlesgever, 
sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij 
sportwedstrijden; 3. Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur; 4. Persoon die instaat voor het 

 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=f5236203-167e-40d6-ba41-0a55ad29bfc9
https://www.bijklussen.be/nl/index.html
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is op 20 februari 2018 in werking getreden, behalve voor bepaalde activiteiten waarvoor de 

inwerkingtreding werd uitgesteld tot 1 juli 20188. 

 

1.2.2. Occasionele diensten tussen burgers 
 

Deze diensten worden gedefinieerd in de artikelen 20 en 21 van de Relancewet. 

 

Het gaat over prestaties die, tegen een beperkte vergoeding, ten behoeve van één of meer andere personen 

worden verricht door een persoon die eveneens gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsbezigheid 

uitoefent. 

De lijst van de betreffende activiteiten is eveneens beperkt en staat in artikel 20, 1° van de Wet9. Deze 

bepaling is in werking getreden op 20 februari 2018, behalve voor bepaalde activiteiten waarvoor ze pas op 

1 juli 2018 in werking is getreden10. 

De diensten mogen uitsluitend gepresteerd worden tussen particulieren en niet tussen personen die zich 

beroepsmatig ermee bezighouden. 

Indien de dienstenverrichter een persoon is die onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, 

mag er geen nauwe band zijn tussen de verleende dienst en de zelfstandige activiteit of de activiteit van de 

onderneming waarin de zelfstandige bedrijfsleider is. 

 
gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als opdracht 
sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen; 5. Artistieke of kunsttechnische begeleider 
in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector; 6. Gids of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en 
natuur; 7. Vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen; 8. Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de 
schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school; 9. De nachtoppas, 
te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere 
gemeenschap bepaalt; 10. Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad 
en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of de speelplaats van de school; 11. Hulp en ondersteuning bieden 
op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het 
opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en 
kunstensector en in het onderwijs; 12. Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het 
openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;13.Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij 
het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de socioculturele, sport-, cultuur- kunsteducatieve en 
kunstensector en in het onderwijs; 14. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke 
en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector; 15. Met naleving van de 
regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden in 
woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel 
waaronder mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;16. Opvang van baby's en peuters en 
buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens voorwaarden en kwaliteitscriteria; 
8 Volgende activiteiten: De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de 
voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt; ondersteuning bieden in woonzorgcentra evenals in 
voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder mensen gezelschap 
houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen. 
9 1. oppas van kinderen, oppas, gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet 
georganiseerd in een privéwoning;2. zorg voor zorgbehoevende personen; 3. bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de 
privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;4. sportlessen;5. kleine onderhoudswerkzaamheden aan of 
rondom de woning; 6. hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele 
boekhouding; 7. het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen; 8. ondersteuning van personen bij occasionele of 
kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker, met uitzondering van reguliere poetshulp, waarbij ondersteuning bij de 
grote kuis en ontruiming van de woning wel toegelaten is; 9. hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en 
gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis); 10. opziener van onroerende 
goederen; 11. het zorgen voor, het passen op en het uitlaten van dieren. 
10 Hulp en assistentie voor zorgbehoevende personen. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR DE IN PUNTEN 1.2.1. EN 1.2.2. BEDOELDE ACTIVITEITEN  
 

In beide gevallen moeten de activiteiten dus in principe worden uitgeoefend in de vrije tijd van de personen 

die ze uitvoeren. 

 

Zoals hierboven vermeld, moeten de betrokken personen inderdaad een hoofdberoepsbezigheid 

uitoefenen, dit wil zeggen: 

- werknemer of ambtenaar zijn in T- 3 (ten minste 4/5) 

of 

- zelfstandige in hoofdberoep zijn bij het begin van de aanstelling 

of 

- gepensioneerd zijn in T-2. 

 

Voor werknemers of zelfstandigen wordt deze voorwaarde geverifieerd met betrekking tot een "voltijdse 

betrekking van een referentiepersoon van de sector waarin de 4/5de tewerkstelling wordt gepresteerd, en 

dit gedurende het referentiekwartaal T-3 dat het begin van de tewerkstelling als verenigingswerker 

voorafgaat." "Gelijkgestelde prestaties van gedeeltelijke loopbaanonderbreking of tijdskrediet in een 

systeem met een uitkering van de RVA of van de bevoegde regionale dienst" worden niet in aanmerking 

genomen voor het beoordelen van deze voorwaarde. 

 

Voor de personen die tijdens de periode T-3 niet onderworpen waren aan de Belgische sociale zekerheid 

hangt de bewijsmethode die door de RSZ wordt aanvaard om de voorwaarde van activiteit tijdens deze 

periode na te gaan, af van het statuut van de betrokkene. 

- Indien het om een gepensioneerde gaat, vraagt de RSZ een bewijs van het feit dat men een 

pensioen geniet. 

- Indien het om een persoon gaat die als werknemer in het buitenland tewerkgesteld is, vraagt de 

RSZ loonfiches voor de periode T-3 om na te gaan of het tewerkstellingsniveau voldoende hoog is. 

- Indien het om een in het buitenland actieve zelfstandige in hoofdberoep gaat, vraagt de RSZ 

eveneens een bewijs daarvan. 

- De te leveren bewijzen (vorm, mate van detail, …) hangen af van het land waarin de betrokkene 

werkt of een pensioen geniet. 

 

Bij overschrijding van het door de Wet vastgelegde maximumbedrag, worden de inkomsten volledig 

beschouwd als beroepsinkomsten. Desgevallend is de herkwalificatie van toepassing voor het jaar waarin 

de aan herkwalificatie onderworpen activiteiten worden verricht, evenals voor het daaropvolgende jaar. 

Om de naleving van deze maximumbedragen te controleren, moeten deze activiteiten voorafgaand aan de 

uitoefening ervan worden aangegeven via een ad hoc applicatie. 

 

De gecumuleerde inkomsten van deze twee activiteiten met die van de deeleconomie mogen het 
geïndexeerde grensbedrag van 6.000 euro/jaar niet overschrijden (in 2019: 6.250 euro en in 2020: 
6.340 euro). 
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Voor verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers wordt eveneens een maandelijks 
grensbedrag vastgelegd. Dat bedraagt 500 euro/maand, geïndexeerd (in 2019: 520,83 euro en in 2020: 
528,33 euro). 

Dit maximale maandinkomen wordt voor de sportsector verdubbeld. Het bedraagt dus 1.000 euro/maand, 
geïndexeerd (in 2019: 1.041,66 euro en in 2020: 1.056,66 euro). De jaarlijkse limiet van 6.000 euro/jaar 
blijft gehandhaafd. 
 

1.2.3. Stelsel van de deeleconomie 
 

Het gaat om een voordelig fiscaal stelsel dat van toepassing is op inkomsten uit diensten die een particuliere 
belastingplichtige verricht voor een andere particulier, buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit en 
via een digitaal platform dat erkend is door de FOD Financiën en waarvoor de klant alle bedragen die hij 

verschuldigd is aan of via het elektronisch platform betaalt. 
 

Het kader van dit stelsel werd gecreëerd door de programmawet van 1 juli 2016 (de Wet De Croo) en in 

2018 gewijzigd door de Relancewet (Titel 3 van de Relancewet). 

 

De elektronische deeleconomieplatformen stellen hun gebruikers in staat een fiscaal gunstig stelsel te 

genieten indien ze erkend zijn. Een koninklijk besluit dat de erkenningsvoorwaarden voor deze platformen 

vastlegt, bepaalt immers dat de diverse inkomsten die ze opleveren onder een gunstig belastingstelsel 

vallen11. 

 

Voor de deeleconomie bestaat er overigens, in tegenstelling tot het verenigingswerk en de occasionele 

diensten tussen burgers, geen beperkende lijst van activiteiten. Bovendien is geen enkele hoofdactiviteit 

die het voordeel van de sociale dekking doet ontstaan, vereist voor de dienstverleners. 

 

Wat de deeleconomie betreft, slaat onderhavige evaluatie hoofdzakelijk op het specifieke fiscale stelsel dat 

de dienstverleners, onder bepaalde voorwaarden, genieten die prestaties verrichten via erkende 

platformen, en niet op het statuut van deze werknemers op het gebied van de sociale zekerheid van 

werknemers. Er bestaat evenwel een nauw verband tussen dit fiscaal stelsel en het sociaal statuut, 

aangezien in geval van overschrijding van het jaarlijkse maximumbedrag of niet-naleving van de fiscale 

voorwaarden, de inkomsten worden geherkwalificeerd als beroepsinkomsten die men heeft ontvangen als 

werknemer of zelfstandige, naargelang er al dan niet een band van ondergeschiktheid bestaat. 

 

  

 
11 Voornoemd KB van 12 januari 2017, BS 24 januari 2017. 
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1.3. Ontstaan 
 

Voor we het hebben over de doelstellingen van de regelgeving, achten we het relevant de oorsprong van 

de uitwerking ervan in herinnering te brengen. Deze elementen lijken ons immers verduidelijking te bieden 

bij de opmerkingen en aanbevelingen in dit rapport. 

 

1.3.1. Deeleconomie – Wet De Croo 
 

Oorspronkelijk is de regelgeving rond de deeleconomie in het leven geroepen door de programmawet van 

1 juli 2016 12 (hierna Wet De Croo genoemd). De wetgever heeft de deeleconomie een aangepast kader 

willen verschaffen, maar het toepassingsgebied is relatief beperkt aangezien de wet alleen slaat op 

dienstverlening tussen particulieren en bijgevolg slechts een heel klein gedeelte dekt van de deeleconomie, 

wat een nog vrij wazig concept is dat niet gemakkelijk af te bakenen valt13. 

 

Samengevat zijn de beweegredenen die de Regering ertoe hebben gebracht deze maatregel in 2016 te 

nemen, de volgende: 

 

"De regering wenst eerst en vooral de activiteiten en inkomens die tegenwoordig ontsnappen aan elke 

controle en belasting uit de grijze zone (en dus uit het zwartwerk) te halen. 

Ze wil ook een stimulerend effect hebben op: 

- zowel het ondernemerschap op termijn (na deze ervaring zullen sommigen een activiteit als 

zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep opstarten, of voor degenen die reeds zelfstandigen zijn, 

van sector veranderen); 

- als op deze nieuwe vorm van economie (die potentieel veel extra economische activiteit kan 

voortbrengen). 

[…]. 

De deeleconomie is in volle opmars. Zoals elke nieuwe ontwikkeling, doet deze een reeks vragen rijzen 

waarop geantwoord moet worden, rekening houdend met onder andere volgende elementen: 

- België mocht de kans op de ontwikkeling van deze nieuwe economie niet mislopen; 

- een fiscale, sociale en administratieve rechtszekerheid moet zowel voor de gebruikers als voor de 

dienstverleners worden geschept (en op die manier wordt de deeleconomie uit de huidige grijze zone 

gehaald); 

- op termijn ondernemerschap stimuleren. 

 

Een eenvoudig en aantrekkelijk kader was dus nodig voor deze economie." 14 

 

Enerzijds riep deze "Wet De Croo" een gunstig fiscaal stelsel in het leven voor inkomsten uit diensten die in 

het kader van de deeleconomie worden aangeboden wanneer ze als zodanig betiteld zijn door de fiscale 

 
12 Artikelen 22 en 23 van de programmawet (I) van 1 juli 2016 BS, 4.07.2016 
13 Zie DUQUENNE A. en D’Aout O. in "Aspects juridiques de l'économie collaborative", les dossiers du BJS, Luik, Anthemis, 2017, blz. 
223 en over het begrip deeleconomie zie WATTECAMPS C., op.cit, blz. 32 e.v. 
14 Document van de kamer nr. 54 1875/001, memorie van toelichting, blz. 13. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/artikel_body.pl?language=nl&pub_date=2016-07-04&caller=summary&numac=2016021055
http://knowledgecenter-fpssocsec.be/pmb/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=3023
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1875/54K1875001.pdf
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administratie en een bepaalde bovengrens niet overschrijden. De inkomsten uit een dergelijke activiteit die 

aan deze voorwaarden voldeden, werden - na een forfaitaire kostenaftrek van 50% - behandeld als diverse 

inkomsten belast tegen 20% zolang het inkomstenplafond van 5.100 euro bruto per jaar (in 2017) niet werd 

overschreden. 

 

Anderzijds is het sociaal statuut van zelfstandigen eveneens gewijzigd om rekening te houden met dit nieuw 

fiscaal kader van de deeleconomie. Zo worden mensen die een activiteit uitoefenen die inkomsten oplevert 

waarop deze bijzondere fiscale behandeling van toepassing is, voor deze activiteit niet onderworpen aan 

het sociaal statuut van zelfstandigen15. Het gaat om een uitsluiting van de onderwerping aan het sociaal 

statuut van de zelfstandigen16. 

 

Wanneer het inkomstenplafond werd overschreven, wordt de aard van de activiteit geherkwalificeerd en 

worden de inkomsten geacht afkomstig te zijn uit een beroepsactiviteit en worden ze bijgevolg belast als 

reguliere voordelen of baten. 

 

Ten slotte was bepaald, teneinde het verlies van inkomsten uit bijdragen voor het sociaal statuut te 

compenseren, dat 25% van de fiscale inkomsten uit de platformeconomie zou worden toegewezen aan het 

globaal financieel beheer van de zelfstandigen. 

 

Dit specifieke stelsel is effectief alleen toegepast op de inkomsten uit diensten die via deze erkende 

platformen ten vroegste zijn geleverd vanaf 1 maart 2017 (vroeger kon het KB van 12 januari 2017 immers 

niet in voege treden17) en tot en met 31 december 2017. 

 

We zullen nog zien dat de Regering dit bestaand wettelijk kader heeft geïntegreerd in de Relancewet maar 

het op bepaalde punten heeft gewijzigd. 

 

  

 
15 art. 5 ter, KB nr. 38, ingevoegd door de programmawet van 1 juli 2016. Deze bepaling is van kracht sinds 1 juli 2016. 
16 T. DOUILLET, S. GILSON, F. LAMBINET, M. VERWILGHEN, "Le statut social des travailleurs de l'économie collaborative", neerslag 
van het colloquium van 18/04/2018, gepubliceerd in het werk "Quel droit social pour les travailleurs de plateformes? Premiers 
diagnostics et actualités législatives", Anthémis, 4 februari 2020, blz. 132. De auteurs verduidelijken dat KB nr. 38 werd gewijzigd 
"om de actoren van de deeleconomie een gunstig sociaal kader te bieden waarbij ze, mits strikte voorwaarden na te leven, worden 
uitgesloten van onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit "voorbehoud" is evenwel niet echt een voorbehoud 
als men deze "uitzondering" ziet als een vermoeden van "niet-professionele" activiteit. 
17Zie artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 januari 2017 tot bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten zoals bedoeld 
in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. (BZ 20 januari 2017): "Dit besluit is van toepassing 
op de inkomsten betaald of toegekend vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de publicatie van dit besluit in het 
Belgisch Staatsblad." Aan de bron wordt een bedrijfsvoorheffing van 10 procent van het bruto bedrag ingehouden (art.1). 
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1.3.2. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers over de relevantie 
 van een semi-agoraal statuut 

 

Het aanvankelijke idee van de Relancewet is voortgevloeid uit het voorstel van een specifiek statuut voor 

semi-agoraal werk van sportbegeleiders, uitgewerkt door de Vakgroep Publiekrecht van de VUB18 op 

verzoek van de Vlaamse minister van Sport. 

 

In de Relancewet is de wetgever evenwel zeer selectief te werk gegaan door slechts bepaalde delen van dit 

voorstel over te nemen. Andere delen werden niet overgenomen of op een totaal verschillende manier 

uitgewerkt. 

 

Bij de tiende verjaardag van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers was de Hoge 

Raad voor Vrijwilligers (hierna "HRV") uitgenodigd om een evaluerend advies uit te brengen over die wet 

en om zich uit te spreken over de mogelijkheid om een "semi-agoraal" statuut in het leven te roepen om de 

grijze zone tussen vrijwilligerswerk en regulier werk in te vullen19. In zijn advies toonde de HRV zich 

voorstander van dat statuut, mits aan bepaalde criteria zou worden voldaan. Deze criteria sloegen zowel op 

de opdracht en de uitvoerder als op de opdrachtgever en het bedrag van de vergoeding. De HRV legde de 

nadruk op het noodzakelijk en duidelijk onderscheid tussen dit nieuwe statuut en enerzijds het 

vrijwilligerswerk en anderzijds het "reguliere" werk. Onder de elementen van de context waarin dit advies 

werd geformuleerd, vermeldt de HRV: "de maatschappelijke en politieke bewustwording van het 

maatschappelijke belang en de toegevoegde economische waarde van deze engagementen en activiteiten 

in de social profit sector". De Raad benadrukt “de noodzaak van de ontwikkeling van een aangepast sociaal 

en fiscaal statuut voor bepaalde engagement in de social profit sector die noch tot het vrijwilligerswerk 

noch tot de reguliere arbeid, behoren om uit deze grijze zone te treden”. 

 

Daartoe heeft de HRV de volgende criteria geformuleerd: 
- Betreffende het soort opdracht en de opdrachtnemer: 

o de noodzakelijke afbakening van de opdracht: door een natuurlijk persoon, in ruil voor een 
prestatievergoeding, buiten de commerciële sector, in een social-profitsector; 

o de begrenzing van de opdracht in de tijd; 
o de sociale rechten van de opdrachtnemer zijn gewaarborgd door een hoofdberoep. 

- Betreffende de opdrachtgever: 
o het engagement moet beantwoorden aan een pertinente maatschappelijke nood; 
o de organisatie mag niet behoren tot de commerciële sector; 
o het semi-agoraal statuut mag niet gecumuleerd worden met vrijwilligerswerk of reguliere 

arbeid binnen dezelfde organisatie. 
- Betreffende het bedrag van de vergoeding: 

o Vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen; 
o beperkte, vaste belastbaarheid (bv. 33%). 

 

 
18 DE WORTELAER J. & VAN LIMBERGHEN G., “Eindrapport. Specifiek statuut voor semi-agorale sportbegeleiding”, 2013 
19 "Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers - Twee adviezen voor een toekomstperspectief", 2016, 
opgenomen in het Advies van de HRV "betreffende het wetsontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit inzake bijklussen", 24 nov. 
2017 

https://www.hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2016-10-jaar-wet.pdf
https://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2017-bijklussen.pdf
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We zullen nog zien dat de HRV het wetsontwerp over bijklussen in zijn advies van 2017 daarover heeft 
onderzocht in het licht van die criteria. 
 

OCCASIONELE DIENSTEN TUSSEN BURGERS 
 
De aanvankelijke vraag van de HRV ging weliswaar over organisaties, maar de wetgever heeft het opportuun 
geacht dit mechanisme uit te breiden tot diensten tussen burgers. 
 
 

1.4. Doelstellingen van de regelgeving 
 

De Relancewet vloeit voort uit het zomerakkoord van 201720 waarin de Regering beslist heeft over een reeks 

maatregelen, waaronder de mogelijkheid dat gepensioneerden en mensen die reeds een hoofdberoep 

uitoefenen voor ten minste 4/5 van een voltijdse betrekking, per jaar 6.000 euro belastingvrij konden 

ontvangen. Nauwkeuriger gezegd is de aangekondigde doelstelling van deze maatregelen het verwerven 

van een bijkomend belastingvrij inkomen van 500 euro per maand of 6.000 euro per jaar mogelijk maken 

voor iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft als loontrekkende, zelfstandige of gepensioneerde. De 

wetgever heeft die doelstelling willen verwezenlijken met drie pijlers: verenigingswerk, occasionele 

diensten tussen burgers en de deeleconomie georganiseerd via een erkend platform. 

 

Met betrekking tot het verenigingswerk verklaart de wetgever, door dit mechanisme op te nemen in de 

Relancewet, te willen "verhelpen aan een leemte in de Belgische wetgeving waarvan het belang steeds meer 

toeneemt" door te komen tot een win-winsituatie aangezien dit mechanisme tegemoet zou komen aan de 

belangen van de verenigingswerkers, de organisaties, de overheden en de eindgebruikers. De wetgever 

verduidelijkt dat dit mechanisme het mogelijk maakt voor de werkers een toegankelijk en makkelijk toe te 

passen wettelijk kader te scheppen, de organisaties die op hen een beroep doen te ontheffen van 

administratieve lasten zonder gevaar voor boetes, het zwartwerk te ontmoedigen en voor eindgebruikers 

meer mogelijkheden te bieden om degelijke begeleiding te genieten. 

 

De wetgever onderscheidt verenigingswerk enerzijds van vrijwilligerswerk en anderzijds van agoraal werk 

("professionele arbeid" genoemd) aangezien verenigingswerk wordt verricht tegen een beperkte 

vergoeding en het anderzijds niet gaat om een vorm van professionele arbeid. Verenigingswerk mag 

evenwel worden verricht bovenop een activiteit in de vorm van vrijwilligerswerk of professionele arbeid. De 

wetgever is van oordeel dat verenigingswerk beantwoordt aan atypische noden waarvan de ontwikkeling 

wordt verhinderd door de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving. Hij wil dan ook een nieuw juridisch 

kader uitwerken voor deze activiteiten met "bijzondere maatschappelijke meerwaarde"21. De wetgever is 

van oordeel dat het toepassen van de huidige wetgeving op bepaalde activiteiten de verenigingswerkers de 

mogelijkheid ontneemt om bepaalde activiteiten of prestaties te verrichten. De wetgever verduidelijkt dat 

 
20 Akkoord volgend op de thematische ministerraad "Ambitieuze hervormingen voor jobs, koopkracht en sociale cohesie" van 26 juli 
2017, bekend onder de benaming "Zomerakkoord" of "Accord de l’été"; 
Een presentatie van de Premier, met een globaal overzicht van de genomen maatregelen, is beschikbaar op de website 
http://www.premier.be. 
21 Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie Doc. parl., Kamer, zitting 2017-2018, 
nr. 54 2839/001, blz. 151. 

http://www.premier.be/
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2839&legislat=54&inst=K
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dezelfde activiteiten verricht kunnen worden door een bezoldigde werknemer, een verenigingswerker of 

een vrijwilliger. Het verschil in statuut vormt volgens de wetgever echter geen discriminatie, aangezien men 

rekening dient te houden met de bijzondere omstandigheden waarin de activiteiten worden verricht en 

met het doel ervan: 

 

- verenigingsactiviteiten zouden een maatschappelijke meerwaarde beogen waarvoor de vergoeding 

beperkt of zelfs onbestaande is; 

- verenigingswerk moet een occasionele activiteit zijn, die de betrokkenen in hun vrije tijd 

beoefenen; ze wordt dan ook beoefend "in het verlengde van een professionele hoofdactiviteit", 

wat een voorwaarde is om oneerlijke concurrentie te vermijden. 

- Ook maken de beperkingen die dit stelsel oplegt, meer bepaald door de afbakening van de 

activiteiten die in dit kader uitgeoefend mogen worden en de voorwaarden waaraan organisaties 

moeten voldoen als ze op verenigingswerkers een beroep willen doen, dit statuut onverenigbaar 

met dat van bezoldigd werknemer. 

 

Ten slotte rechtvaardigt de wetgever het feit dat een verenigingswerker geen sociale rechten verwerft met 

de overweging dat het om occasionele activiteiten gaat en dat de uitoefening van een hoofdactiviteit de 

betrokkene een volledige sociale dekking waarborgt. 

 

De wetgever roept ter ondersteuning van de regelgeving die een kader moet scheppen voor occasionele 

diensten tussen burgers, argumenten in die aanleunen bij degene die voor verenigingswerk gelden. Het 

verschil met de twee andere stelsels die de Wet beoogt zit in het feit dat deze prestaties worden 

georganiseerd tussen burgers, zonder tussenkomst van een organisatie of een erkend platform. 

 

In tegenstelling tot een zelfstandige beroepsactiviteit worden de burgers die deze diensten verrichten niet 

geacht een activiteit met commercieel doel uit te oefenen. 

 

Wat de deeleconomie betreft neemt de Relancewet, zoals reeds vermeld, het bestaande regelgevend kader 

van de Wet De Croo over maar worden wezenlijke punten daarbij gewijzigd: het jaarlijks plafond dat voor 

2018 was vastgelegd op 5.210 euro bruto, geïndexeerd, wordt opgetrokken tot 6.000 euro (6.340 euro in 

2020) en wordt hetzelfde voor de drie soorten activiteiten. Onder dat bedrag genieten de dienstverleners 

nu een belastingvrijstelling zonder meer. Het gaat dus niet langer over de toepassing van een gunstig fiscaal 

stelsel (10% belasting op diverse inkomsten en vrijstelling van btw) met een retrocessie van 25% aan het 

globaal financieel beheer van de sociale zekerheid. 

 

De memorie van toelichting van de Wet bevat zo goed als geen informatie over de doelstellingen die de 

wetgever nastreeft door het wijzigen van het regelgevend kader van de Wet De Croo en verduidelijkt niet 

uitdrukkelijk waarom hij een gelijkaardig stelsel instelt voor activiteiten in het kader van de deeleconomie 

enerzijds en activiteiten in het kader van een overeenkomst inzake verenigingswerk of occasionele diensten 

tussen burgers anderzijds. 

 

Wel werd daarover informatie gegeven in de loop van de voorbereidende werkzaamheden tijdens de 

presentatie en de bespreking over de Wet in de Commissie Sociale Zaken. Meer bepaald werd wat het 

overnemen en wijzigen van de pijler deeleconomie in de Relancewet aangegeven: "Deelname aan de 
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deeleconomie via erkende platformen bestond reeds. Nieuw is enkel de regeling van de gevolgen op het vlak 

van arbeidsrecht en sociale zekerheid." Hierover ondervraagd benadrukt Minister De Block dat "er niets 

wordt gewijzigd aan de huidige werking met de deelplatformen. De enige wijziging is het optrekken van het 

onbelast bedrag van 5100 naar 6000 euro. Het is de bedoeling de personen gelijk te stellen en de 10 % 

belasting af te schaffen."22  

 

In oktober 2018 heeft de wetgever wijzigingen aangebracht in de Wet die in juli van dat jaar werd 

goedgekeurd. Ze hebben hoofdzakelijk betrekking op: 

- Het toepassingsgebied van de Wet; 

o activiteiten worden duidelijk genoemd; 

o activiteit uitgeoefend in een jeugdbeweging en/of in het kader van speelpleinwerking 

wordt uit de lijst van de toegelaten activiteiten gehaald. 

- De mogelijkheid om het maandplafond bij koninklijk besluit op te trekken voor bepaalde activiteiten 

(van 500 naar 1.000 euro, mits een gemiddelde van 500 euro/maand op jaarbasis wordt nageleefd). 

- De versoepeling van de voorwaarden betreffende de hoedanigheid van verenigingswerker: 

o mogelijkheid om het leveren van prestaties in het kader van verenigingswerk te cumuleren 

met een tijdens het voorgaande jaar uitgeoefende activiteit in toepassing van artikel 17 van 

het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders (max. 25 dagen per jaar binnen bepaalde categorieën van 

werknemers). 

 

 

1.5. Lopende betwistingsprocedure 
 

Door middel van verzoekschriften die in januari 2019 werden ingediend, werden voor het Grondwettelijk 

hof door beroeps- en vakbondsorganisaties drie vorderingen tot vernietiging van de Relancewet ingediend, 

waarvan twee tot gedeeltelijke vernietiging23. Eén vordering tot vernietiging betreft eveneens de wet van 

30 oktober 201824. De zitting is op 15 januari 2020 gehouden. Het arrest zou dan ook kort na het finaliseren 

van deze evaluatie moeten worden uitgesproken. 

 

  

 
22 Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie Doc. parl., Kamer, zitting 2017-2018, 

nr. 54 2839/012, blz. 48, 74 en 88. 
23 Deze vorderingen werden respectievelijk ingediend door de vzw "Unie van Zelfstandige Ondernemers" en andere (rol nr. 7106N), 
29 januari 2019, B.S., 7 maart 2019; het "Algemeen Christelijk Vakverbond" en andere (rol. nr. 7108N), 30 januari 2019 en de vzw 

"Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen" en andere (rol nr. 7113N), 4 februari 2019. Deze zaken werden samengevoegd 

(http://www.const-court.be).  
 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2839&legislat=54&inst=K
http://www.const-court.be/
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1.6. Adviezen over het wetsontwerp en het ontwerp  
 van koninklijk besluit 

 

Meerdere instanties werden uitgenodigd om een advies uit te brengen over de Relancewet, die toen nog in 

ontwerpfase was, en/of over het koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen van de Wet. We 

vatten deze adviezen hieronder samen. 

 

1.6.1. Nationale arbeidsraad 
 

In zijn advies nr. 2.065 van 17 november 2017 gaf de Nationale Arbeidsraad te kennen dat hij het doel van 

de regelgeving weliswaar begreep, de aanpak van deze regelgeving veel te omvattend was en zou leiden 

tot een aantal nefaste gevolgen zoals "oneerlijke concurrentie en verschuiving van beroepsactiviteiten en 

reguliere tewerkstelling naar vrijgestelde verdiensten25". De Raad benadrukte bovendien de wazigheid van het 

onderscheid tussen verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers evenals het vage karakter van 

de formulering van meerdere begrippen in de regelgeving. De NAR vermeldde bovendien dat het voor 

advies voorgelegde ontwerp de sociale bescherming in het gedrang zou brengen. 

 

De Nationale Arbeidsraad werd eveneens uitgenodigd om een advies uit te brengen over het koninklijk 

besluit waarmee het maandplafond voor inkomsten uit verenigingswerk voor bepaalde categorieën zou 

worden opgetrokken van 500 naar 1.000 euro. Deze categorieën vallen onder de sector sport 

(sportanimator en trainer, coach, scheidsrechter26). Hij heeft daaromtrent een unaniem advies uitgebracht 

op 25 september 2018.27 Daarin herhaalt de NAR zijn standpunt, nl. dat hij het maandplafond op 500 euro 

wil behouden. Hij wijst eveneens op "mogelijke risico’s op verdringing van reguliere werkgelegenheid" en 

baseert zich daarvoor op de vermenging van commerciële en niet-commerciële activiteiten, meer bepaald 

in de sportsector. De NAR "stelt vast" een verhoging van de maandgrens voor andere “specifieke 

activiteiten” die het ontwerp van koninklijk besluit beoogt maar waarover zijn advies werd niet gevraagd. 

 

Wat meer in het bijzonder de deeleconomie betreft, heeft de Nationale Raad een typologie opgesteld van 

de verschillende elektronische platformen en de vragen die ze doen rijzen, meer bepaald op het vlak van 

het statuut van de werknemers28. Dit rapport benadrukte de noodzaak van een stabiel en samenhangend 

regelgevend kader. 

 

 
25 Nationale Arbeidsraad, "Verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger en deeleconomie via erkend platform – 
Ontwerp van wet en koninklijk besluit – Gevolg rapport nr. 107 over digitalisering en deel-economie", Advies nr. 2065, 29 nov. 2017, 
blz. 2. 
26 Het gaat meer bepaald om de volgende categorieën: 1° Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of 
sportactiviteiten verstrekt; 
2° Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-
materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. 
27Nationale Arbeidsraad, "Verenigingswerk – Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3delid 2, van de wet van 18 
juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie" Advies nr. 2097, 25 sept. 2018. 
28 Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven "Diagnose van de sociale partners over digitalisering en 
deeleconomie – Uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018" Rapport nr. 107», gemeenschappelijke zitting van 4 
oktober 2017. 

http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2065.pdf
http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-107-NL.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2097.pdf
http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-107-NL.pdf
http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-107-NL.pdf
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1.6.2. Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der 
 zelfstandigen 

 

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen heeft op 30 november 2017 een 

advies nr. 2017/18 uitgebracht. 

 

In dat advies heeft het Comité zich toegespitst op de bepalingen in de Wet die slaan op de occasionele 
diensten tussen burgers. Centraal in de bekommernissen van het Comité staat daarbij de vrees voor de 
gevolgen van dit regime op het vlak van de "deloyale concurrentie". Het Comité werkt de twee 
overwegingen voor zijn bezorgdheden uit, namelijk het ontoereikend karakter van de "grendels om te 
vermijden dat er een verschuiving optreedt van professionele activiteiten naar occasionele diensten" en zijn 
twijfel aangaande "afdwingbaar- en controleerbaarheid van de toepassingsvoorwaarden zoals ze 
momenteel zijn geformuleerd" Het Comité wijst eveneens op de onduidelijkheid van bepalingen, waarvan 
het de herformulering aanraadt29. 

 

1.6.3. Hoge Raad voor Vrijwilligers 
 

Op 24 november 2017 heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers (hierna "HRV") een advies uitgebracht over het 

wetsontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit betreffende bijklussen. 

 

Gezien het mandaat van deze Raad is dit advies beperkt tot het onderzoek van de impact van deze teksten 

op het statuut van vrijwilligers. Het besteedt dan ook geen aandacht aan de hoofdstukken van de Wet die 

slaan op occasionele diensten tussen burgers en op de deeleconomie, voor zover die geen weerslag hebben 

op vrijwilligerswerk. 

 

In dit advies wijst de HRV op de terminologische verwarring met vrijwilligerswerk en betreurt hij dat in het 

wetsontwerp niet de meeste criteria die hij voor dit statuut had voorgesteld in overweging zijn genomen 

(zie verder onder de punten van verbetering betreffende verenigingswerk). 

 

Het gaat om de volgende criteria: 

- de voordelen die deze activiteit oplevert moeten belast worden. Deze Raad is van oordeel dat die 

belasting onontbeerlijk is om vrijwilligerswerk te onderscheiden van verenigingswerk. Hij herinnert 

bovendien aan "zijn gehechtheid aan de structurele systemen van solidariteit, namelijk de sociale 

zekerheid en de belastingen." 

- beperking van de werktijd: voor de HRV is die beperking noodzakelijk om "de ontwrichting van de 

werkgelegenheid te beperken." 

- het beoefenen van een professionele hoofdactiviteit of de garantie dat men sociale rechten geniet. 

Voor de HRV is deze voorwaarde slechts ten dele vervuld (mogelijkheid om dagen gedekt door 

werkloosheidsuitkeringen gelijk te stellen met gewerkte dagen); 

- afstemming van de categorieën die het nieuwe statuut beoogt op de sectoren die er nood aan 

hebben. De Raad herinnert eraan dat het semi-agoraal statuut aanvankelijk werd gevraagd voor de 

sportsector; de toepassing ervan in andere sectoren werd weliswaar opengelaten, maar een aantal 

 
29 Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, advies 2017/18, "Een wettelijk kader voor bijverdienen", 30 
nov. 2017. 

https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/algemeen_beheerscomite_advies_201718.pdf
https://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2017-bijklussen.pdf


23 
FOD Sociale Zekerheid - Evaluatie van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (fase 2) 

van de sectoren die het ontwerp beoogt, is daarvoor geen vragende partij. De Raad pleit voor een 

overleg per sector. Ook vreest de Raad frustratie bij vrijwilligers die actief zijn bij organisaties die 

hun niet het statuut van verenigingswerker zouden toekennen. De HRV benadrukt eveneens het 

gevaar voor deregulering van de sector. 

- het mag alleen bestaan voor een functie die niet kan worden ingevuld met "reguliere arbeid": de 

HRV stelt immers vast dat verenigingswerk mogelijk is voor functies die gewoonlijk door bezoldigde 

werknemers worden uitgeoefend. 

- verbod op cumulatie met vrijwilligerswerk binnen dezelfde organisatie. De HRV vraagt nochtans dat 

die cumulatie wel zou kunnen worden toegestaan indien voor het vrijwilligerswerk geen 

kostenvergoeding wordt betaald en indien de activiteiten die men als vrijwilliger enerzijds en als 

verenigingswerker anderzijds uitoefent, duidelijk van elkaar onderscheiden zijn. 

 

De HRV betreurt eveneens de verwarring tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk zoals die in de 

memorie van toelichting tot uiting komt, in tegenspraak met het doel van de maatregel die vrijwilligerswerk, 

"reguliere arbeid" en verenigingswerk van elkaar wil onderscheiden. Dat schept rechtsonzekerheid voor de 

betrokkenen. Om die verwarring en een onzekerheid te vermijden dient men eveneens het betalen van een 

vergoeding als vast element van het verenigingswerk vast te leggen en niet als "een mogelijkheid", zoals de 

huidige formulering van de wet zou kunnen doen vermoeden. 

 

1.6.4. Adviesraad van het sociaal strafrecht 
 
Aangezien de Wet geen bepalingen van sociaal strafrecht omvat, heeft de Adviesraad van het sociaal 

strafrecht geen advies uitgebracht over de Relancewet zelf maar over het ontwerp van koninklijk besluit 

betreffende het toezicht op de naleving van de bepalingen van titel 2 van deze Wet. In zijn advies van 22 

augustus 201830 verduidelijkt de Raad dat dit ontwerp van koninklijk besluit de sociale inspectiediensten 

aanstelt om de naleving van de bepalingen van het wetsontwerp betreffende de economische relance en 

de versterking van de sociale cohesie te controleren. 

 

In dit advies wijst de Raad erop dat uit een gecombineerde lezing van de Relancewet en dit ontwerp van 

koninklijk besluit voortvloeit dat de aangestelde sociaal inspecteurs bevoegd zullen zijn om toe te zien op 

de naleving van titel 2 van de Wet maar dat hun eventuele vaststellingen van niet-naleving van de 

toepassingsvoorwaarden van deze Wet geen aanleiding zullen geven tot sancties. Ze zouden nochtans 

aanleiding kunnen geven tot het herkwalificeren van de activiteit als arbeidsbetrekking. Behalve de 

noodzakelijke toevoeging van een inspectiedienst aan de lijst van degene die in het ontwerpbesluit worden 

vermeld, heeft deze Raad geen opmerking ten gronde geformuleerd. 

 

 
30 Adviesraad van het sociaal strafrecht, Advies nr. 2018/004 over het ontwerp van koninklijk besluit houdende toezicht op de 
naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de 
sociale cohesie, niet gepubliceerd, 22 augustus 2018. 
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1.6.5. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
 levenssfeer31 

 

In haar adviezen van 22 november 2017 brengt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, intussen omgedoopt tot Gegevensbeschermingsautoriteit, een gunstig advies uit, ervan 

uitgaande dat de tekst voldoende waarborgen bevat om de proportionaliteit van de gegevensverwerking te 

verzekeren32. 

 

 

1.7. Methodologie van de evaluatie 
 

1.7.1. Inleiding 
 

Zoals in de inleiding werd verduidelijkt, is ervoor gekozen gegevens en bedenkingen te verzamelen bij 

verschillende socialezekerheidsinstellingen en bij de bevoegde federale overheidsdiensten. Daartoe heeft 

elke aangesproken instantie een vragenlijst ontvangen die afgestemd was op haar bevoegdheden. 

 

Wat de Federale Overheidsdiensten betreft werden dergelijke vragenlijsten verstuurd naar en ingevuld 

door de volgende FOD's,: de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, de FOD Financiën en de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Wat de openbare socialezekerheidsinstellingen betreft 

werden de RSZ, de RVA, het RIZIV, het RSVZ en de Federale Pensioendienst bevraagd. Elk van deze instanties 

heeft haar bijdrage aan dit rapport geleverd. We hebben eveneens een nota ontvangen met de 

opmerkingen van FEDRIS. 

 

Een gelijkaardig initiatief werd genomen naar de niet-institutionele actoren toe. Er werd contact 

opgenomen met organisaties die een beroep zouden kunnen doen op de toepassing van deze bepalingen. 

Het gaat daarbij om feitelijke verenigingen en vzw's waarvan het maatschappelijk doel verband houdt met 

de activiteiten die in de Relancewet zijn bedoeld. Om daarmee in contact te treden werd besloten het 

Plateforme francophone du volontariat aan te spreken, naast sportorganisaties die een aanzienlijk aantal 

leden tellen indien zij geen gevolg hadden gegeven aan het contact via het Plateforme francophone du 

volontariat of niet via die weg gecontacteerd waren. De Nederlandstalige en Duitstalige sportverenigingen 

werden gecontacteerd via de sportfederaties die aangesloten zijn bij de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 

 

Met betrekking tot de deeleconomie werd een enquête bezorgd aan de door de FOD Financiën erkende 

platformen en geplaatst op de site van de FOD, en aan de platformen die onder het tabblad "Actieve 

deeleconomieplatformen in België" van de site van de FOD Economie waren opgenomen in juli 2019. 

 

Het doel van deze raadpleging was een peiling bij de actieve platformen en daarbij zowel degene die door 

de FOD Financiën erkend zijn als degene die dat niet zijn te betrekken. 

 
31 Sinds 25 mei 2018 heet deze commissie Gegevensbeschermingsautoriteit. 
32 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 66/2017 van 22 nov. 2017; Advies van de commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 68/2017 van 22 nov. 2017, Doc. 54/2839, wetsontwerp betreffende de 
economische relance en de versterking van de sociale cohesie, http://www.lachambre.be, blz. 441 tot 463. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVNazVyp3g5n9rep6tD55eOISbLhGRgT649OPJhl3HypDBew/viewform
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie/aanvraag-tot-erkenning-van-een-elektronisch-platform
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/deeleconomie/actieve-deeleconomieplatformen
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/organisatie
http://www.lachambre.be/
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De typologie van de platformen die hun bijdrage leverden, is in het punt hieronder over de deeleconomie 

te vinden. 

 

We wijzen erop dat deze vragen bedoeld waren om zowel kwantitatieve gegevens als kwalitatieve 

bedenkingen over de uitvoering en de interpretatie van de Relancewet te verzamelen. Ze dienden ook om 

de aanbevelingen op te tekenen die de aangesproken instellingen, organisaties en platformen wilden 

meegeven. 

 

Zoals eerder vermeld hebben wij ook Assuralia ondervraagd, dat intern zijn leden raadpleegde en ons 

informatie bezorgde over de toepassing van de bepalingen betreffende de verplichte verzekeringen 

verstrekkers van diensten. 

 

1.7.2. Verenigingswerk 
 

1.7.2.1. Enquête bij de organisaties van de non-profitsector 
 

De FOD Sociale Zekerheid heeft een online enquête verricht die tussen 1 juli en 30 september 2019 binnen 

de non-profitsector werd verspreid. 

 

Deze enquête werd meer bepaald verspreid via de drie gewestelijke Verenigingen van Steden en 

Gemeenten, de POD Maatschappelijke Integratie, het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk, het Plateforme 

francophone du volontariat, Unisoc (Unie van socialprofitondernemingen), de AISF (Association 

Interfédérale du Sport Francophone) en de Vlaamse Sportfederatie (VSF). 

 

De enquête was opgevat als een instrument om de praktijk van het verenigingswerk te evalueren en was 

gericht aan de organisaties die daar gebruik van maken of zouden willen maken. Alle communicatie met 

betrekking tot deze enquête werd in die zin gestuurd. 

 

De enquête weerspiegelt dus niet de mening van de non-profitsector in het algemeen over het 

verenigingswerk, maar spitst zich toe op de ervaringen van de (potentiële) gebruikers ervan. 

Deze context heeft tal van organisaties die geen beroep willen doen op verenigingswerk, vooral aan 

Franstalige kant, er niet van weerhouden deel te nemen aan de studie. Zij konden uitsluitend antwoorden 

op het enquêtedeel over de redenen waarom men geen beroep wil of kan doen op verenigingswerk, op de 

open vragen over de positieve en negatieve aspecten en over mogelijke verbeteringen aan deze 

voorziening. 

Gezien de manier waarop de enquête verspreid werd, kan men afleiden dat ze hoofdzakelijk werd ingevuld 

door verenigingen die aangesloten zijn bij of een band hebben met een koepelorganisatie en bijgevolg ten 

minste beschikken over een bron van informatie voer verenigingswerk. 

 

Het resultaat van deze enquête en het profiel van de organisatie die eraan meededen, is gedetailleerder 

weergegeven in de schema's en grafieken in bijlage. 

 

De enquête bestaat uit verplichte gesloten vragen en open vragen: 
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- de gesloten vragen verschilden naargelang de vereniging gebruik maakt van 

verenigingswerkers, er geen gebruikt maar dat wel zou willen, of geen verenigingswerkers 

wenst te gebruiken; 

- de open vragen waren gericht aan alle respondenten. Antwoorden daarop was niet 

verplicht en ze waren zeer ruim geformuleerd (positieve en negatieve punten en 

verbeteringen). 

 

Sommige vragen konden alleen beantwoord worden door organisaties die ervaring hadden met het 

betreffende onderwerp (bijvoorbeeld: gebruik van de verzekering, toepassing van de criteria van 

Gemeenschappen en Gewesten). Het aantal respondenten is dus niet identiek voor elke vraag. Daarom geeft 

elke grafiek aan op hoeveel antwoorden hij slaat. De antwoorden op de gesloten vragen worden afzonderlijk 

weergegeven voor Nederlandstalige respondenten enerzijds en Franstalige anderzijds. De antwoorden op 

de open vragen zijn niet uitgesplitst naargelang de taal waarin de vragenlijst beantwoord werd maar per 

activiteitensector. 

 

In de analyse van de open antwoorden hebben we de antwoorden van de koepels en federaties op de 

voorgrond geplaatst omdat ze hun mening geven uit naam van alle aangesloten organisaties en een 

globalere kijk hebben op de impact van verenigingswerk op de non-profitsector. 

 

We vermelden in deze analyse niet de losse voorstellen voor verbetering die voortvloeien uit een gebrekkige 

kennis of een verkeerd begrip van de regelgeving. 

 

De samenvatting van alle open vragen is te vinden in bijlage. Ze vermeldt per sector het aantal organisaties 

dat eenzelfde voorstel formuleerde. 

 

1.7.2.2. Assuralia 
 

Assuralia heeft ons laten weten dat de aangifte van schadegevallen die verband houden met de toepassing 

van de verzekering van verenigingswerk, tot op heden heel beperkt is gebleven. 

 

In de praktijk zijn er weinig problemen van belang geweest. 

 

Assuralia is van oordeel dat de huidige tekst van de artikels 7 tot en met 9 en 22 en 23 van de Relancewet 

geen commentaar oproept dat tot een wijziging noopt. 

 

1.7.2.3. Andere bijdragen - HRV 
 

Naast de deelnemers aan deze enquête en de instellingen die moeten toezien op de correcte toepassing 

van dit hoofdstuk van de geëvalueerde Wet, heeft de HRV eveneens zijn vaststellingen en aanbevelingen 

ter zake meegedeeld door eind december 2019 te antwoorden op de vragenlijst die in het kader van deze 

evaluatie was bezorgd. Dit advies, dat in bijlage te vinden is, wordt voor het eerst meegedeeld. 
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1.7.2.4. Occasionele diensten tussen burgers 
 

Zoals eerder vermeld werden burgers die dit soort prestaties leveren of er gebruik van maken, niet 

rechtstreeks betrokken bij deze evaluatie. 

De vaststellingen van Assuralia gelden eveneens voor de verzekering die is vastgelegd voor occasionele 

diensten tussen burgers. 

 

1.7.2.5. Deeleconomie 
 

Naar de platformen van de deeleconomie toe werd een meer kwalitatieve benadering gehanteerd33. Ze 

werden bevraagd via een enquête in de vorm van "onderzoeksgesprekken". Bedoeling was een idee te 

krijgen van wat de Platformen van de regelgeving vinden voor zichzelf maar ook voor hun gebruikers, de 

processen te volgen die de platformen hanteren en de eerste gevolgen van de regelgeving te achterhalen34. 

 

De enquête werd gestuurd naar de platformen die ofwel erkend zijn door de FOD Financiën ofwel als actief 

platform voorkomen op de website van de FOD Economie. De platformen werden tussen 15 juli en 30 

september 2019 uitgenodigd om deel te nemen aan deze peiling. 

 

Het formulier was opgezet rond zowel gesloten en verplichte vragen als zeer ruim geformuleerde open 

vragen. De gesloten vragen waren verschillend gericht naargelang het platform dat erop antwoordde al dan 

niet erkend was bij de FOD Financiën. 

 

De platformen mochten hun contactgegevens meedelen maar mochten die net zo goed vertrouwelijk 

houden. 

 

Vijftien platformen hebben geantwoord, goed voor in totaal ongeveer 118.000 dienstverleners en allemaal 

erkend of op het moment van de peiling in afwachting van de publicatie van hun erkenning in het Belgisch 

Staatsblad. 

 

Het gaat om vrij heterogene platformen die hoofdzakelijk actief waren in drie dienstensectoren:  

1) buurtdiensten (tuinwerk, op dieren passen, babysitten, kleine klusjes); 

2) allerlei diensten aan personen (hulp aan huis); 

3)  diensten in verband met onderwijs (privélessen, advies rond studierichting, bijlessen, enz.). 

 

Het gaat om platformen met een bepaald type van activiteit, namelijk "werk op aanvraag via mobiele 

applicaties" ("on-location worker-initiated moderately skilled work") of "work on demand"35. Veelal gaat het 

 
33 Zie daarover: L.ALBARELLO, "Penser l’évaluation des politiques publiques", op. cit, blz. 144 e.v. 
34 Deze aanpak mikt niet op representativiteit in de statistische zin van het woord maar op het verkrijgen van antwoorden die, na 
analyse van de inhoud per categorie (gegroepeerd per thema), het mogelijk maken kennis te nemen van de eerste gevolgen van de 
regelgeving voor de werking van deze platformen wat hun processen betreft en voor de dienstverstrekkers, de uiteindelijke doelgroep 
van deze regelgeving. 
35 C. WATTECAMPS "Le travail par l’intermédiaire de plateformes numériques: notion et enjeux en droit social", neerslag van het 
colloquium van 18/04/2018, gepubliceerd in het werk "Quel droit social pour les travailleurs de plateformes? Premiers diagnostics 
et actualités législatives", Anthémis, 4 februari 2020. 
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hier om activiteiten die "fysiek" plaatsvinden. Het platform doet, in principe, uitsluitend dienst als 

tussenpersoon en doet soms niet meer dan vraag en aanbod met elkaar in contact brengen. Sommige 

platformen nemen een deel van de vergoeding voor hun rekening36. 

 

Gezien deze veeleer kwalitatieve benadering en het geringe aantal respondenten hebben we de 

antwoorden per thema gegroepeerd en het geheel van deze vragen rechtstreeks in de evaluatietekst 

samengebracht in plaats van in een bijlage. We hebben in dit rapport niet de losse voorstellen voor 

verbetering opgenomen die voortvloeien uit een gebrekkige kennis of een verkeerd begrip van de 

regelgeving. 

 

 

1.8. Aandachtspunten in verband met de gebruikte 
 methodologie 

 

1.8.1. Actoren die aan het rapport hebben bijgedragen 
 

Zoals eerder vermeld hebben alle aangesproken institutionele actoren hun bijdrage aan het rapport 

geleverd. Sommige onder hen beschikten niet over cijfergegevens voor de hele periode waarop de evaluatie 

slaat, wat te wijten was aan de specifieke aard van hun bevoegdheden en de verstrengeling van de Wet met 

andere regelgeving. Dat is het geval voor de FOD Financiën (zie hierna de nog niet bekende gegevens). 

 

Binnen deze verschillende institutionele instanties werd contact opgenomen met de diensten die betrokken 

zijn bij de toepassing van de te evalueren regelgeving, om hun gegevens te verzamelen. De 

inspectiediensten van de RSZ hebben evenwel geen gegevens kunnen meedelen, aangezien deze instantie 

bezig was met het ontwikkelen van de controlemethodes ter zake, zoals vermeld in de tussentijdse evaluatie 

die op 20 september 2019 werd uitgebracht. 

 

Wat de niet-institutionele actoren betreft: 432 organisaties uit de non-profitsector en de Hoge Raad voor 

Vrijwilligers hebben geantwoord op de vragen in bijlage. 

 

Ten slotte hebben 15 platformen voor deeleconomie geantwoord op de enquête waarvan de vragen 

eveneens in bijlage staan. 

 

  

 
36 Over de typologie van de platformen, zie eveneens de studie van Eurofound "Employment and working conditions of selected types 
of platform work", in september 2018 gepubliceerd en geactualiseerd in september 2019; en de studie van de Nationale Arbeidsraad 
en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven "Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van 
het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 Rapport nr. 107", gemeenschappelijke raadszitting van 4 oktober 2017 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work
http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-107-NL.pdf
http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-107-NL.pdf
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1.8.2. (Nog) niet bekende gegevens 
 

1°) De evaluatie is gebaseerd op de elementen die we ter beschikking hadden op de datum waarop dit 

rapport werd gefinaliseerd. Op dat ogenblik zijn gegevens over de inkomsten die tijdens de jaren 2018 en 

2019 werden ontvangen, nog niet bekend: 

 

Zo beschikte de FOD Financiën toen hij zijn bijlage inleverde niet over de gegevens over het jaar 2019, 

aangezien de belastingaangiften met betrekking tot dat jaar nog niet aan de FOD meegedeeld moesten zijn. 

Hij vermeldt erbij dat de belastingaangiften met betrekking tot de inkomsten ontvangen vanaf 2018 op dat 

ogenblik nog binnenkwamen. Hij heeft dus nog geen volledig zicht op de toepassing van de geëvalueerde 

regelgeving tijdens de beschouwde periode. 

 

2°) Met betrekking tot de gegevens die verband houden met de toepassing van de programmawet (I) van 1 
juli 2016 (Wet De Croo), heeft het RSVZ nog geen toegang tot de gegevens om: 

- te bepalen elke bedragen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen overgemaakt moeten worden 
voor 2016 en 2017; 

- te bepalen hoeveel mensen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen vallen na een 
herkwalificatie door de FOD Financiën; 

- en in voorkomend geval te bepalen in welk stelsel de herkwalificatie plaatsvindt (zelfstandige in 
hoofdberoep, in bijberoep, student-ondernemer). 

 
Deze gegevens blijven interessant om onder de aandacht te brengen wanneer ze beschikbaar zullen zijn, 
omdat ze een interessant licht kunnen werpen op de impact van de geëvalueerde bepalingen op het aantal 
mensen dat onder het sociaal statuut van de zelfstandigen valt. 
 

1.8.3. Niet aangegeven activiteiten 
 

De FOD Financiën beschikt alleen over gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van erkende 

platformen. De activiteiten van de deeleconomie vinden echter ook plaats via niet-erkende platformen, en 

daarvan heeft de FOD Financiën geen gegevens. Uit de verzamelde gegevens kan men geen geldige 

conclusie trekken voor alle platformen samen, erkend of niet. 

 

1.8.4. Weinig of geen controles 
 

Vermeld moet worden dat een gering aantal enquêtes door de bevoegde inspectiediensten is gebeurd sinds 

de Wet van kracht is. Die situatie is te wijten aan meerdere omstandigheden: 

- deze diensten hadden de regelgeving nog niet goed onder de knie tijdens de periode 

waarop de evaluatie betrekking heeft; 

- inspectiediensten hebben geen toegang tot de gegevens van de RSZ of van de FOD 

Financiën om enquêtes op een relevante manier te verrichten; 

- de FOD Financiën had nog niet alle belastingaangiften over de in 2018 ontvangen 

inkomsten verwerkt; 

- de specifieke aard van de plaatsen waar verenigingswerk en occasionele diensten tussen 
burgers plaatsvinden als gevolg van de eigenheid van deze activiteiten (binnen kleine 
organisaties, bij particulieren) maakt het bepalen van de te controleren plaatsen en de 
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verwezenlijking van de controles moeilijk of zelfs onmogelijk (voorbeelden: koeriers, 
kinderoppas thuis, dieren uitlaten, huishoudelijk werk, meubels monteren, privélessen thuis 
…). 
 

Op het moment waarop we dit rapport finaliseren wordt nog gewerkt aan het sluiten van 

samenwerkingsprotocollen en het verwezenlijken van de nodige technische aanpassingen om 

daadwerkelijk toegang te krijgen tot de relevante gegevens over de toepassing van het verenigingswerk, de 

occasionele diensten tussen burgers en/of de deeleconomie. 

 

1.8.5. Verenigingswerk: andere benadering van de vragenlijst door 
 de verschillende organisaties 

 

De gestelde vragen waren gericht aan de organisaties die een beroep doen op het verenigingswerk zoals 

gereglementeerd door de Relancewet. Sommige organisaties, voor het merendeel in het Franstalig 

landsgedeelte, die geen beroep doen op dit mechanisme, wilden niettemin hun bijdrage leveren, met 

vermelding van de redenen waarom ze het mechanisme niet gebruiken. Dit verschil in benadering tussen 

Franstalige en Nederlandstalige organisaties verklaart dat de opmerkingen die verband houden met geen 

beroep doen op het verenigingswerk, verhoudingsgewijs hoofdzakelijk van Franstalige organisaties komen, 

ondanks het aantal Nederlandstalige organisaties dat heeft geantwoord. 
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2 .  O b j e c t i e v e  g e g e v e n s  
 

2.1. Beschikbare cijfers en aantal vragen gesteld aan de 
instellingen 

 

2.1.1. Aantal vragen die bij de aangesproken instellingen zijn 
binnengekomen 

 

Deze vragen zijn niet noodzakelijk nauwkeurig geteld geweest. Het gaat dan ook om een raming. 

 

De RSZ beschikt over een overzicht van de gestelde vragen over bijklussen. Ze staan in de tussentijdse 

evaluatie. Instellingen verwijzen mensen met vragen ook door naar de RSZ, die de bevoegde instantie is om 

zich uit te spreken over de aard van de activiteiten die de Relancewet beoogt. Vragen die gericht zijn aan 

andere instellingen dan de RSZ, kunnen dan ook eveneens terug te vinden zijn in het overzicht dat de RSZ 

heeft opgesteld. 

 

VRAGEN GESTELD AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN 
 

De FOD Sociale Zekerheid heeft van zijn kant een dertigtal vragen gekregen; ze kwamen rechtstreeks van 

burgers of organisaties of waren doorgestuurd via de FOD Economie of de FOD Financiën en gingen over de 

interpretatie van de mechanismen waarop de Relancewet en voordien de Wet De Croo betrekking hebben. 

De FOD heeft eveneens rechtstreeks vragen gekregen van particulieren, platformen, sociale 

verzekeringskassen en consulenten in sociaal recht. Daarnaast heeft de FOD eveneens vragen gekregen via 

de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Sommige van die vragen werden naar de RSZ doorgespeeld, met name 

wanneer het ging over het beoordelen van de voorwaarden in verband met occasionele diensten tussen 

burgers. 

 

De Algemene Directie van de Economische Inspectie van de FOD Economie kreeg gemiddeld één vraag per 

maand sinds de Relancewet van kracht is. Hetzelfde aantal vragen kwam binnen via het generieke adres dat 

bij de FOD Economie is aangemaakt (Ecosharing@economie.fgov.be). 

 

De FOD Financiën heeft de binnengekomen vragen niet geteld. Deze FOD heeft trouwens spoedig een FAQ 

op zijn website geplaatst. 

 

De diensten van de FOD Werkgelegenheid ontvangen zo goed als geen vragen over de Relancewet. Deze 

FOD denkt dat dit te verklaren is doordat de betreffende Wet het verenigingswerk en de occasionele 

diensten tussen burgers volledig loskoppelt van de arbeidswetgeving waarvoor de FOD Werkgelegenheid 

bevoegd is (bijvoorbeeld de weten over arbeidsovereenkomsten en over bescherming van de bezoldiging, 

de arbeidswet, de wet betreffende de vakantiedagen, de wet die de arbeidsreglementen in het leven roept, 

de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten, de wet over het welzijn van werknemers en de wetgeving 

over het bijhouden van sociale documenten). 

 

mailto:Ecosharing@economie.fgov.be
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie/inkomsten-van-01-07-2016-tot-31-12-2017/aanvraag-tot-erkenning-van-een-elektronisch-platform
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie/inkomsten-van-01-07-2016-tot-31-12-2017/aanvraag-tot-erkenning-van-een-elektronisch-platform
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Aangezien de Wet het nochtans mogelijk maakt de inkomsten uit verenigingswerk en uit occasionele 

prestaties tussen burgers vrij te stellen van belastingen en sociale bijdragen, meent de FOD 

Werkgelegenheid dat de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën de belangrijkste FOD's zijn voor het 

interpreteren van deze Wet. Dus speelt de FOD Werkgelegenheid de enkele vragen die hij over deze Wet 

ontvangt, door aan deze FOD's, afhankelijk van de aard van de gestelde vraag. 

 

VRAGEN GESTELD AAN ANDERE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID DAN DE RSZ 
 

- het RSVZ ontvangt een viertal vragen per maand, hoofdzakelijk opgesteld in het Nederlands. 

- De RVA beantwoordt ongeveer 10 vragen per maand. Maar in de loop van de eerste twee maanden 

nadat de Relancewet van kracht werd, heeft de RVA in totaal een dertigtal vragen ontvangen (20 

over werkloosheid en 10 over loopbaanonderbreking/tijdskrediet). 

- Over de deeleconomie heeft de RVA tussen maart 2018 en juli 2019 in totaal 64 vragen ontvangen. 

- De Federale Pensioendienst had bij het inleveren van zijn bijdrage, in september 2019, 3 vragen 

over deze regelgeving ontvangen. De gestelde vragen hadden betrekking op de algemene regels 

inzake het cumuleren van een pensioen met een beroepsactiviteit: worden deze inkomsten 

meegerekend bij het bepalen van de toegelaten inkomsten, hoeveel bedragen de maximaal 

toegelaten inkomsten, welke invloed heeft deze activiteit op het gewaarborgd minimumpensioen? 

 

2.1.2. Cijfergegevens over meerdere mechanismen 
 

2.1.2.1. Gegevens bezorgd door de RSZ 
 

De tussentijdse evaluatie die de RSZ verricht heeft, bevat eveneens het aantal ingediende aangiften, 

enerzijds voor verenigingswerk en anderzijds voor occasionele diensten tussen burgers, per 

activiteitensector en per maand, voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 4 augustus 2019. Daarbij is 

eveneens het betreffende bedrag per aangifte vermeld. 

Naast deze gegevens beschikt de RSZ over de volgende gegevens, die hij heeft meegedeeld: 

Het aantal burgers dat heeft bijgeklust voor het jaar 2018; 

o uitgesplitst naar geslacht (mannen-vrouwen); 

o per sociaal statuut (loontrekkend, zelfstandig, gepensioneerd, onbekend); 

o per leeftijdsgroep: minder dan 25 jaar, van 25 tot 39 jaar, van 40 tot 49 jaar, van 50 tot 64 jaar 

en 65 jaar en ouder); 

o per provincie: 

o per soort activiteit; 

o per maand, naargelang de soort activiteit; 

o per jaarlijks ontvangen bedrag (per schijf van 500 euro, behalve voor de eerste twee 

categorieën, die per 250 euro gegroepeerd worden). 

Dit onderscheid wordt gemaakt voor verenigingswerk enerzijds en voor de occasionele diensten tussen 

burgers anderzijds. 

Deze gegevens en het commentaar erop staan in bijlage bij dit rapport. Ze zijn door de RSZ op 11 december 

2019 gepresenteerd aan de leden van de Commissie Individuele Arbeidsverhoudingen/Sociale Zekerheid 

van de Nationale Arbeidsraad. 
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2.1.2.2. Verenigingswerker die volledig vergoede werkloze wordt 
 

Krachtens artikel 13 van de Relancewet heeft een verenigingswerker de mogelijkheid de uitvoering van de 

lopende overeenkomst inzake verenigingswerk voort te zetten met behoud van zijn werkloosheidsuitkering, 

mits hij dit vooraf en schriftelijk aangeeft bij het werkloosheidsbureau van de RVA waaronder hij valt. Hij 

moet dan een formulier C44 invullen. 

 

Tot 14 juli 2019 werden 20 formulieren C44 ingediend bij de werkloosheidsbureaus van de RVA, met 

betrekking tot 19 verschillende personen. 14 aanvragen werden aanvaard, 6 aanvragen werden afgewezen. 

 

Indien dezelfde werkloze daarentegen vóór zijn vergoedingsaanvraag nog geen overeenkomst inzake 

verenigingswerk had afgesloten en besluit zo'n overeenkomst aan te gaan, occasionele diensten tussen 

burgers te gaan presteren (in beide gevallen zal hij de loopbaanvoorwaarden in t-3 moeten vervullen) of 

diensten te leveren in het kader van de deeleconomie, dan moet hij het betreffende vakje zwart maken op 

zijn controlekaart (of een formulier C99 invullen in geval van verlies of vrijstelling van controlekaart) en dan 

verliest hij een uitkering voor elke dag activiteit. Momenteel kent de RVA het aantal formulieren C99 niet. 

De redenen daarvoor zijn hierna te vinden. 

 

2.1.3. Gegevens met betrekking tot zelfstandigen 
 

Om de impact van dit regelgevend kader op het sociaal statuut van de zelfstandigen te begrijpen, heeft het 

RSVZ een aantal cijfers meegedeeld, die opgenomen zijn in tabellen in bijlage. 

 

Hoewel de Relancewet grendels heeft vastgelegd om verschuivingen van zelfstandige beroepsactiviteiten 

naar activiteiten uitgeoefend in het kader van de Relancewet te vermijden en om de risico's van oneerlijke 

concurrentie te bestrijden, ziet het RSVZ sinds 2017 nauwlettend toe op de jaarlijkse evolutie van het aantal 

zelfstandigen (blad 1.1.), met bijzondere aandacht voor de evolutie van dat aantal, per deelbranche, in de 

categorieën van zelfstandigen in bijberoep en de actieven die de pensioenleeftijd hebben bereikt met een 

inkomen tussen 1.500 en 6.000 euro (bladen 1.4. en 1.5.). 

Het RSVZ heeft dus de volgende gegevens meegedeeld: 

Het aantal aangeslotenen (zelfstandigen en helpers), opgesplitst per: 

- aard van de activiteit: hoofdberoep, bijberoep en na het pensioen/de pensioenleeftijd 
- subbedrijfstak 
- jaar: 2017, 2018 en 2019. 

 
Niet in deze tabellen staan de aangeslotenen die nog geen 65 jaar zijn en die uitsluitend een 
overlevingspensioen genieten. 
 
het RSVZ vermeldt eveneens dat de informatiebron voor de gegevens betreffende het jaar 2019 verschilt in 
vergelijking met de andere jaren. De gegevens voor 2019 zijn immers afkomstig uit het Algemeen 
Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (ARZA), terwijl de informatie met betrekking tot 2017 en 2018 
rechtstreeks van de sociale verzekeringskassen komt via een elektronische koppeling. het RSVZ deelt mee 
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dat de gegevens over 2017 en 2018 betrouwbaar zijn terwijl de gegevens betreffende 2019 "met het 
gebruikelijke voorbehoud" te nemen zijn. 
 
Uit deze cijfers en uit de monitoring blijkt dat de Relancewet in dit stadium weinig impact heeft op deze 

twee categorieën van zelfstandigen. Sinds 2017 is het verschil in aantallen binnen elke bedrijfstak niet 

significant. Deze vrij lineaire evolutie weegt wat dit aspect betreft dus nog niet op de inkomsten uit sociale 

bijdragen. Deze tendens zal de komende jaren niettemin goed worden gevolgd. 

 

Algemeen gesproken is de FOD Sociale Zekerheid van oordeel dat deze eerste cijfers het nog niet mogelijk 
maken te meten wat de reële impact is van de Relancewet en in het bijzonder van het stelsel van de 
deeleconomie op de aansluiting van platformwerkers bij het sociaal statuut (van de zelfstandigen). Deze 
regelgeving is bedoeld om de situatie op te helderen voor mensen die zich in een grijze zone bevonden en 
een zetje richting ondernemerschap te geven. Aangezien de regelgeving van recente datum is, is het 
bijgevolg nog te vroeg om op grond van het aantal aangesloten zelfstandigen te beoordelen of deze 
doelstelling gehaald wordt en of mensen eerder voor dit "aanvullend" statuut hebben gekozen dan zich aan 
te sluiten bij het sociaal statuut van de zelfstandigen. 
 

2.1.4. Specifieke gegevens voor het verenigingswerk 
 

Deze gegevens komen bovenop de gegevens die vooraf door de RSZ werden meegedeeld in zijn 

tussentijds rapport. 

 

In het kader van deze evaluatie werden andere gegevens meegedeeld: 

 

2.1.4.1. Gegevens betreffende arbeidsongeschikten  
 (gegevens meegedeeld door het RIZIV) 

 

Het gaat over het aantal arbeidsongeschikten dat de toelating heeft gekregen om een overeenkomst inzake 

verenigingswerk voort te zetten of aan te vatten. 

 

Tot half september 2019 betreft dit 17 gevallen (19 beslissingen37): 

o Aantal mensen dat verenigingswerk voortzette tijdens hun arbeidsongeschiktheid 

 

  25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Totaal 

Voortzetting van verenigingswerk dat men reeds deed vóór de arbeidsongeschiktheid 

Arbeidsters         1     1 

Zelfstandigen (v)     1         1 

Totaal 0 0 1 0 1 0 0 2 

 
  

 
37 Eenzelfde persoon kan meerdere beslissingen van de arbeidsgeneesheer hebben voor het verrichten van verenigingswerk 
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o Aantal mensen dat tijdens de arbeidsongeschiktheid begint met een activiteit in het kader 

van het verenigingswerk begint: 15 

 

  25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Totaal 

Vooraf niet verricht verenigingswerk 

Bedienden 1 1         1 3 

Bedienden (v)   3 1         4 

Arbeiders         1   1 2 

Arbeidsters       1   1 1 3 

Zelfstandigen             1 1 

Zelfstandigen (v)     1     1   2 

Totaal 1 4 2 1 1 2 4 15 

 

 

2.1.4.2. Gegevens meegedeeld door 432 organisaties van de non-profit
 sector 

 

De synthese van deze antwoorden staat in bijlage bij dit rapport. 
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2.1.5. Enkele specifieke gegevens met betrekking tot occasionele 
diensten onder burgers 

 

Deze gegevens komen bovenop de gegevens die vooraf door de RSZ werden meegedeeld in zijn tussentijds 

rapport. 

 

In het kader van deze evaluatie werden andere gegevens meegedeeld door het RIZIV. Ze hebben betrekking 

op het aantal arbeidsongeschikten die bij een arbeidsgeneesheer de (voorafgaande) toelating hebben 

gekregen om occasionele diensten tussen burgers te leveren: 

 

In totaal kregen 17 mensen de toelating om een occasionele dienst onder burgers te verrichten tijdens hun 

arbeidsongeschiktheid.  

 

 

2.1.6. Specifieke gegevens voor de deeleconomie 
 

2.1.6.1. Aantal erkenningsaanvragen 
 

De FOD Financiën meldt dat het aantal erkenningsaanvragen in oktober 2019 112 bedroeg. 

De actuele lijst met erkende platformen is beschikbaar op de website van de FOD Financiën (zie nuttige 

links). 

 

2.1.6.2. Inkomsten gekoppeld aan de deeleconomie 
 

✓ Fiscale fiches gekoppeld aan het stelsel van de deeleconomie, bezorgd aan de FOD Financiën 
 

De FOD Financiën beschikt over inkomstenfiches 281.59 die door de erkende platformen werden bezorgd 

voor de inkomsten van het jaar 2017. Het gaat hierbij om de toepassing van de bepalingen in de Wet De 

Croo. Voor 2017 bedraagt het aantal van deze fiches 2.818. 

 

Voor 2018, en dus in het kader van de Relancewet, vermeldt de FOD Financiën dat 15.400 fiscale fiches 

281.29 binnenkwamen, wat wijst op de toenemende belangstelling voor dit systeem, uiteraard rechtstreeks 

gekoppeld aan de toename van het aantal erkende platformen. 

 

In bijlage staan de tabellen met het aantal fiscale fiches dat binnenkwam voor de inkomstenjaren 2017 en 

2018, gerangschikt per activiteitscode. 

 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Totaal 

Bedienden  1   1           2 

Bedienden (v)    1     1 1 1 1 5 

Arbeiders          1 2 1   4 

Arbeidsters 1 1 1   1 1     5 

Zelfstandigen (mannen)             1   1 

Totaal 2 2 2 0 3 4 3 1 17 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie/aanvraag-tot-erkenning-van-een-elektronisch-platform
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De eerste statistische gegevens over 3.285 fiches 281.29 die waren binnengekomen op 1 maart 2019 voor 

het inkomstenjaar 2018, staan eveneens in bijlage. 

 

Wat het aantal fiscale herkwalificaties tot beroepsinkomsten betreft liet de FOD Financiën ons vlak voor het 

afsluiten van deze evaluatie weten dat wat alle fiches 281.29 die voor de inkomsten van 2018 

binnenkwamen betreft, ongeveer 170 belastingplichtigen het plafond van 6.130,00 euro overschreden. Het 

is echter nog niet mogelijk het precieze aantal daadwerkelijk geherkwalificeerde dossiers mee te delen, 

aangezien de betrokken belastingplichtigen concreet een rechtzettingsbericht hebben ontvangen waarin 

staat dat zij nog kunnen aantonen dat deze inkomsten niet als beroepsinkomsten dienen te worden erkend 

maar als diverse inkomsten, belastbaar tegen 33% (omkering van het fiscaal vermoeden). 

Deze dossiers zijn nog in behandeling.  

 

Wat ten slotte het bedrag op de fiches 281.29 betreft, gaat het veelal om een samenvoeging van fiches die 

tot overschrijding van het inkomstenplafond heeft geleid. Voor die 170 gevallen bedraagt het gemiddelde 

bedrag van de te herkwalificeren inkomsten 7.806,00 EUR. Van die 170 gevallen zijn er trouwens 114 die 

naast de inkomsten uit de deeleconomie ook andere bezoldigingen hebben ontvangen (fiches 281.10) en 4 

die bezoldigingen ontvingen als bedrijfsleider (fiches 281.20). 

 

✓ Gegevens van de platformen die hebben deelgenomen aan de enquête betreffende deze fiscale fiches 
 

De cijfers in de tabel hieronder geven voor elk platform dat deelnam aan de peiling het aantal 

dienstverleners die op het platform actief zijn en het aantal fiscale fiches dat via deze platformen bij de FOD 

Financiën werd ingediend voor de inkomsten van de jaren 2017 en 2018. 

 

Voornaamste activiteitensector 
Erkende platformen  

Dienstverleners Fiscale fiches 
281.59 voor 2017 
(Wet De Croo) 

Fiscale fiches 281.29 
voor 2018 
(Relancewet) 

Buurtdiensten 
(tuinwerk, op dieren passen, 
babysitten, kleine klusjes) 

Ongeveer 10.000 NvT 113 

15.560 1.324 2.044 

Allerlei diensten aan personen 
(hulp aan huis) 

3200 14 350 

398 NvT 9 

Diensten in verband met 
onderwijs (privélessen, advies 
rond studierichting, bijlessen, 
enz.) 

90 NvT 71 

986 205 422 

65 12 23 

80 20 70 

100 NvT 5 

 

Het is interessant te benadrukken dat binnen de categorie van platformen die hoofdzakelijk actief zijn in de 
sector buurtdiensten, één platform dat op het moment van de peiling 73.810 dienstverleners groepeerde 
(zowel beroeps als particulieren), wel deelgenomen heeft, maar ons niet het aantal fiscale fiches heeft 
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meegedeeld dat aan de FOD Financiën werd bezorgd omdat het platform nog niet lang genoeg actief is. De 
evolutie van het aantal dergelijke fiches dat voor 2019 wordt ingediend, zal dus gevolgd moeten worden. 
 
Eveneens interessant is de ratio tussen het aantal dienstverleners (particulieren en beroeps) dat op een 

platform is ingeschreven, en het aantal fiscale fiches voor 2017 en 2018 dat voor diezelfde platformen werd 

ingediend. 

 

Voor bepaalde platformen (vooral degene die actief zijn op onderwijsgebied) is die ratio vrij hoog, wat doet 

veronderstellen dat de (niet zo heterogene) diensten die via deze platformen worden aangeboden, 

gemakkelijker voldoen aan de fiscale voorwaarden van het stelsel van de deeleconomie (diensten tussen 

particulieren los van een beroepsactiviteit en voor een bedrag dat het geïndexeerde jaarplafond niet 

overschrijdt). 

 

Voor de platformen die in de andere sectoren actief zijn, is die ratio evenwel heel laag. Afgaand op 

informatie die in de enquête werd meegedeeld, kan dat door verschillende factoren te verklaren zijn:  

 

- De reden die de meerderheid van de deelnemende platformen inroept is dat de geleverde diensten 
niet voldoen aan de fiscale voorwaarden van het stelsel van de deeleconomie (bv.: professionele 
dienstverlener of klant, levering van een dienst door een particulier die nauw aansluit bij diens 
zelfstandige beroepsactiviteit, enz.). 

- Sommige dienstverleners dienen in België geen belastingfiche in (een minderheid). 
- Diensten worden geruild zonder financiële tegenprestatie. Bijvoorbeeld een dienst die door iemand 

wordt verleend in ruil voor een andere dienst die door de begunstigde van die dienst of door nog 
iemand anders wordt geleverd. De betrokkenen komen met elkaar in contact via het platform. 

 

 

2.2. Niet-beschikbare/niet-meegedeelde cijfers 
 

2.2.1. Gegevens met betrekking tot meerdere pijlers 
 

De huidige instrumenten maken het niet mogelijk uit te maken of iemand die bijklust tegelijk een uitkering 

van de sociale zekerheid geniet. Zo laat het systeem DOLSIS niet toe te bepalen of een dienstverlener een 

vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid geniet. 

 

Wat meer specifiek de mensen betreft die een werkloosheidsuitkering genieten en prestaties hebben 

verricht in T-3: 

 

Indien een werkloze vóór zijn uitkeringsaanvraag nog geen overeenkomst inzake verenigingswerk had 

afgesloten en besluit zo'n overeenkomst aan te gaan, occasionele diensten tussen burgers te gaan presteren 

(in beide gevallen zal hij de loopbaanvoorwaarden in t-3 moeten vervullen) of diensten te leveren in het 

kader van de deeleconomie, dan moet hij het betreffende vakje zwart maken op zijn controlekaart (of een 

formulier C99 invullen in geval van verlies of vrijstelling van controlekaart). In dat geval verliest hij de 

uitkering voor elke dag activiteit. 
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Op de vraag hoeveel formulieren C99 ingediend zijn, meldt de RVA dit cijfer niet te kunnen meedelen om 

de volgende reden: 

 

De formulieren C99 (het document dat door een loontrekkende die in principe is vrijgesteld van de 

verplichting een controlekaart te bewaren, kan worden gebruikt om aan te geven dat hij niet kan worden 

betaald voor een bepaalde dag of periode) bevatten geen specifieke aanduidingen betreffende occasionele 

diensten tussen burgers of verenigingswerk. Dat een vakje op de controlekaart zwart is gemaakt of een C99 

werd ingediend, kan bijgevolg nog andere redenen hebben dan verenigingswerk of een occasionele dienst 

tussen burgers (bijvoorbeeld regulier werk, uitzendwerk, ...). 

De RVA beschikt met andere woorden niet over cijfers met betrekking tot het aantal dagen dat op 

controlekaarten werd geschrapt of het aantal formulieren C99 dat werd ingediend omwille van activiteiten 

waarover deze evaluatie gaat. 

 

Ten slotte signaleren we dat het sociaal statuut van de dienstverleners en hun leeftijd niet voorkomen bij 

de beschikbare gegevens van de RSZ. 

 

2.2.2. Gegevens betreffende de deeleconomie 
 

Aangezien eenzelfde belastingplichtige meerdere verschillende activiteiten kan beoefenen, kan de FOD 

Financiën het aantal per activiteit uitgereikte fiches niet onderscheiden. 

 

2.2.3. Financiële stromen tussen instellingen 
 

Het RSVZ beschikt nog niet over gegevens betreffende de financiële stromen die verband houden met de 

toepassing van de bepalingen aangaande de deeleconomie en meer bepaald over de bedragen die 

toekomen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen (25% van de belastingen op activiteiten van de 

deeleconomie voor de jaren 2016 en 2017), aangezien daar geen wettelijke basis voor bestaat. Er is een 

ontwerpbesluit opgesteld maar dat is nog niet door de Regering goedgekeurd. 

 

Volgens de FOD Financiën bedraagt de opbrengst die in het kader van de deeleconomie werd ontvangen 

voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten van het jaar 2017) 833.702,01 euro. Aangezien deze opbrengsten 

tegen 10% worden belast, geeft dat een ontvangst van 83.370,2 euro. 

 

Het bedrag dat toekomt aan het sociaal statuut van de zelfstandigen (25% van de belasting op activiteiten 

van de deeleconomie) loopt dan ook op tot 20.842,55 euro. 

 

2.2.4. Aantal geweigerde erkenningen voor platformen van de 
deeleconomie 

 

Niet alle 112 erkenningsaanvragen die bij de FOD Financiën zijn ingediend, worden met gunstig gevolg 

behandeld. We weten niet hoeveel er geweigerd zijn. Een van de redenen voor weigering is dat de FOD 

Financiën over bijkomende informatie dient te beschikken maar de vraag naar die informatie zonder gevolg 

blijft.  
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2.3. Vaak gestelde vragen en verrichte controles  
 

2.3.1. Vaak aan de instellingen gestelde vragen 
 
Een groot aantal vragen heeft betrekking op de aard van de activiteiten die onder de Relancewet vallen38. 
Zo is sinds het optrekken van de vergoedingsplafonds voor de sportsector gevraagd of bepaalde activiteiten 
al dan niet sportactiviteiten zijn in de zin van de Relancewet. 
 
Er zijn ook vragen over: 
 

- Het persoonsgebonden toepassingsgebied van de Relancewet, en in het bijzonder: 
o wie mag als verenigingswerker werken en welke organisaties mogen verenigingswerkers 

tewerkstellen; 
o wie mag werken in het kader van de deeleconomie; 
o wisselwerking tussen het stelsel van de deeleconomie en andere statuten (bv. student-

zelfstandige, jobstudent, gelegenheidsarbeider in de zin van het KB van 28 november 
196939); 

o  behandeling van de aanvragen van mensen die eveneens prestaties verrichten in andere 
landen. 

- Het sociaal statuut van wie werkt via een platform van de deeleconomie (occasioneel of 
professioneel?). 

- Verbodsbepalingen inzake het cumuleren van beroepsactiviteiten met een activiteit van de 
Relancewet.  
Bijvoorbeeld: 

o De mogelijkheid om over te stappen van het sociaal statuut van zelfstandige (in bijberoep) 
naar dat van verenigingswerker of naar werk in het kader van occasionele diensten of nog 
in het kader van de deeleconomie. 

o De daadwerkelijke wachtperiode die daarvoor is vastgelegd40. 
- De gevolgen van een overschrijding van het inkomstenplafond en geldende vermoedens: welke 

hoedanigheid moeten deze inkomsten krijgen? Welke aangifte moet men doen? Is het mogelijk de 
fiscale en/of sociale bewijslast om te keren en hoe moet dat? 

- De interpretatie van het begrip "vóór de intrede van de werkloosheid" in de zin van artikel 13 van 
de Relancewet. 

- De manier om te bepalen of voldaan is aan de voorwaarde van een betrekking die equivalent is met 
ten minste 4/5 van een voltijdse: 

meer bepaald: Kan een halftijdse activiteit als loontrekkende gecumuleerd met een 
zelfstandig bijberoep garanderen dat aan de noodzakelijke voorwaarde van een 4/5 VTE 
voldaan is? 

- het cumuleren van bijklussen en sociale uitkeringen. 
o Het Riziv krijgt hoofdzakelijk de vraag of het al dan niet toegelaten is verenigingswerk te 

verrichten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Ook gaan de vragen over de 
impact op de vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid wanneer men tijdens de 

 
38 Bij de RSZ, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid en de FOD Financiën. 
39 Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 05.12.1969 
40 Bijvoorbeeld het geval van een sportcoach of van psychologen die prestaties verrichten als zelfstandige in bijberoep. 
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arbeidsongeschiktheid verenigingswerk doet of occasionele diensten tussen burgers 
verleent. 

o De vragen die de RVA krijgt, gaan over het cumuleren van bijklussen met een 
werkloosheidsuitkering of loopbaanonderbreking. 

o De vragen die de Pensioendienst krijgt, slaan op de algemene regels inzake het cumuleren 

van een pensioen met een beroepsactiviteit: worden deze inkomsten meegerekend bij het 

bepalen van de toegelaten inkomsten? Hoeveel bedragen de maximaal toegelaten 

inkomsten? Welke invloed heeft deze activiteit op het gewaarborgd minimumpensioen? 

o Vragen die de FOD Sociale Zekerheid krijgt over het cumuleren van bijklussen met het 

overbruggingsrecht voor zelfstandigen. 

- Het cumuleren van bijklussen en vrijwilligerswerk. 
- De te volgen procedure voor het aanvragen van een erkenning als platform bij koninklijk besluit. 

 

2.3.2. De meest gestelde vragen aan de platformen 
 
De grote meerderheid van de vragen heeft betrekking: 

- op de voorwaarden die een dienstverlener moet vervullen om het fiscaal en sociaal stelsel van de 
deeleconomie te genieten, 

en in mindere mate: 
- op de gevolgen van het overschrijden van het inkomstenplafond. 

 

Meerdere platformen vermelden eveneens uitdrukkelijk dat zij heel veel vragen krijgen over: 

- de impact van inkomsten in het kader van de deeleconomie op sociale uitkeringen (pensioen, 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, kinderbijslag voor studenten, enz.). 

 

Interessant om mee te geven is ten slotte dat de platformen met de grootste aantallen gebruikers snel een 

FAQ-rubriek op hun website hebben geplaatst. Sommige daarvan hebben eveneens bij hun juridisch 

consulent(en) een gedetailleerde studie van de regelgeving gevraagd. 

 

Ten slotte vermelden we dat de informatiebronnen die de platformen raadplegen om te antwoorden op de 

vragen van hun gebruikers, voornamelijk de site van de FOD Financiën en in mindere mate de website 

"bijklussen" van de RSZ zijn. 

 

2.3.3. Vragen gesteld aan de sociale verzekeringskassen 
 
De sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen krijgen momenteel niet te maken met een groot aantal 
vragen over het stelsel van de deeleconomie. 
 
Aangesloten zelfstandigen in bijberoep vragen aan hun kas bijvoorbeeld meer bepaald vof het mogelijk is 
met hun zelfstandige activiteit te stoppen om dezelfde activiteit uit te oefenen in het kader van de 
Relancewet en, zo ja, tegen welke voorwaarden. 
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2.3.4. Controles door de inspectiediensten 
 

De verschillende bevoegde inspectiediensten hebben tijdens de beschouwde periode heel weinig 

onderzoeken verricht. 

 

Alleen de FOD Werkgelegenheid heeft doorgegeven hoeveel onderzoeken in die periode zijn gebeurd: vijf 

dossiers. De manier waarop de onderzoeken ingevoerd worden, maakt het niet mogelijk een onderscheid 

te maken tussen de twee categorieën van bijklussen waarvoor de Relancewet bedoeld is. 

  

Wat het resultaat betreft van deze onderzoeken door de Controle van de sociale wetten van de FOD 

Werkgelegenheid, kunnen we signaleren dat slechts één van de vijf onderzoeksdossiers een 

onregelmatigheid betreffende een persoon aan het licht bracht. Het ging om het niet naleven van de 

toepassingsvoorwaarden van de Wet doordat de verrichte activiteit niet kon worden uitgeoefend in de 

vorm van bijklussen zoals door de Relancewet bedoeld. Dit dossier werd aan het RSVZ gericht met het oog 

op het herkwalificeren van occasionele diensten tot een activiteit die onder het sociaal statuut van 

zelfstandige valt. 

 

Dat er geen of weinig onderzoeken zijn, is te verklaren doordat de toegang tot de databank die de RSZ 

beheert op dat ogenblik nog niet operationeel was, wat niet bevorderlijk is voor de voorbereiding en het 

verrichten van controles. 

 

Bovendien hadden de inspecteurs de regelgeving nog niet goed onder de knie en hadden ze nog niet de 

reflex daaraan te denken wanneer zij iemand met het statuut van zelfstandige controleerden. 

 

De RSZ verwijst dan weer naar zijn tussentijdse evaluatie, waarin staat dat de inspectiedienst van de RSZ in 

de beoogde periode geen specifieke klacht heeft ontvangen met betrekking tot de toepassing van de Wet. 

Hij voegt eraan toe dat hij werkt aan het ontwikkelen van controlemethodes die vanaf 2020 in de praktijk 

zullen worden gebracht "binnen de verschillende provinciale directies". 

 

Het RSVZ signaleert dat de onderzoeken betreffende de "nieuwe vormen van economie" momenteel 

gerechtelijk worden gemaakt. Het besluit daaruit dat het de gegevens betreffende de onderzoeken die zijn 

diensten ter zake verrichten, niet kan meedelen. 

 

Voor deze instelling zijn ook technische aanpassingen noodzakelijk om te beschikken over daadwerkelijke 

toegang tot de relevante gegevens inzake verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers en, 

dientengevolge, om onderzoeken te verrichten tijdens de door de evaluatie beoogde periode. Toen deze 

evaluatie werd opgesteld, werd aan die aanpassingen nog gewerkt en werd een protocol voor uitwisseling 

van gegevens tussen het RSVZ en de FOD Financiën uitgewerkt. 

 

De fiscale administratie heeft geen enkele controleactie georganiseerd. Een verklaring daarvoor is dat het 

vrijstellingsstelsel slaat op de inkomsten die vanaf 2018 werden verkregen, terwijl de belastingaangiften 

voor 2018 nog binnenkomen bij de FOD Financiën. Het is momenteel dus niet mogelijk de gevraagde 

informatie te verstrekken. 
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Het RIZIV deelde mee geen controles te hebben verricht naar personen toe die verenigingswerk hebben 

gedaan of occasionele diensten tussen burgers hebben geleverd tijdens de periode waarop de evaluatie 

slaat. 
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3 .  I n t e r p r e t a t i e v r a g e n  
 
In algemene zin dienen we er om te beginnen op te wijzen dat mensen en organisaties de verschillende 
pijlers van de Relancewet door elkaar halen. Dat geldt bijvoorbeeld voor organisaties die een 
erkenningsaanvraag willen indienen bij de FOD Financiën. Ze worden in zo'n geval door de gecontacteerde 
instelling doorverwezen. Uit de onderzoeken bij die platformen blijkt eveneens dat hun gebruikers de 
verschillen tussen de drie pijlers van de Relancewet niet begrijpen (terwijl er wel een gemeenschappelijk 
plafond is voor de drie activiteiten waarvoor het stelsel van fiscale en sociale vrijstelling volgens 
verschillende voorwaarden geldt) evenmin als de veranderingen die aan de Wet De Croo gebeurd zijn toen 
hij in de Relancewet werd opgenomen. 
 

3.1. Materieel toepassingsgebied 
 

3.1.1. Door de Relancewet beoogde sectoren 
 
Zoals hierboven vermeld onder de vaak gestelde vragen roept de interpretatie van de sectoren waarop 
de Relancewet slaat wat verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers betreft, vragen op. 
 
Zo is over het begrip "sportactiviteiten" al heel wat gediscussieerd tussen instellingen die moeten 
toezien op de correcte toepassing van de regelgeving wanneer moest worden uitgemaakt of bepaalde 
activiteiten al dan niet sportactiviteiten zijn: dient men zich hierbij te baseren op de activiteiten die 
gebeuren onder de vleugels van sportfederaties? 
 

3.1.2. Het begrip "occasioneel" 
 

We verwijzen wat deze interpretatievraag betreft naar punt 5.2.1. van de tussentijdse evaluatie van 

de RSZ. 

 

3.1.2.1. Occasioneel betekent "niet gewoonlijk" 
 

De RSZ en het RSVZ gaan ervan uit dat de occasionele aard van een activiteit impliceert dat er geen 

sprake is van herhaling in de tijd. Zij zijn van oordeel dat noch het begrip occasioneel noch het 

begrip professioneel in de Relancewet worden gedefinieerd41. 

 

Voor het RSVZ, zijn deze begrippen fiscaal en sociaal gezien gelijkaardig. 

'Bij gebrek aan een definitie die verschilt van die van het sociaal statuut en de draagwijdte van de 

Relancewet, die uitsluitend bedoeld is voor fiscale vrijstelling en vrijstelling van onderwerping inzake 

sociale zekerheid, wijken de activiteiten die onder het toepassingsgebied daarvan vallen dus niet af 

van het professionele of occasionele karakter van genoemde activiteiten42'. 

 
41 Voor een vergelijking tussen het criterium "occasioneel" dat de wetgever voor verenigingswerk hanteert en het traditionele 

criterium van de beroepsactiviteit, zie T.DOUILLET, S. GILSON, F. LAMBINET, M. VERWILGHEN, "Le statut social des travailleurs de 
l'économie collaborative", op. cit, blz. 201 en 202 en. 
42 De belastingaangifte 2019 bevat nieuwe rubrieken, waaronder meer bepaald onder de codes 1460 en 2460 een rubriek voor 
onbelast bijverdienen, bedoeld voor de activiteiten die onder de Relancewet vallen. (https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/). 

https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/
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Voor het RSVZ zijn zowel verenigingswerk als de activiteiten die onder de deeleconomie vallen in 

principe ofwel professioneel ofwel occasioneel van aard. 

 

Het RSVZ wijst erop dat de rechtspraak het unaniem eens is over het feit dat onder een 

beroepsactiviteit een activiteit wordt verstaan die gewoonlijk en regelmatig wordt uitgeoefend met 

winstoogmerk - zelfs als ze geen inkomsten oplevert - in tegenstelling tot een zogenaamde 

occasionele activiteit, die niet regelmatig van aard is en bijgevolg geen winstoogmerk heeft. 

 

Om die interpretatie te staven neemt het RSVZ de volgende argumenten over, zich baserend op de 

rechtspraak tussen 1983 en 201543:  

'Er kan worden besloten dat een zelfstandige beroepsactiviteit moet worden begrepen als een 

activiteit die regelmatig en gewoonlijk wordt uitgeoefend met winstoogmerk; activiteit waarvan de 

gebruikelijke prestaties op een substantiële wijzen worden verricht, ongeacht de tijd die men eraan 

besteedt'. 

 

De in aanmerking te nemen criteria om te bepalen of het om een activiteit gaat die als zelfstandige 

beroepsactiviteit kan worden beschouwd, zijn dus: 

- Criterium in verband met de arbeidsrelatie: geen band van ondergeschiktheid; 
- Fiscaal criterium: bestaan van een winstoogmerk, zelfs indien de activiteit de facto geen 

inkomsten oplevert. 
- Sociologische criteria in eigenlijke zin, de activiteit moet worden uitgeoefend: 

o op regelmatige wijze, d.w.z. prestaties van omvang en die gewoonlijk worden 

uitgeoefend in de beschouwde bedrijfstak, los van de tijd die men eraan besteedt; 

o herhaaldelijk, d.w.z. een geheel van verrichtingen ondernemen die onderling 

verbonden zijn en gepaard gaan met stappen met het oog op herhaling 

(bijvoorbeeld: reclame maken, enz.). De herhaling van de activiteit in de tijd is 

daarbij een aanwijzing, ongeacht het aantal verrichte prestaties (bijvoorbeeld: de 

activiteit wordt gedurende meerdere jaren uitgeoefend44). 

- Territoriaal criterium: de activiteit moet in België worden uitgeoefend. 
 

Onder occasionele activiteit daarentegen wordt dan ook verstaan: een activiteit van gering belang 

zonder winstoogmerk. 

 

Het begrip occasionele activiteit wordt uitdrukkelijk beoogd door het sociaal statuut in artikel 5 van 

het koninklijk besluit van 19 december 196745 in het kader van de activiteit van helper. Dit artikel 

 
43 Arbh. Brussel, 13 jan. 2012, J.T.T., nr. 1143-29/2012, 462; Arbh. Brussel, 09 sept. 2011, R.G. nr. 2010/AB/384, J.T.T., 2012, blz. 86; 

Cass., 9 mei 1983, Pas., I, 1018; Arbr. Luik, afdeling Hoei, 08 mei 2015, R.G. nr. 14/293/A, (jaarverslag RSVZ 2015, wetgeving en 

rechtspraak). 
44 Cass., 19 maart 1984, R.G. nr. 6921, PAS. 1984, I, blz. 848-850. 
"Een zelfde bezigheid die gedurende verscheidene jaren tijdens een of meer zelfde perioden van het jaar wordt uitgeoefend, moet 
worden aangemerkt als een regelmatige bezigheid, in de zin van art. 5 K.B. van 19 dec. 1967 houdende algemeen reglement ter 
uitvoering van K.B. nr. 38." 
45 Koninklijk besluit houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS, 28/12/1967. 
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bepaalt met name dat de activiteit van helper geacht wordt occasioneel te zijn wanneer ze niet 

regelmatig van aard is en zich niet uitstrekt over ten minste negentig dagen per jaar. 

Uit deze bepaling vloeit voort dat het occasionele karakter van de activiteit inhoudt dat er geen 

herhaling in de tijd is over meer dan 90 dagen en voor zover de activiteit zich niet jaarlijks over één 

of meer dezelfde periodes herhaalt46. 

 

Ook al slaat dit begrip uitdrukkelijk alleen op de activiteit van helper, het laat toch toe duidelijk te 

maken dat het de wetgever erom te doen is de occasionele activiteit te beperken tot de afwezigheid 

van een gewoonlijk en regelmatig karakter dat zich in de tijd herhaalt. 

 

Naar het oordeel van het RSVZ is alleen de occasionele dienst tussen burgers 'door zijn benaming 

zelf een occasionele activiteit en één van de vereiste criteria voor deze categorie is bijgevolg het 

occasionele karakter van de activiteit.' 

 

De professionele of occasionele aard van de activiteit zal door het RSVZ dan ook geval per geval 

worden onderzocht op basis van de feitelijke gegevens die aan zijn oordeel worden voorgelegd. 

 

De FOD Financiën gaat er eveneens van uit dat het hoofdkenmerk van de occasionele diensten 

tussen burgers het occasionele karakter is, met andere woorden 'niet aan een regelmaat gebonden 

zijnde, toevallig' (Larousse). 

 

3.1.2.2. "Occasioneel": begrip gedefinieerd door de Relancewet 
 

Naar het oordeel van de FOD Sociale Zekerheid wordt de voorwaarde "occasioneel" geacht vervuld te zijn 
wanneer aan de voorwaarden van de artikelen 20, 1°, 21 en volgende van de Relancewet (waaronder de 
beperking van de gegenereerde inkomsten) voldaan is. 
Deze bepalingen van de Wet definiëren - voor de occasionele diensten tussen burgers - wat men onder 
"occasioneel werk" dient te verstaan aan de hand van criteria waaronder meer bepaald het bestaan van 
een bedrag maar niet de regelmaat van de prestaties voorkomen. 

 
De interpretatie hanteren volgens dewelke "occasioneel" moet worden begrepen in zijn gewone betekenis, 
als "niet gewoonlijk", lijkt dan een voorwaarde toe te voegen aan degene die de regelgeving ter zake 
vastlegt. 
 
Ze zal bovendien interpretatiemoeilijkheden veroorzaken: 

o hoe bepaalt men "ab initio" de regelmaat van de prestatie; 
o en anderzijds hoe beoordeelt men het "niet regelmatige" karakter: welke zijn de 

beoordelingscriteria? 
 

- Deze interpretatie volgen leidt bovendien tot vragen over de manier waarop de voorwaarde van 
occasionele diensten verzoend kan worden met de activiteiten die de Wet bedoelt, waarvan 
sommige repetitief van aard zijn (bv. buitenschoolse opvang, privélessen, muzieklessen, 
sportlessen…) 
 

 
46 Cass., 19 maart 1984, voetnoot nr. 1. 
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- Ten slotte is een dergelijke interpretatie een bron van rechtsonzekerheid aangezien een door het 
ad hoc systeem aanvaarde aangifte van prestaties niet zou waarborgen dat de aangifte geldig is en 
dat de dienstverlener aan de door de Wet vastgelegde voorwaarden voldoet.  

 

3.1.2.3. Impact van het begrip "Occasioneel" inzake de btw 
 

De FOD Financiën wijst op de impact van de interpretatie van het begrip occasioneel op de btw-regelgeving. 

 

De regels inzake PB en btw lopen weliswaar gelijk, maar binnen de btw-wetgeving vallen zekere 

discrepanties vast te stellen met betrekking tot de onderworpenheid van de dienstverleners. 

Zoals hoger vermeld gaat de FOD Financiën ervan uit dat het hoofdkenmerk van de occasionele diensten 

tussen burgers het occasionele karakter is, met andere woorden "niet aan een regelmaat gebonden zijnde, 

toevallig» (Larousse). Artikel 4 van het btw-wetboek bepaalt dat "eenieder die in de uitoefening van een 

economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, 

leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats 

de economische activiteit wordt uitgeoefend" btw-plichtig is. 

 

Deze begrippen lijken bijgevolg met elkaar in tegenspraak. De FOD Financiën gaat er dan ook van uit dat 

men zich kan afvragen of, feitelijk gezien, iemand die occasionele diensten tussen burgers verstrekt al dan 

niet btw-plichtig is, naargelang men het begrip occasionele diensten al dan niet koppelt aan de begrippen 

hoofdzakelijk of aanvullend die in artikel 4 van het btw-wetboek staan. Er is met de bepalingen van dit artikel 

4 van het wetboek overigens rekening gehouden om verenigingswerk niet btw-plichtig te houden, doordat 

er geen sprake is van zelfstandigheid bij de prestaties. 

 

3.1.3. Onderscheid tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk 
 

De vraag kan rijzen hoe men verenigingswerk kan onderscheiden van vrijwilligerswerk in de zin van de wet 
van 3 juli 2005 over vrijwilligerswerk, wanneer het bijklussen gebeurt zonder vergoeding. 
 
Artikel 12 § 1van de Relancewet bepaalt immers: "De partijen bij het verenigingswerk kunnen, met 
inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk, een vergoeding van verenigingswerk overeenkomen." 
(Idem voor diensten tussen burgers.) Terwijl artikel 2, 1° van deze Wet zegt: "wordt verstaan onder 
verenigingswerk: elke activiteit die binnen de grenzen bepaald in dit hoofdstuk, tegen vergoeding wordt 
verricht". 
 
Indien ervan uitgegaan wordt dat verenigingswerk altijd een vergoeding impliceert, zou dat criterium in de 
regelgeving best uitgeklaard worden om verwarring te vermijden met vrijwilligerswerk, waarvoor geen 
voorafgaande aangifte vereist is. 
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3.1.4. Overschrijding van het jaarplafond: aard van het vermoeden? 
 

3.1.4.1. Verenigingswerk 
 

Ter herinnering: bij overschrijding van het vastgelegde jaarplafond voor de vergoeding van verenigingswerk 

of bij niet-naleving van andere door de Wet vastgelegde voorwaarden zal de betrokkene niet kunnen 

worden beschouwd als verenigingswerker voor het hele kalenderjaar in de loop waarvan de betreffende 

activiteit is uitgeoefend47. De overeenkomsten die voor deze activiteit zijn gesloten, worden voor het 

arbeidsrecht en voor de sociale zekerheid geherkwalificeerd tot arbeidsovereenkomst. Er rijzen vragen over 

de al dan niet onweerlegbaarheid van dat vermoeden. 

 

De FOD Werkgelegenheid brengt in herinnering dat een wettelijk vermoeden alleen onweerlegbaar is indien 

dat duidelijk voortvloeit uit de formulering of de doelstelling van de wettekst. Bij niet-naleving van de 

voorwaarden voor verenigingswerk of overschrijving van de plafonds bepaalt de Relancewet (artikel 41, § 

1, lid 4) dat de overeenkomst tot verenigingswerk geherkwalificeerd wordt tot arbeidsovereenkomst. De 

Wet sluit evenwel niet uitdrukkelijk de mogelijkheid uit om het bewijs van het tegendeel te leveren. 

Bovendien worden in de Nederlandse tekst van de parlementaire werkzaamheden over deze wettelijke 

bepaling de volgende commentaren geformuleerd48. 

 

“Indien de limiet van 6.000 euro wordt overschreden bij verenigingswerk, wordt de activiteit van 

rechtswege niet als verenigingswerk beschouwd. De overeenkomst verliest van rechtswege haar 

karakter als overeenkomst inzake verenigingswerk en wordt geherkwalificeerd. 

 

In de meeste gevallen zal de overeenkomst dan, op basis van de feiten, worden beschouwd als 

een arbeidsovereenkomst. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst, wordt de gebruiker 

beschouwd als werkgever van de betrokken verrichter van verenigingswerk en zal hij gehouden 

zijn tot regularisatie van achterstallige sociale bijdragen, minimumloon, jaarlijkse vakantiegeld, 

enz.” 

 

Naar het oordeel van de FOD Werkgelegenheid valt uit die commentaren de intentie van de wetgever af te 

leiden, namelijk dat het niet naleven van de voorwaarden niet noodzakelijk tot een arbeidsovereenkomst 

moet leiden. Volgens de FOD Werkgelegenheid had de wetgever dus niet de intentie wat dat betreft een 

onweerlegbaar vermoeden in het leven te roepen. 

 

De FOD Sociale Zekerheid sluit zich bij die mening aan.  

 

3.1.4.2. Occasionele diensten 
 

Bij overschrijding van het vastgelegde jaarplafond voor de vergoeding van occasionele diensten 

tussen burgers of bij niet-naleving van andere door de Wet vastgelegde voorwaarden, zal de 

betrokkene niet kunnen worden beschouwd als occasionele dienstverlener gedurende heel het 

 
47 Artikel 41, § 1 van de Relancewet. 
48 Doc.parl. Kamer, 2017-18, nr. 2839/1, 182-183. 
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kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar, en zullen alle prestaties van rechtswege 

worden beschouwd als zijnde geleverd onder het sociaal statuut van de zelfstandigen. 

 

Naar het oordeel van de FOD Werkgelegenheid lijkt het wettelijk vermoeden in geval van niet-

naleving van de voorwaarden of bij overschrijding van het plafond in het geval van occasionele 

diensten tussen burgers iets krachtiger geformuleerd doordat in de tekst van de Relancewet de 

woorden "van rechtswege" zijn toegevoegd (artikel 41, § 2, tweede lid). Voor de FOD 

Werkgelegenheid dient men echter ook hier op te tekenen dat de Wet niet uitdrukkelijk de 

mogelijkheid uitsluit om het bewijs van het tegendeel te leveren. 

 

De toevoeging van de woorden "van rechtswege" aan de tekst van de Wet heeft niet veel belang 

wat de grond betreft. In voornoemde passage uit de parlementaire werkzaamheden worden de 

woorden "van rechtswege" eveneens gebruikt met betrekking tot het vermoeden bij niet-

naleving van de voorwaarden voor verenigingswerk, dat zoals hierboven aangegeven, volgens 

de FOD Werkgelegenheid, een weerlegbaar vermoeden vormt. 

 

In dezelfde passage uit de parlementaire werkzaamheden49 kan men overigens eveneens een 

commentaar lezen dat gelijkenis vertoont met dat over het verenigingswerk: 

 

"Indien er sprake is van een dienstenovereenkomst, zal hij zich in orde moeten stellen met de 

wetgeving rond het zelfstandigenstatuut en in voorkomend geval de BTW-reglementering. Om 

a-posteriori discussie rond het sociaal statuut te vermijden wordt bepaald dat prestaties geleverd 

binnen het kader van de occasionele diensten tussen burgers vermoed worden als zelfstandige te 

zijn verricht." 

 

Ook hier vertrekt de wetgever van het principe dat er niet altijd sprake is van zelfstandige 

activiteit wanneer de voorwaarden betreffende het occasioneel leveren van diensten tussen 

burgers niet zijn nageleefd. Op grond van deze parlementaire werkzaamheden blijkt de intentie 

van de wetgever dus niet geweest te zijn een onweerlegbaar vermoeden in het leven te roepen, 

maar alleen de discussies a posteriori over het sociaal statuut te verduidelijken aan de hand van 

een gewoon (d.w.z. weerlegbaar) vermoeden. 

 

Volgens de FOD Werkgelegenheid zou een onweerlegbaar vermoeden van zelfstandige activiteit 

in het leven roepen indien niet is voldaan aan de voorwaarden voor een occasionele levering 

van diensten tussen burgers, overigens hoogst onwenselijk zijn, in het bijzonder indien deze 

activiteiten mochten georganiseerd zijn via een elektronisch platform. Dat zou betekenen dat 

mensen die eerst tewerkgesteld worden als leveranciers van occasionele diensten via een 

platform, altijd als zelfstandigen zouden moeten worden beschouwd bij overschrijding van het 

plafond, terwijl het statuut van de mensen die professioneel tewerkgesteld zijn in de 

platformeconomie nog altijd het voorwerp uitmaakt van een fundamenteel juridisch debat. 

 

 
49 Doc.parl. Kamer, 2017-18, nr. 2839/1, 183. 
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Voor het RSVZ vloeit uit de beslissingen van de hoge nationale en Europese rechtbanken50 die 

zich hebben uitgesproken over de wettelijkheid van het onweerlegbaar vermoeden dat vervat 

zat in het voormalige artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 dat de onderwerping aan het 

sociaal statuut bepaalt, voort dat het sociale vermoeden kan worden omgekeerd. Heel concreet 

pleit het RSVZ ervoor dat in het geval van een fiscale mededeling van inkomsten als zelfstandige 

wegens overschrijding van het plafond de gebruikelijke procedure inzake opsporing zou worden 

toegepast: verzending van een aanmaning, gevolgd door een ingebrekestelling en eventueel 

aansluiting ambtshalve indien de betwisting door de betrokkene niet gebaseerd is op 

overtuigende elementen die het mogelijk maken het vermoeden van onderwerping om te 

keren51 en hij zich niet vrijwillig aansluit. 

 

De FOD Sociale Zekerheid deelt de interpretatie van de FOD Werkgelegenheid en het RSVZ 

betreffende de niet onweerlegbare aard van het vermoeden en de argumentatie waarop dit 

standpunt gebaseerd is. 

 

3.1.4.3.  Deeleconomie 
 

Volgens het RSVZ en de FOD Sociale Zekerheid is de enige regel die inzake de deeleconomie bestaat dat er 

geen sprake is van onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen wanneer het specifieke stelsel 

van de deeleconomie van toepassing is52. 

Bij overschrijding van het plafond zouden bijgevolg de gebruikelijke onderwerpingsregels inzake sociale 

zekerheid gelden: 

o Indien de inkomsten door de FOD Financiën geherkwalificeerd worden tot inkomsten uit een 
zelfstandig beroep, is er sprake van onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen op 
grond van het fiscaal vermoeden in artikel 3, § 1, lid 2 van. het KB nr. 38 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen. 

o Dit vermoeden kan door de betrokkene worden weerlegd door aan te tonen dat het niet 

gaat om een zelfstandige beroepsactiviteit53. 

o Indien de inkomsten door de FOD Financiën als diverse inkomsten worden beschouwd, worden ze 
niet aan het RSVZ meegedeeld en wordt het fiscale vermoeden niet toegepast. De onderwerping 
aan het statuut van de zelfstandigen zou evenwel kunnen gebeuren op basis van het sociologisch 
criterium54 indien het RSVZ van oordeel is dat er wel degelijk sprake is van een beroepsactiviteit 
zonder een vorm van ondergeschiktheid. 
 

  

 
50 Cf. arresten van het Grondwettelijk Hof van 3 nov. 2004 en van het HvJ-EU van 27 sept. 2012 die het onweerlegbaar vermoeden 
onwettelijk hebben verklaard met betrekking tot het principe van gelijkheid en non-discriminatie (Cf. Arbitragehof., R.G. nr. 
176/2004, 03 nov. 2004 (B.S. 15 dec. 2004, 2de ed.), Arrest Hubertus; HvJ-EU (Partena / Les Tartes de Chaumont-Gistoux S.A.), C-
137/11, 27 sept. 2012, www.curia.europa.eu). 
51 Op basis van het sociologisch criterium van artikel 3, § 1, lid 1 van het KB nr. 38. 
52 Artikel 5quinquies van het KB nt. 38. 
 53 Op basis van het sociologisch criterium van artikel 3, § 1, lid 1 van het KB nr. 38. 
54 Artikel 3, § 1, lid 1 van het KB nr. 38. 

http://www.curia.europa.eu/
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3.1.5. Modaliteiten en criteria vastgelegd door de verschillende 
Gemeenschappen  

 

Voor bepaalde activiteiten die onder de wet vallen, wordt verwezen naar de modaliteiten en criteria die 

door de verschillende Gemeenschappen zijn vastgelegd. De Gemeenschappen hebben dergelijke 

modaliteiten echter niet noodzakelijk vastgelegd. 

Men heeft de vraag gesteld of de betrokken activiteiten ook kunnen worden uitgeoefend als de bevoegde 
Gemeenschap geen enkel criterium heeft vastgelegd. Deze leemte zorgt ook voor rechtsonzekerheid. 
 
 

3.2. Personeel toepassingsgebied 
 

3.2.1. Artikel 2, 5° van de Relancewet – gepensioneerden 
 

Het RSVZ herinnert eraan dat verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers mogelijk zijn voor 

gepensioneerden. Met uitzondering van de overgangsuitkering gaat het, op basis van de definitie van artikel 

2, 5° van de Relancewet, over alle wettelijke pensioenen (gepensioneerde: iemand die een pensioen 

ontvangt zoals bedoeld in artikel 68, § 1, eerste lid, a) en b) van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale 

bepalingen, met uitzondering van de overgangsuitkering. Het gebruik van de term "werknemer" en de 

verwijzing naar een 4/5 job in de loop van het referentiekwartaal in de artikelen 4, § 3 en 21, § 3 van de 

Arbeidsrelatiewet, (de voorwaarde van een 4/5 job in de loop van het referentiekwartaal T-3, bedoeld in § 

1, is niet van toepassing indien de werknemer van het referentiekwartaal T-2 een gepensioneerde is zoals 

bedoeld in artikel 2, 5° van deze Wet) wekken evenwel de indruk dat alleen een pensioen in het stelsel van 

de loontrekkenden wordt bedoeld. 

 

Onder het punt "voorstellen tot verbetering" staat een voorstel van aanpassing van de regelgeving om aan 

die moeilijkheid te verhelpen. 

 

3.2.2 Datum van inwerkingtreding van de Relancewet 

Volgens de FOD Werkgelegenheid is titel 2 van de Wet met terugwerkende kracht op 20 februari 2018 in 

werking getreden. Dat is wat artikel 44 van de Wet bepaalt. 

 

Voor deze FOD is de inwerkingtreding van titel 3 onvoldoende geregeld op wetgevend vlak. Overeenkomstig 

artikel 53 is hoofdstuk 1 van titel 3 van toepassing op de inkomsten die worden behaald of verkregen vanaf 

1 januari 2018, met uitzondering van artikel 50, 2°, dat uitwerking heeft op de vanaf 1 juli 2016 betaalde of 

toegekende inkomsten. Overeenkomstig artikel 55 is hoofdstuk 2 van titel 3 in werking getreden op 1 januari 

2018. 

 

De bedoeling van de wetgever lijkt dus te zijn geweest dat alle bepalingen van titel 3 van de Wet met 

terugwerkende kracht in werking zouden treden op 1 januari 2018, met uitzondering van artikel 50, 2°, dat 

in werking trad op 1 juli 2016. 
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Naar het oordeel van de FOD Sociale Zekerheid zijn de bepalingen aangaande verenigingswerk en de 

occasionele diensten tussen burgers in werking getreden op 20 februari 201855, met uitzondering van 

bepaalde wijzigingen aan de lijsten met activiteiten, die in werking zijn getreden op 22 november 201856. 

 

Aangiften in de elektronische applicatie van de RSZ zijn technisch evenwel slechts mogelijk sinds 15 juli 

201857. Bovendien bepalen de artikelen 19, § 1 en 25, § 1 van de Relancewet dat zij alleen van toepassing 

is indien de elektronische aangifte plaatsvindt vóór de prestaties. 

 

Naar het oordeel van deze FOD geldt de Relancewet dan ook uiteindelijk NIET voor prestaties tussen 20 

februari en 15 juli 2018, aangezien daaraan onmogelijk een elektronisch aangifte kon voorafgaan. Het RSVZ 

deelt deze interpretatie en benadrukt dat het KB van 15 oktober 2018, dat voornoemde artikelen 19 en 25 

toepast, in zijn artikel 8 vermeldt dat dit besluit "uitwerking heeft met ingang van 15 juli 2018". De bepaling 

verduidelijkt: "De organisaties en de occasionele dienstenverrichters kunnen voor de periode van 15 juli 2018 

tot aan de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit besluit, de in dit besluit bedoelde verklaring 

met terugwerkende kracht invoeren." 

 

De bepalingen over de deeleconomie (versie Relancewet) zijn van toepassing op de inkomsten behaald of 

ontvangen vanaf 1 januari 201858. Het RSVZ deelt deze interpretatie. 

 

De bepalingen over de deeleconomie (versie Wet De Croo) zijn van toepassing op de inkomsten behaald of 

ontvangen tussen 1 juli 2016 en 31 december 201759. 

 

3.2.2. Cumulatie van bijklussen met andere activiteiten 
 

3.2.2.1. De kleine vergoedingsregeling (kunstenaarskaart) 
 

Er is enige discussie over de mogelijkheid om deze activiteiten al dan niet te cumuleren. 

Wat bepaalt de regelgeving hierover: 

- Geen enkele bepaling van de regelgeving over de kleine vergoedingsregeling (artikel 17sexies van 

het koninklijk besluit van 28 november 1969) verbiedt het cumuleren met bijklussen. Deze bepaling 

houdt immers alleen in dat men geen prestaties kan leveren onder de kleine vergoedingsregeling 

wanneer men op het ogenblik van het leveren van een artistieke prestatie en/of het produceren 

van een artistiek werk door een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst of een 

statutaire aanstelling gebonden is aan dezelfde opdrachtgever (tenzij de voormelde persoon en de 

opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschillende activiteiten van een andere aard 

zijn). 

 
55 Artikel 44 van de Relancewet.  
56 Artikelen 3 en 20 van de Relancewet. De lijsten zijn gewijzigd door de artikelen 2 en 5 van de wet van 30 oktober 2018 tot wijziging 
van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992, BS, 12 november 2018. 
57 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen 19 en 25 van de Relancewet van 18 juli 
2018. 
58 Artikel 53 van de Relancewet. 
59 Ibidem. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018103002&table_name=wet
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- De Relancewet bevat dan weer de volgende verduidelijkingen: 

o verenigingswerk wordt gedefinieerd als een activiteit die wordt verricht door een persoon 

die, in de periode waarin hij of zij prestaties inzake verenigingswerk levert, niet is 

verbonden door een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire 

aanstelling met dezelfde organisatie, noch fungeert als vrijwilliger in de zin van de wet van 

3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers voor dezelfde organisatie voor zover hij 

een kostenvergoeding ontvangt; 

o een occasionele dienst tussen burgers is een activiteit die wordt verricht ten gunste van 

één of meer andere natuurlijke personen dan degene die de activiteit verricht en met wie 

of met wiens vennootschap de betrokkene niet verbonden is door een 

arbeidsovereenkomst, een statutaire betrekking of een bedrijfsovereenkomst. 

 

Krachtens deze bepalingen bestaat er geen onverenigbaarheid met de kleine vergoedingsregeling, 

aangezien er in dat geval geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire 

aanstelling. 

Het gaat veeleer om een soort overeenkomst sui generis tussen een opdrachtgever en een kunstenaar, 

waarover in artikel 17sexies zelfs geen sprake is. 

We leiden daaruit dus af dat beide activiteiten bij de huidige stand van de wetgeving niet onverenigbaar 

zijn. 

Dat beide activiteiten verenigbaar zijn, is trouwens relatief coherent. In het artistiek of sociocultureel milieu 

moet men immers meerdere soorten activiteiten onderscheiden: 

- louter artistieke activiteiten die creatief en origineel van aard zijn: dit soort activiteiten komt in 

aanmerking voor de aanvraag van een kunstenaarskaart; 

- andere activiteiten die in voorkomend geval verricht worden in een artistiek milieu of in verband 

met kunst. 

 

Als gevolg hiervan worden activiteiten met een educatief karakter ( (bv. pianoleraar in een academie, 

workshops) geweigerd voor het toekennen van de kunstenaarskaart, omdat het doel van de activiteit 

onderwijs is en niet het scheppen of interpreteren van een kunstwerk. 

 

Dergelijke activiteiten zouden wel kunnen vallen onder het verenigingswerk in de categorie "artistieke of 

kunst-technische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector", of 

"verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en 

maatschappelijke thema’s in de socioculturele en sportieve sector, in de culturele en artistieke educatie en 

in de kunst" of onder diensten tussen burgers voor "muziekles in de privéwoning van de lesgever of in de 

woning van de opdrachtgever". 

 

Een muzikante zou dus enerzijds met de KVR kunnen worden vergoed voor occasionele concerten en 

anderzijds zouden de lessen die zij in een academie geeft onder het toepassingsgebied van het 

verenigingswerk vallen (mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan). 

Volgens de FOD Sociale Zekerheid heeft het dus niet veel zin de twee stelsels onverenigbaar te maken, het 

zou de vrijheid van de betrokkenen beperken door hen te verplichten te kiezen tussen prestaties onder de 

KVR en bijklussen. 
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Anderzijds veronderstelt een verbod op cumuleren eveneens dat men de naleving van dat verbod kan 

controleren en dat de platformen artist@work en bijklussen in die zin worden aangepast. 

 

3.2.2.2. Loopbaanonderbreking en tijdskrediet 
 

De RVA wijst erop dat de Relancewet noch de regelgeving inzake loopbaanonderbreking of tijdskrediet 
bepalingen bevatten over verenigingswerk of occasionele diensten tussen burgers tijdens een periode 
waarin vergoedingen voor loopbaanonderbreking worden ontvangen. Momenteel houden de verschillende 
regelgevingen geen verbod op cumuleren in en is er geen aangifteplicht. 
 
De artikelen 4 en 21 van de Relancewet sluiten echter uitdrukkelijk loopbaanonderbreking of tijdskrediet 
uit als invulling van de voorwaarde van een hoofdberoep tijdens het referentiekwartaal T-3. Situaties van 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet niet vermelden of er niet naar verwijzen als zijnde onverenigbaar met 
bijklussen in de zin van de Relancewet is een bron van verwarring. 
 
 

  

https://www.artistatwork.be/nl/
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3.3. Andere artikelen en begrippen die 
interpretatiemoeilijkheden veroorzaken 

 

3.3.1. Deeleconomie – btw-plicht 
 
Met betrekking tot de deeleconomie: de FOD Financiën wijst op een dubbelzinnigheid en een 
tegenstrijdigheid tussen het stelsel van de deeleconomie, dat de levering van diensten 
veronderstelt voor niet-economische doeleinden, en de definitie in artikel 4 van het BTW-Wetboek, 
die de uitvoering van verrichtingen in het kader van de uitoefening van een economische activiteit 
veronderstelt. Gezien deze twee tegenstrijdige definities, valt moeilijk uit te maken of iemand die 
actief is in de deeleconomie al dan niet btw-plichtig is. 
 
Voor zover men tot de conclusie komt dat iemand die diensten tussen burgers levert of die het 
stelsel van de deeleconomie geniet inderdaad btw-plichtig is in de zin van artikel 4 van het btw-
wetboek, kan de betrokkene onder een bijzonder btw-stelsel vallen mits hij of zij aan alle 
voorwaarden van zo'n stelsel voldoet. Het stelsel vertoont gelijkenis met dat van de 
belastingvrijstelling zoals vastgelegd in artikel 56bis van het btw-wetboek, maar zonder btw-
identificatie. 
 
Het ontbreken van een btw-identificatie voor btw-plichtigen die in dit verband prestaties 
verrichten, betekent dat zij niet kunnen worden opgespoord door de met de BTW controle belaste 
administratie waardoor het onmogelijk is om na te gaan of aan de voorwaarden voor de toepassing 
van de regeling is voldaan. 
 

3.3.2. Artikel 13 van de Relancewet 
 

De RVA wijst dan weer op de moeilijkheden die artikel 13 van de Wet oproept. Dat artikel bepaalt: 
"Een uitkeringsgerechtigde werkloze mag met behoud van zijn uitkering een activiteit als 
verenigingswerker uitoefenen, indien hij dit vooraf en schriftelijk aangeeft bij het 
werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, en op voorwaarde dat het gaat 
om een loutere voortzetting van de uitvoering van een aflopende overeenkomst inzake 
verenigingswerk die reeds vóór de intrede van de werkloosheid effectief werd uitgevoerd." Artikel 
13 van de Relancewet verwijst naar de voortzetting van de uitvoering van een aflopende 
overeenkomst inzake verenigingswerk die "nog voor" de intrede van de werkloosheid effectief werd 
uitgevoerd. 
 
Het begrip "vóór de intrede van de werkloosheid" zorgt voor interpretatiemoeilijkheden: 
 

a) Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de overeenkomst inzake verenigingswerk begint 
tijdens een onderbreking van de werkloosheid die enkele dagen duurt, terwijl de 
betrokkene in T-3 in het kader van een arbeidsovereenkomst aan het werk was. Die 
prestaties in het kader van een overeenkomst tot verenigingswerk tijdens een korte 
"onderbreking" van de werkloosheid, tijdens dewelke de betrokkene geen prestaties 
verricht, teneinde daarna opnieuw een uitkering aan te vragen, kunnen eveneens 
beschouwd worden als een "uitvoering vóór de intrede van de werkloosheid". 
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b) Bovendien vergen niet alle onderbrekingen van de werkloosheid een verplichte 
prestatieaanvraag (met mogelijkheid het formulier C44 voor te leggen) bij het "hervatten" 
van de werkloosheid. 

c) Bovendien heeft de Nederlandse tekst van artikel 13 het over "uitkeringsgerechtigde 
werkloze", terwijl de Franse het heeft over "chômeur complet indemnisé" (volledig 
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze) Het is bijgevolg niet duidelijk welk stelsel van 
toepassing is op een tijdelijk werkloze (bijvoorbeeld in het geval van iemand die door 
overmacht tijdelijk werkloos is en die gedurende een ononderbroken periode tijdelijk 
werkloos kan zijn). 

 
De RVA stelt aanpassingen voor om deze moeilijkheden op te lossen. Ze zijn opgenomen onder het 
luik "Aanbevelingen" van het rapport. 
 

3.3.3. Artikelen 4 en 21 van de Relancewet – Zelfstandig 
hoofdberoep 

 
Wat de administratieve procedure betreft die binnen de RSZ wordt gehanteerd voor de controle 
van het zelfstandig hoofdberoep in T-3 voor de overeenkomst tot verenigingswerk en de 
occasionele diensten tussen burgers (artikelen 4 en 21), geeft de Relancewet aan dat de 
dienstverlener een activiteit moet uitoefenen waarvoor minstens minimale sociale bijdragen van 
een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn in T-3. Volgens de FOD Sociale Zekerheid is niet 
vereist dat de bijdragen daadwerkelijk betaald worden en dat de dienstverlener dit bewijst door 
een attest voor te leggen dat door zijn sociale verzekeringskas is afgeleverd. Die informatie over het 
feit dat de sociale bijdragen verschuldigd zijn zou desgevallend meegedeeld kunnen worden via een 
flux tussen de RSZ en het RSVZ, om bij de dienstverlener geen attesten te moeten opvragen, en dit 
met naleving van het "only once" principe van de administratieve vereenvoudiging60. 
 
Bijzondere aandacht moet eveneens gaan naar de controle, in T-3, van de sociale bijdragen die 
verschuldigd zijn door een zelfstandige in bijberoep die bijdraagt als zelfstandige in hoofdberoep. 
Er moet een gegevensstroom tussen de RSZ en het RSVZ komen voor de controle op deze 
voorwaarde in T-3. 
 

3.3.4. Artikel 17 van de Relancewet en wachttijd van een jaar voor 
de drie luiken - fiscale en sociale verduidelijkingen 

 
In artikel 17 lid 1 verbiedt de Wet formeel een arbeidsovereenkomst, een bedrijfsovereenkomst of 
een statutaire aanstelling om te zetten in verenigingswerk en wordt een wachttijd van een jaar 
opgelegd tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en het begin van verenigingswerk bij de 
voormalige werkgever. 
 
De wetgever verduidelijkt evenwel niet of de wachttijd slaat op een fiscaal jaar dan wel op een 
kalenderjaar. In het verenigingsveld is het eveneens ingewikkeld deze wachttermijn van een jaar te 
interpreteren aangezien hij niet samenvalt met het "cultuurjaar". 

 
60 Links met de "only once" wet van 5 mei 2014, BS 04/06/2014 , zie over dit onderwerp eveneens de 
website https://onlyonce.simplification.be/nl. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014050506&table_name=wet
https://onlyonce.simplification.be/nl
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Voor occasionele diensten en voor de deeleconomie vloeit deze wachttijd voort uit de naleving van 
de fiscale voorwaarde die stelt dat de aangeboden diensten niet mogen worden gekoppeld aan de 
activiteit die de dienstverlener uitoefent als zelfstandige of aan de activiteit van de vennootschap 
waarvan hij bedrijfsleider is61. 

 

Volgens de FOD Financiën kunnen activiteiten die men aanvankelijk als zelfstandige uitoefende 

alleen recht geven op het fiscale vrijstellingsstelsel van de occasionele diensten tussen burgers 

indien voornoemde zelfstandige activiteiten geen als beroepsinkomsten beschouwde inkomsten 

meer hebben opgeleverd sinds 1 januari van het burgerlijk jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin 

de activiteit wordt uitgeoefend in het kader van de occasionele diensten tussen burgers (mits alle 

andere voorwaarden vervuld zijn). In het tegenovergestelde geval worden de gegenereerde 

inkomsten beschouwd als beroepsinkomsten en desgevallend gaat het om de voortzetting van de 

aanvankelijk uitgeoefende zelfstandige activiteit62. 

De volgende vragen worden vaak gesteld: mag ik mijn huidige zelfstandige activiteit in bijberoep 
omzetten in een overeenkomst inzake verenigingswerk, in een occasionele dienst tussen burgers 
of in prestaties in het kader van de deeleconomie, en zo ja, onder welke voorwaarden? Men kan 
niet anders dan vaststellen dat deze wachttijd verschilt naargelang de activiteit wordt omgezet in 
een overeenkomst inzake verenigingswerk of in occasionele diensten tussen burgers enerzijds, of 
in prestaties van de deeleconomie anderzijds, en naargelang men ervan uitgaat dat het om een 
burgerlijk (fiscaal) jaar dan wel een kalenderjaar gaat (zie daarover punt 4.1.2.4 – verschil in 
behandeling). 
 

3.3.5. Artikel 30 van de Relancewet 
 
Het RSVZ vestigt de aandacht op een fout: 
 
In de Franse versie van art. 5quinquies van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen, ingevoerd door artikel 30 van de Relancewet, is de verwijzing naar titel 4 van de 
Relancewet verkeerd. In werkelijkheid gaat het, zoals in de Nederlandse versie, om titel 2. De leesbaarheid 
van dit artikel zou eveneens verbeterd kunnen worden. 
 
In het Frans is het laatste deel van de zin ("ou les personnes fournissant des services..."), vervangen door 
de volgende tekst: "ou aux personnes qui fournissent des prestations...", aan het eerste deel toegevoegd 
zonder veel samenhang. Bij de verwijzing naar artikel 26 ontbreekt in het Frans eveneens "de la loi précitée". 
Een voorstel om de bepaling aan te passen is opgenomen onder het punt "Voorstellen tot verbetering". 

  

 
61 Voorbeeld: een zelfstandig tuinier oefent zijn activiteit tegelijkertijd uit in de "reële" economie en in het kader van occasionele 
diensten tussen burgers. (FAQ FOD Financiën, vraag 14). 
62 FAQ FOD Financiën, vraag 10 en artikel 15, § 2, lid 2, 1°, van KB nr. 38. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/faq-income-taxes/b5963f12-cf5b-414e-b21a-5f2875f33188#q3
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/faq-income-taxes/b5963f12-cf5b-414e-b21a-5f2875f33188?highlight=services%20occasionnels%20entre%20citoyens
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3.3.6. Artikel 39 van de Relancewet 
 
De inkomsten uit de deeleconomie, uit occasionele diensten tussen burgers en uit verenigingswerk zijn 
opgenomen in artikel 90, lid 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, respectievelijk onder 
punt 1°bis, 1°ter en 1°quater. Met name het RSVZ vraagt zich af waarom artikel 39 van de Relancewet dan 
verwijst naar de inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1°bis en 1°ter van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 en naar artikel 12 van de Relancewet. 
 
Voor de deeleconomie en de occasionele diensten tussen burgers wordt dus verwezen naar de fiscale 
bepalingen van artikel 90, lid 1, 1°bis et 1°ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Voor de 
inkomsten uit verenigingswerk wordt daarentegen niet verwezen naar de fiscale bepaling van artikel 90, lid 
1, 1°quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 maar naar de niet-fiscale beschrijving in 
artikel 12 van de Relancewet. 

 
De vraag rijst dan ook of er een bijzondere reden is voor dit verschil tussen, enerzijds, de inkomsten uit de 
deeleconomie en uit occasionele diensten tussen burgers (verwijzing naar de fiscale bepaling) en, 
anderzijds, de inkomsten uit verenigingswerk (verwijzing naar de niet-fiscale beschrijving van de 
Relancewet). 
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4 .  P o s i t i e v e  a s p e c t e n  e n  t e  v e r b e t e r e n
 p u n t e n  

 

4.1. Gemeenschappelijke punten voor de drie stelsels 
(?) die onder de Relancewet vallen 

 

4.1.1. Positieve aspecten van de regelgeving 
 

4.1.1.1. Ondersteuning voor het ondernemerschap 
 

De FOD Economie vermeldt als potentiële gunstige aspecten van de regelgeving de volgende elementen: 
 

- een toename van het aantal in bijberoep geleverde activiteiten. Om slechts een van de drie 
activiteiten te noemen: de deeleconomie groeit nu eenmaal63 en de in het leven geroepen 
stimulans lijkt het presteren van diensten via deze weg te ondersteunen; -  

- een toename van het gedeeld gebruik van activa die zonder deze stimulans ongebruikt zouden 
blijven64. Het gebruik van deze goederen gaat dus richting maximalisatie ervan, wat de economie 
dichter bij haar optimum brengt. 

 
De FOD geeft als voorbeeld het feit dat in Frankrijk de meer dan 31 miljoen voertuigen van het 
wagenpark slechts 8% van de tijd worden gebruikt.65. Door peers met elkaar in contact te brengen, 
bevordert het platform Uber het gebruik van deze onvolledig benutte middelen. Daarom heeft het Hof 
van Justitie geoordeeld dat Uber door zijn dienst als tussenpersoon een stedelijk dienstaanbod schiep66. 
Dit criterium is voorgesteld door advocaat-generaal Szpunar, die het overgenomen heeft in zijn 
conclusies in een zaak die momenteel bij het Hof van Justitie aanhangig is67. 
Het gaat hier om voordelen die de FOD Economie "vermoedt", waarbij hij eveneens vermeldt dat bij 
zijn weten "geen enkele becijferde studie deze twee vermoedens momenteel bevestigt". 
 

4.1.1.2. Verduidelijken van grijze zones 
 

Naar het oordeel van meerdere instellingen (de FOD Economie, het RSVZ en de RVA) biedt de Relancewet 
een wettelijk kader en bijgevolg een betere bescherming voor deze activiteiten. 

 
Het RSVZ vermeldt bijvoorbeeld dat de Relancewet het mogelijk heeft gemaakt de situatie uit te klaren van 
bepaalde mensen die zich in een grijze zone bevonden. De RVA voegt eraan toe dat een juridisch kader voor 
bepaalde vormen van "werk" dubbelzinnigheden wegneemt en betwistingen vermijdt bij het kwalificeren 
van bepaalde activiteiten (en de eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien met betrekking tot de 
regelgeving waarvoor de RVA bevoegd is). 

 

 
63 Zie Een Europese agenda voor de deeleconomie, COM/2016/0356 final, blz. 2 en de studies waarnaar dit document verwijst. 
64 Zie V. Hatzopoulos, The Collaborative Economy and EU Law, Oxford, Hart Publishing and Bloomsburry Publishing, blz. 13-14. 
65 M. PRIETO et A. SLIM, Idées reçues sur l’économie collaborative, Parijs, Le Cavalier Bleu, blz. 44. 
66 HvJ-EU, 20 december 2017, Uber Spain, C-434/15, punt 38. 
67 HvJ-EU, Conclusies van advocaat-generaal Szpunar, 30 april 2019, AIRBNB Ireland, C-390/18, punten 55-68. 
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4.1.2. Te verbeteren punten 
 

We gaan hier niet meer opnieuw in op moeilijkheden wat de interpretatie van de regelgeving betreft, want 

die zijn hoger reeds aan bod gekomen. 

 

4.1.2.1. Samenhang tussen de stelsels en met andere bepalingen 
 
In het algemeen en zoals reeds vermeld leiden de verschillende voorwaarden en criteria tussen de 

verschillende vormen van bijklussen waarin de wet voorziet (voornamelijk tussen de deeleconomie en de 

andere twee vormen van werk) tot interpretatieproblemen. 

 
Bij die problemen komt het feit dat er naast de Relancewet nog andere vormen van bijklussen bestaan en 
dat die andere vormen ook hun specificiteit hebben. Bij wijze van voorbeeld vermelden we het 
vrijwilligerswerk, de zelfstandige activiteiten in bijberoep en de flexi-jobs. 
 
Ook hebben werknemers die actief zijn in socioculturele kringen en in de sportwereld de mogelijkheid om 

een beroep te doen op artikel 17 van het KB van 28 november 1969 (zie verder). 

 

Dit kan leiden tot verschillende statuten voor identieke situaties of tot het toepassen van dezelfde regels 

voor situaties die intrinsiek verschillen. Daardoor kan men zich de vraag stellen welk statuut men ab initio 

moet toekennen. Er kan ook sprake zijn van oneerlijke concurrentie. 

 

In dat verband is de FOD Economie van oordeel, rekening houdend met de aard van de activiteiten die in 
het kader van verenigingswerk mogelijk zijn (art. 3), dat men moeilijk kan spreken van 
concurrentievervalsing. 
 

4.1.2.2. Tegenstrijdigheid met algemene rechtsprincipes of 
internationale normen 

 

1°) De FOD Economie herinnert eraan dat de uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst tijdens de 

periode waarin het verenigingswerk niet op een nuttige wijze kan worden uitgevoerd ingevolge de 

toepassing van een reglement of van een analoge regelgeving van de bevoegde organisatie, en dit zonder 

recht op vergoeding voor de verenigingswerker (art. 5, § 3, lid 1, 4° en lid 2). Een dergelijke bepaling lijkt in 

te druisen tegen het principe dat overeenkomsten tot wet strekken, doordat een van de partijen naar eigen 

goeddunken het contract mag opschorten en de andere partij daarbij geen recht heeft op vergoeding. 

 

2°) De FOD Werkgelegenheid herinnert eraan dat, aangezien de Relancewet het verenigingswerk en het 

occasioneel leveren van diensten tussen burgers helemaal onttrekt aan de toepassing van het arbeidsrecht 

en de bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid daardoor volledig schrapt voor dit soort werk, de FOD 

Werkgelegenheid van mening is dat er wat zijn bevoegdheid betreft geen enkel gunstig aspect bestaat dat 

met de betreffende wetgeving verbonden is. 

 

Deze FOD herinnert eraan dat de reglementering van de individuele arbeidsverhoudingen in het bijzonder 

deel uitmaakt van het arbeidsrecht dat tot doel heeft de werknemers en de personen die bij de uitoefening 
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van hun werk met de werknemers worden gelijkgesteld, te beschermen. Dit deel van het arbeidsrecht 

omvat de bepalingen van de arbeidswet (regels inzake beperking van de arbeidstijd, nacht- en zondagwerk, 

rusttijden, pauzes, bescherming van het moederschap), van de wet betreffende het welzijn van werknemers 

(regels inzake gezondheid en veiligheid op het werk), de wet op de feestdagen, de wet tot instelling van de 

arbeidsreglementen en de wet betreffende de bescherming van het loon. Het toepassingsgebied van de 

arbeidsreglementering is omvangrijk, aangezien ze geldt voor iedereen die arbeid verricht onder het gezag 

van iemand anders, ongeacht het statuut van degene die deze arbeid verricht (in tegenstelling tot de 

wetgeving over de arbeidsovereenkomst, die uitsluitend geldt voor werknemers die gebonden zijn door een 

arbeidsovereenkomst). Vrijwilligers vallen bijvoorbeeld ook onder de arbeidsreglementering. 

 

Mensen die verenigingswerk verrichten, doen dat in principe onder het gezag van de vereniging die hen 

tewerkstelt. Ook in het geval van occasionele diensten tussen burgers kan niet worden uitgesloten dat 

iemand zijn werk verricht onder het gezag van iemand anders (hoewel dat minder waarschijnlijk het geval 

zal zijn). De uitsluiting van de arbeidsreglementering betekent dat deze twee categorieën bij het verrichten 

van hun taken niet onder enige beschermende reglementering vallen. De rechtvaardiging daarvoor in de 

parlementaire werkzaamheden is dat verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers geen 

beroepsactiviteit vormen maar moeten worden verstaan als een bijkomende niet-professionele activiteit 

die zich afspeelt in de vrije tijd van iemand die reeds een hoofdactiviteit heeft (met andere woorden een 

soort licht bezoldigd vrijwilligerswerk). Deze rechtvaardiging doet niet ter zake aangezien echt 

vrijwilligerswerk evenmin professioneel is, terwijl de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 

vrijwilligers hen niet uitsluit van het toepassingsgebied van de arbeidsreglementering. 

 

Volgens de FOD Werkgelegenheid druist de Relancewet bijgevolg in tegen het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel. Tegelijk zorgt de Relancewet ervoor dat België tal van internationale normen overtreedt 

(zie punt d hierna). 

 

3°) Volgens de FOD Werkgelegenheid betekent de algemene uitsluiting van bijklussen van het 

toepassingsgebied van de arbeidsreglementering dat België niet handelt in overeenstemming met een 

aantal belangrijke Europese en internationale arbeidsnormen. 

 

Veel van deze normen stellen minimumeisen aan de bescherming van de arbeid en van de werknemers.. 

Die normen interpreteren het begrip "werknemer" veelal autonoom en ruim, wat betekent dat ze eveneens 

van toepassing kunnen zijn op mensen die werk verrichten zonder dat ze krachtens het nationaal recht als 

werknemers worden beschouwd. 

 

Zo berust het begrip "werknemer" op Europees niveau vaak op het begrip "werknemer" zoals het voorkomt 

in artikel 45, paragraaf 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Volgens vaste 

rechtspraak van het Hof van Justitie heeft dit begrip "werknemer" een autonome Europese betekenis, kan 

het niet beperkend worden uitgelegd en moet het voldoen aan objectieve criteria die kenmerkend zijn voor 

de arbeidsverhouding. Onder "werknemer" verstaat men iedereen die reëel en daadwerkelijk werk verricht, 

met uitsluiting van werk dat door zijn omvang marginaal en bijkomstig is. Volgens deze Europese 

rechtspraak is het karakteristieke van een arbeidsverhouding als werknemer dat iemand in ruil voor een 

bezoldiging gedurende een bepaalde tijd een werk verricht voor rekening van iemand anders en onder diens 

gezag. 
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In principe vallen verenigingswerkers onder deze ruime Europese definitie van het begrip "werknemer". 

Zelfs bij occasionele diensten is het niet helemaal uitgesloten dat bepaalde mensen hun prestaties kunnen 

verrichten onder andermans gezag. De algemene uitsluiting van deze categorieën van werknemers uit het 

arbeidsrecht heeft als onmiddellijk gevolg dat België onder meer de volgende Europese richtlijnen zou 

kunnen overtreden: 

 

- de richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie 

van de arbeidstĳd; 

- de richtlijn 94/33/EG van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk; 

- de richtlijn 92/85/EEG van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 

bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters 

tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie; 

- de richtlijn 91/533/EEG van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de 

werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding 

van toepassing zijn; 

- de richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 

bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het 

werk; 

- … 

 

4°) De FOD Sociale Zekerheid wijst eveneens op het ontbreken van sociale bescherming voor de 

werknemers die onder de Relancewet vallen (voornamelijk wat arbeidsongevallen betreft). 

 

Zoals de FOD Werkgelegenheid vermeldt, zijn de werknemers op wie deze wet slaat, geen werknemers in 

de zin van de wet van 3 juli 1978 en worden zij uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van de wet van 

27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Evenmin genieten zij de toepassing 

van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, zoals FEDRIS bevestigt in een nota van 20 mei 2019, 

uitgebracht door het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen68. 

 

De redenering is de volgende: 

 
Artikel 1 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen (WAO) bepaalt dat deze wet van toepassing 
is op iedereen die als werkgever, werknemer of daarmee gelijkgestelde geheel of gedeeltelijk is 
onderworpen aan: 1° de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

 

Artikel 1, § 4 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat deze wet niet van toepassing is op 

"de personen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk 1 of 2 van titel 2 de wet van 18 juli 2018 

 
68 FEDRIS, 'Bijklussen voor verenigingen in het kader van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale 
cohesie (wet inzake onbelast bijverdienen)', BCAO/2019/05/01. 
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betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, voor zover is voldaan aan de 

voorwaarden van artikel 26 van voormelde wet'. 

 

Deze uitsluiting doet de vraag rijzen of de tekst wel in overeenstemming is met het herziene Europees 

Sociaal Handvest. Artikel 3 van het Handvest bepaalt dat de lidstaten zich ertoe verbinden de werknemers 

te beschermen tegen arbeidsongevallen. 

 

Ook legt de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (hierna "IAO") het principe vast dat bepaalt 

dat werknemers in de ruime zin van het woord een bescherming tegen arbeidsongevallen moeten genieten. 

Een van de specifieke instrumenten van de IAO in deze is met name de Overeenkomst nr. 155 inzake 

veiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, goedgekeurd op 22 juni 1981(art. 4, 11 en 18). 

 

4.1.2.3. Financiering van de sociale zekerheid 
 

Algemeen gesproken hanteert de sociale zekerheid het principe van de solidariteit en sluit ze een eerder 

individualistische sociale zekerheid à la carte uit. Mensen die onder de Relancewet vallen, betalen evenwel 

geen bijdragen en hebben geen deel aan het elan van solidariteit dat onze sociale zekerheid kenmerkt. 

 
Deze wet zou in het bijzonder kunnen leiden tot een verarming van de sociale zekerheid (vooral van 
zelfstandigen) en van de fiscale inkomsten. 
Er zijn echter belangrijke verschillen in de vooruitzichten naargelang de bronnen (RSVZ en FOD Sociale 
Zekerheid, verslag van het Rekenhof 2018 op basis van cijfers van de FOD Financiën) om de impact van de 
wet op het sociaal statuut van de zelfstandigen en op de sociale zekerheid in het algemeen te begrijpen, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met eventuele extra inkomsten die door dezelfde wet worden 
gegenereerd69. 
 
Zoals hoger vermeld in de gegevens over zelfstandigen, vallen er op grond van de evolutie van het aantal 
zelfstandigen in bijberoep of die de pensioenleeftijd bereikt hebben, nog geen lessen te trekken over de 
impact van de Wet op het sociaal statuut van de zelfstandigen. Deze ontwikkeling moet van nabij gevolgd 
worden. 

 

4.1.2.4. Verschillen in behandeling 
 

1°) Voor de FOD Werkgelegenheid komt het stelsel dat de Relancewet invoert neer op het creëren van een 

derde statuut, tussen dat van loontrekkende en dat van vrijwilliger in. Maar door iedereen die onder het 

toepassingsgebied van de Relancewet valt, uit te sluiten van alle bepalingen van het arbeidsrecht schept 

men een ongelijkheid in behandeling tussen verschillende werksituaties die op voet van gelijkheid 

behandeld zouden moeten worden70. 

 

2°) De FOD Sociale Zekerheid benadrukt dat op de activiteiten die de Relancewet beoogt, net zo goed 

bepalingen kunnen worden toegepast van de regelgeving die een beperkte onderwerping aan de sociale 

zekerheid vastleggen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de activiteiten van de socioculturele sector zoals 

 
69 Zie hierover advies nr. 2017/18 van het Algemeen Beheerscomité, blz. 20. 
70 Zie in dat verband het advies van de Raad van State, Doc.parl., 2017-18, nr. 2839/1, blz. 514. 

https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/algemeen_beheerscomite_advies_201718.pdf


65 
FOD Sociale Zekerheid - Evaluatie van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (fase 2) 

bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van voornoemde wet 

van 27 juni 1969. 

 

De socioculturele activiteiten zoals bedoeld in artikel 17 van voornoemd het koninklijk besluit van 28 

november 1969 houden geen vrijstelling in van de toepassing van de wet van 10 april 1971 op de 

arbeidsongevallen. Gelegenheidswerknemers in de zin van deze bepaling genieten dan ook een verzekering 

tegen arbeidsongevallen, in tegenstelling tot diegenen die onder de Relancewet werken. Het lijkt ons 

relevant de aard van dit verschil in behandeling te analyseren om na te gaan of het al dan niet om 

discriminatie gaat. 
 

Bovendien, zoals FEDRIS uiteenzet in zijn nota van 20 mei 2019, zal de herkwalificatie van een als 

verenigingswerk aangegeven activiteit niet noodzakelijk leiden tot de toepassing van de wet tegen de 

arbeidsongevallen, behalve in gevallen van manifeste sociale fraude. 

Zo wordt een organisatie die tijdig en correct de verplichte elektronische aangifte heeft ingediend en geen 

foutmelding heeft gekregen, niet beschouwd als werkgever, ook niet voor de toepassing van de wet van 10 

april 1971 op de arbeidsongevallen. Slechts in de gevallen waarin geen aangifte werd gedaan of de aangifte 

niet werd gevalideerd door de elektronische applicatie, rijst eventueel een probleem inzake niet-

verzekering (…). 

Onder de huidige wetgeving blijven de herkwalificaties van overeenkomsten inzake verenigingswerk die 

aanleiding geven tot toepassing van de wet op de arbeidsongevallen met terugwerkende kracht, evenwel 

beperkt tot enkele gevallen van manifeste sociale fraude. 

 

3°) Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen benadrukt dat de fiscale 

classificatie van de inkomsten uit verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers een 

ongewettigde discriminatie met zich meebrengt. Deze inkomsten worden fiscaal beschouwd als diverse 

inkomsten en komen niet in aanmerking voor het bepalen van het bedrag van de vergoeding wegens 

arbeidsongeschiktheid op grond van de precieze gezinssituatie en ook niet voor de toepassing van de 

cumulatieregel in het geval van een toegelaten activiteit. 

 

4°) Wachttijd van een jaar 
 
Met betrekking tot het verenigingswerk: 
 
De Relancewet verbiedt formeel een arbeidsovereenkomst, een bedrijfsovereenkomst of een statutaire 
aanstelling om te zetten in verenigingswerk en legt een wachttijd van een jaar op tussen het einde van de 
arbeidsovereenkomst en het begin van verenigingswerk bij de voormalige werkgever. Dit principe geldt niet 
voor gepensioneerden en studenten71. 
 

Ter illustratie: een sporttrainer die zijn activiteit vóór het in werking treden van de Relancewet zou 

uitoefenen als zelfstandige in bijberoep, voldoet alleen aan de voorwaarden om dezelfde activiteit uit te 

oefenen in het kader van verenigingswerk indien hij zijn zelfstandige activiteit sinds meer dan een jaar heeft 

stopgezet. 

 

 
71 Artikel 17, lid 1 van de Relancewet. 
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Voor de deeleconomie en de occasionele diensten tussen burgers: 
 
De activiteiten die aanvankelijk als zelfstandige werden uitgeoefend , kunnen alleen recht geven op het 
fiscale stelsel van de deeleconomie of van occasionele diensten tussen burgers indien de genoemde 
zelfstandige activiteiten geen inkomsten meer hebben opgeleverd die als beroepsinkomsten worden 
beschouwd sinds 1 januari van het burgerlijk jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de activiteit wordt 
uitgeoefend in het kader van de occasionele diensten tussen burgers (mits alle andere voorwaarden vervuld 
zijn). Anders worden de gegenereerde inkomsten beschouwd als beroepsinkomsten en is het, indien van 
toepassing, de voortzetting van de aanvankelijk uitgeoefende zelfstandige activiteit72. 
  
.Voorbeeld: indien een beroepstuinier in november 2019 een einde maakt aan zijn zelfstandig statuut om 
zijn werk als tuinier onder het stelsel van de deeleconomie te doen, zal hij een wachttijd van één burgerlijk 
jaar in acht moeten nemen door in 2020 niet te tuinieren via de deeleconomie. Hij zal voor zijn tuinwerk dan 
ook pas vanaf 1 januari 2021 vrijgestelde inkomsten kunnen ontvangen in het kader van de deeleconomie. 
Wel zal hij vanaf 2019 (mits alle voorwaarden nageleefd worden) vrijgestelde inkomsten kunnen ontvangen 
in het kader van de deeleconomie indien de geleverde diensten een andere activiteit dan tuinieren betreffen. 
 
Deze wachttijd roept de volgende bedenkingen op: 
 

- De sportsector erkent dat het noodzakelijk is de bijzondere voorwaarden te behouden die moeten 

beletten dat gewoon werk wordt omgezet in verenigingswerk, maar is van mening dat ze "een 

discriminatie [creëren] tussen enerzijds de verenigingen die in het verleden gebruik maakten van 

'valse vrijwilligers' en die nu een statuut van verenigingswerker kunnen aanbieden aan deze 

personen, en anderzijds de verenigingen die de aangeboden activiteiten aangaven, in het kader van 

de statuten van werknemer of van zelfstandige en die op heden een jaar moeten wachten vooraleer 

ze een statuut van verenigingswerker aan deze personen kunnen aanbieden." 

- Naar het oordeel van de FOD Sociale Zekerheid zou dit verschil in behandeling op basis van het 

tijdstip waarop men bijklust of een dergelijke activiteit besluit aan te geven niet beschouwd mogen 

worden als discriminatie. 

 

5°) Naar het oordeel van de FOD Sociale Zekerheid bevat de Relancewet weliswaar bepalingen om te 

beletten dat een organisatie van haar "reguliere" werknemers verenigingswerkers maakt, maar geen 

enkele bepaling die bedoeld is om te beletten dat professionelen van een sector dezelfde activiteit 

uitoefenen als "reguliere" werknemers en als verenigingswerkers. Bijvoorbeeld een ziekenoppas die 4/5 

werkt in organisatie A en als verenigingswerker zieken oppast voor organisatie B. 

 

4.1.2.5. Geen sociale bescherming 
 

Volgens de FOD Werkgelegenheid en de FOD Sociale Zekerheid levert de regelgeving eveneens een 

probleem met betrekking tot het grondwettelijk beginsel van gelijkheid op fiscaal en sociaal vlak. Inkomsten 

uit verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers zijn helemaal vrijgesteld van belastingen en 

sociale bijdragen zolang ze de wettelijke maxima niet overschrijden. Aangezien er geen sociale-

zekerheidsbijdragen worden betaald, doen deze prestaties ook geen sociale rechten ontstaan. Het 

betreffende stelsel is evenwel alleen toegankelijk voor wie reeds een ander hoofdberoep heeft als 

 
72 FAQ FOD Financiën, vraag 10 en artikel 15, § 2, lid 2, 1°, van KB nr. 38. 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/faq-income-taxes/b5963f12-cf5b-414e-b21a-5f2875f33188?highlight=services%20occasionnels%20entre%20citoyens


67 
FOD Sociale Zekerheid - Evaluatie van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (fase 2) 

loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar, en voor gepensioneerden. De ingeroepen rechtvaardiging is dat 

deze mensen reeds adequate sociale bescherming genieten dankzij hun hoofdstatuut, zodat ze niet volledig 

verstoken blijven van sociale bescherming wanneer zij zouden bijklussen. Om te beginnen is een deel van 

de rechtvaardiging – namelijk het deel dat slaat op het creëren van een wankele sociale bescherming – 

precies het gevolg van het bedoelde stelsel, dat geen bijkomende sociale bescherming omvat. Men moet 

trouwens vaststellen dat bepaalde categorieën van uitgesloten personen wel degelijk sociale bescherming 

genieten, op grond van beroepsactiviteiten die ze voordien uitoefenden (bv. werklozen, langdurig zieken, 

deeltijds werkenden die minder dan 4/5 werken), en dat dit argument niet relevant is voor mensen die 

buiten de arbeidsmarkt staan (en die eveneens uitgesloten worden). 

 

Niet alleen geven de prestaties die men verricht in toepassing van de Relancewet geen recht op pensioen, 

werkloosheidsuitkering en ziekteverzekering, ze worden evenmin in aanmerking genomen voor het nemen 

en betaald krijgen van wettelijke vakantiedagen. 

 

Dit belet niet dat bepaalde mensen die bescherming genoten dankzij een hoofdstatuut in T-3, zonder 

bescherming zouden kunnen vallen wanneer ze ondertussen gestopt zijn met de activiteit die ze in T-3 

uitoefenden en geen beroepsactiviteit meer uitoefenen en ook geen werkloosheidsuitkering genieten. De 

enige "bijkomende" activiteit die ze uitoefenen, levert hun immers geen sociale rechten op. 

 

4.1.2.6. Leemten in de regelgeving 
 
✓ Inzake welzijn op het werk 

 

De Relancewet neemt alleen de algemene basisprincipes inzake welzijn op het werk over. Hij dekt dus niet 

alle aspecten van het welzijn op het werk zoals ze vervat zijn in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Welzijnswet) en in de codex over het welzijn op 

het werk en meer bepaald alle maatregelen die bedoeld zijn om deze algemene principes door te voeren. 

Dat roept allerlei vragen op, meer bepaald hoe de principes die in de Relancewet staan concreet kunnen 

worden toegepast (met name bij gebrek aan organisatorische structuren en hun specifiek opgeleide 

specialisten, zoals de arbeidsgeneesheer), hoe een controle kan worden georganiseerd (aangezien het 

sociaal strafwetboek niet van toepassing is en de inspecteurs van de controle van het welzijn op het werk 

niet bevoegd zijn om op te treden), hoe de bevoegdheid van de Koning wordt gezien om de regels die de 

Relancewet vastlegt te verduidelijken (artikelen 10, § 4 en 11, § 2 van de Relancewet), … 

 

Bovendien verwijst artikel 11, § 1, lid 2, punt 7° van de Relancewet met betrekking tot de psychosociale 

risico's naar de procedures van de Codex over het welzijn op het werk, hetgeen suggereert dat deze 

procedures gebruikt kunnen worden door verenigingswerkers. Nochtans is dat niet het geval, aangezien zij 

uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de Welzijnswet. 

 

Wat betreft de bepaling van de Relancewet (artikel 36) die het toepassingsgebied van de Welzijnswet 

wijzigt: vanuit wetgevend standpunt gezien, moet de uitsluiting van de verenigingswerkers niet worden 

opgenomen in paragraaf 1 van artikel 2 van de Codex over het welzijn dat het toepassingsgebied ervan 
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definieert, maar veeleer in een nieuwe paragraaf op het einde van dit artikel. Deze opmerking staat in het 

hoofdstuk over de "aanbevelingen". 

 
✓ Het afsluiten van een overeenkomst door een feitelijke vereniging? 

 
Hierover stelt de FOD Economie met betrekking tot het verenigingswerk zich de volgende vraag: 
Hoe kan een organisatie die een "feitelijke vereniging" is een overeenkomst afsluiten aangezien zij geen 
rechtspersoonlijkheid heeft? Als men ervan uitgaat dat de overeenkomst in dat geval hoofdelijk wordt 
afgesloten door alle natuurlijke personen/rechtspersonen die tot de feitelijke vereniging behoren, zou het 

relevant zijn dat te vermelden. 
 
✓ Begrip overmacht en de gevolgen ervan 

 
Naar het oordeel van de FOD Economie bevat de Wet een onnauwkeurigheid met betrekking tot het begrip 
overmacht en de gevolgen ervan. De wet vestigt een onderscheid tussen "tijdelijke overmacht", die de 
overeenkomst tijdens zijn bestaan schorst, en "overmacht", die een einde maakt aan de overeenkomst (art. 
5, § 3, al. 1, 1° en § 5, 4°). 
 
Dit onderscheid is weliswaar als begrip duidelijk, maar in de praktijk is dat minder het geval: hoe bepaal je 
ab initio het al dan niet tijdelijke karakter van een overmacht? Indien een als overmacht te kwalificeren 
gebeurtenis zich definitief voordoet waarbij de verenigingswerker ervan wordt overtuigd dat zijn 
overeenkomst beëindigd is zodat hij andere juridische betrekkingen kan aangaan, maar daarna blijkt dat het 
slechts om tijdelijke overmacht gaat, mag men er dan van uitgaan dat de verenigingswerker zijn 
verplichtingen ten overstaan van de vereniging schendt doordat hij niet meer in staat is de verplichtingen 
na te komen die voortvloeien uit de overeenkomst inzake verenigingswerk zodra die niet langer geschorst 
is? Dat roept aanzienlijke juridische vragen op. Hoe staat het bijvoorbeeld met het nadeel dat in dit kader 
door de verenigingswerker aan een derde wordt berokkend? Is de organisatie daar aansprakelijk voor (art. 
6, al. 1)? Of wordt de betrokkene niet langer als verenigingswerker beschouwd en wordt hij dientengevolge 
niet meer beschermd door deze bepaling? 
 
✓ Cumulatie met sociale uitkeringen 

 
De Relancewet bevat specifieke bepalingen die louter bedoeld zijn om het cumuleren tussen een 
overeenkomst inzake verenigingswerk en werkloosheidsuitkeringen (artikelen 13 en 14 van de Wet) en 
vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid (artikelen 15 en 16 van de Wet) te regelen. Blijkbaar heeft de 
wetgever willen vermijden dat in deze situaties het langdurig bestaan van gecumuleerde inkomsten uit 
verenigingswerk en vervangingsinkomens zou worden aangemoedigd, aangezien dat onzeker is voor de 
werknemers en duur voor de sociale zekerheid. 
 
De wet voorziet niet expliciet in de mogelijkheid om sociale uitkeringen te combineren met een eventuele 
vergoeding voor diensten tussen burgers of met inkomsten uit uitkeringen in het stelsel van de deel 
economie. De wetgever geeft echter aan dat deze nieuwe verordening voor occasionele diensten tussen 
burgers geen afbreuk doet aan de geldende wetgeving inzake werkloosheid, vervroegde uittreding en 
arbeidsongeschiktheid. Het is de specifieke wetgeving voor elke uitkering die van toepassing is. 
73.  

 
73 Voor een overzicht van deze regelgeving wat de platformeconomie en de sociale uitkeringen betreft: zie T. DOUILLET, S. GILSON, 

F. LAMBINET, M. VERWILGHEN, "Le statut social des travailleurs de l'écnomie collaborative", op. cit, blz. 216 e.v. 
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Een regelgevend initiatief was (en blijft) noodzakelijk voor bepaalde regelgevingen, zowel in het stelsel van 
de zelfstandigen als in dat van de loontrekkenden (zie daarover de aanbeveling verder in de tekst). 
 
Het valt te betreuren dat er in dat verband geen coördinatie is geweest tussen de verschillende bevoegde 
OISZ's of FOD's (Pensioendienst of FOD Sociale Zekerheid) voor de drie luiken van de Relancewet, want die 
had kunnen zorgen voor een zekere coherentie en rechtszekerheid voor de begunstigden van sociale 
uitkeringen. 
 
Overigens legt de Wet eveneens niets vast met betrekking tot de uitvoering van prestaties die onder de 
Relancewet vallen door een zelfstandige die het overbruggingsrecht geniet en evenmin met betrekking tot 
de occasionele prestaties die men verricht tijdens periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. 
 
In het sociaal statuut van de zelfstandigen bevat de regelgeving betreffende het overbruggingsrecht, de 
mantelzorg en de vaderschaps- en geboortevergoeding momenteel geen enkele bepaling met betrekking 
tot de relatie tussen deze uitkeringen met activiteiten die men verricht in het kader van de Relancewet. 
De regelgeving betreffende deze uitkeringen verwijst evenwel altijd naar een "beroepsactiviteit"74. Volgens 
het RSVZ en de FOD Sociale Zekerheid zouden verenigingswerk en activiteiten binnen de deeleconomie de 
toekenning van deze uitkeringen in de weg staan. Occasionele diensten tussen burgers zouden de 
toekenning van deze uitkeringen daarentegen niet in de weg staan. 
 

4.1.2.7. Zware formaliteiten voor kleine structuren 
 
1°) Hoewel uit de enquête blijkt dat de meeste organisaties die gebruik maken van verenigingswerk geen 
specifieke moeilijkheden melden om de formele regels na te leven die de te evalueren regelgeving oplegt, 
vindt de FOD Economie dat de verplichte verzekering en de aangiftemodaliteiten (die impliceren dat men 
een informaticasysteem moet hebben) voor kleine structuren moeilijk doenbaar zijn. 
Voorbeeld: Een vzw doet een beroep op iemand van het vak om advies en bijstand te krijgen. Het gaat om 
iemand die behoort tot de categorie van de artistieke begeleiders (art. 3, lid 1, 5°), die gebruik zou kunnen 
maken van het stelsel van het verenigingswerk. Maar voor een kleine vzw valt het niet mee louter voor dat 
doel een verzekeringspolis af te sluiten en het gebruik van een informaticasysteem in te voeren om de 
gegevens van één persoon te registreren. Het gevaar bestaat dat de vzw dan maar geen beroep doet op het 
mechanisme, ten nadele van de betrokkene en van de vereniging zelf. Terwijl de basisgedachte is dat deze 
"kleine economie" volop toegepast wordt en niet dat de voordelen ervan beperkt blijven tot de grootste 
spelers. 
 
2°) Met betrekking tot de occasionele diensten tussen burgers  wijst de FOD Economie erop dat de 

verplichte, aan elke prestatie voorafgaande registratie van de prestatie en de vergoeding op de RSZ-

applicatie moeilijk verenigbaar lijkt met de aard zelf van de diensten die ervoor in aanmerking komen, 

doordat deze verplichting impliceert dat men vooraf heeft bepaald hoeveel uren bij elke interventie 

 
74 Artikel 5, § 1, 4° van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen 

(voorwaarde van de afwezigheid van beroepsactiviteit, artikel 4, § 3, lid 2, a), van het koninklijk besluit van 27 september 2015 

houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te 

geven aan een persoon (voorwaarde van het "niet hervatten van een activiteit") en artikel 2, 3° van het koninklijk besluit van 15 

december 2019 tot uitvoering van artikel 18bis, § 5, van het koninklijk besluit nr. 38 (voorwaarde van de "onderbreking van elke 

beroepsactiviteit"). 
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gepresteerd zullen worden. Dit lijkt moeilijk te zijn voor, bijvoorbeeld, kinderoppas, buitenschoolse opvang, 

kleine onderhoudswerkjes, hulp aan personen, enz. … De mogelijkheid om de applicatie achteraf in te vullen 

zou overwogen moeten worden. 

 
De FOD Sociale Zekerheid is dan weer van oordeel dat deze formaliteiten in verhouding staan tot de 
doelstelling van het mechanisme: het gebruik van kleine prestaties vergemakkelijken zonder regulier werk 
in het gedrang te brengen. Hebben kleine structuren niet noodzakelijk toegang tot een informaticasysteem, 
dan kan de aangifte gebeuren vanuit het systeem van een lid van de organisatie zelf. Bovendien maakt de 
voorafgaande vastlegging van de omvang en de duur van de activiteit het mogelijk ab initio uit te maken of 
de activiteit al dan niet een reguliere beroepsactiviteit vormt dan wel een veeleer occasionele. Gebeurt dat 
niet vooraf, dan dreigt het beroep op de activiteit oneerlijke concurrentie te vormen tegenover diegenen 
die ze van meet af aan als een reguliere en gebruikelijke activiteit zouden uitoefenen en aangeven, en 
sociale-zekerheidsbijdragen (bv. als zelfstandige in hoofd- of bijberoep) en belastingen op de inkomsten 
eruit zouden betalen. 
 

4.1.2.8. .Rechtsonzekerheid 
 
✓ Uitgesteld effect tot het tijdstip van de fiscale aangifte van de inkomsten 

 

Er is niet alleen de onzekerheid die verband houdt met de interpretatie van de voorwaarden die de 

regelgeving oplegt, zoals eerder gesignaleerd. Een ander element van onzekerheid heeft ermee te maken 

dat het jaarplafond van de inkomsten pas bekend is wanneer de belasting daadwerkelijk geheven wordt, 

dus één tot twee jaar na de eigenlijke activiteit. 

 

Bovendien stelt het systeem van de voorafgaande elektronische aangifte de dienstverleners noch de 

begunstigden in staat na te gaan of het jaarplafond overschreden is wanneer de werknemer bijklust in 

combinatie met activiteiten binnen de deeleconomie, want de inkomsten daaruit komen niet in de 

technische applicatie terecht. 

 

Dat dreigt te leiden tot regularisatieprocedures waar de betrokkene mee worstelt en die het mogelijk ook 

de instellingen moeilijk maken omdat zij bij overschrijding bijdragen moeten opeisen of de terugbetaling 

van onterecht ontvangen sociale uitkeringen moeten vorderen. 

 

Want inderdaad, als de hoedanigheid van verenigingswerker of verstrekker van occasionele diensten wordt 

geherkwalificeerd tot loontrekkende of zelfstandige, sluit de RVA de werkloze met terugwerkende kracht 

uit van het recht op uitkeringen en recupereert hij de onterecht ontvangen uitkeringen. 

 

Een loontrekkende die gebonden is door een arbeidsovereenkomst, kan geen aanspraak maken op 
uitkeringen als volledig werkloze (en bijklussen heeft ook een weerslag op het recht op uitkeringen als 
tijdelijk werkloze) en een werkloze die een zelfstandige activiteit uitoefent kan die niet cumuleren met 
werkloosheidsuitkeringen indien (onder meer) vooraf geen aangifte werd gedaan met betrekking tot die 
activiteit. 
 
De regelgeving inzake werkloosheid laat in bepaalde situaties (in geval van goede trouw bijvoorbeeld, of als 
de werkloze bewijst dat hij slechts op bepaalde dagen prestaties geleverd heeft) weliswaar toe het 
recupereren van de uitkeringen te beperken tot bepaalde periodes of dagen of tot het bedrag van de 
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inkomsten die niet gecumuleerd zouden mogen worden met uitkeringen75, maar werknemers die 
werkloosheidsuitkeringen (of andere sociale uitkeringen) ontvangen en wier activiteit meer dan een jaar na 
datum geherkwalificeerd wordt, kunnen het financieel moeilijk krijgen76. 
Loontrekkenden in loopbaanonderbreking of tijdskrediet mogen evenwel de vergoedingen daarvoor 
cumuleren met een bijverdienste als loontrekkende of met een zelfstandige activiteit (sinds 01 augustus 
2019 geldt dat ook voor een gedeeltelijke onderbreking), indien ze die activiteit voordien al uitoefenden. 
De regelgeving ter zake verschilt evenwel naargelang de sector waarin de betrokkene werkt (privésector, 
openbare sector, autonoom overheidsbedrijf, …). 
 
✓ Onzekerheid over de gevolgen van overschrijding van de plafonds, afhankelijk van het mechanisme - 

herkwalificatie 
 

De FOD Sociale Zekerheid wijst op rechtsonzekerheid die te maken heeft met de gevolgen van 

overschrijding van het plafond of het niet naleven dan de wettelijke voorwaarden, die op fiscaal en sociaal 

vlak niet identiek zijn: 

Bijvoorbeeld wat de overeenkomst inzake verenigingswerk betreft: 

o fiscaal: herkwalificatie tot beroepsinkomsten van loontrekkenden voor het lopende jaar en het daarop 

volgende jaar (artikel 37 bis, § 2, lid 2 van het WIB 1992); 

o  sociaal: onderwerping voor het lopende jaar. 

 

Die onzekerheid wordt eveneens benadrukt doordat de gevolgen van de fiscale en sociale overschrijding 

ook nog eens verschillen tussen de mechanismen waarover de Relancewet gaat (zie punt 3.1.4.). Die situatie 

wekt enig onbegrip. 

 

4.1.2.9. Geen toegang tot relevante gegevens 
 

1°) De Federale Pensioendienst beschikt niet over het bedrag dat maandelijks wordt betaald bij wijze van 

vergoeding voor prestaties in het kader van verenigingswerk, voor occasionele diensten tussen burgers en 

binnen de deeleconomie. De dienst wijst er echter op dat hij over 3 jaar beschikt om te controleren of de 

toegelaten limieten overschreden werden in het kader van cumulatie van pensioen met een 

beroepsactiviteit. Die verjaringstermijn loopt pas vanaf 1 juni van het burgerlijk jaar dat volgt op het jaar 

waarin de overschrijding van de limieten zich heeft voorgedaan. 

 

2°) De administratieve controledienst van het RIZIV heeft nog geen toegang tot de gegevens betreffende 

de deeleconomie, het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers. Hij heeft wel een 

toelating gekregen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid maar die is nog niet geconcretiseerd. 

 

 
75 Art. 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 
76 Bovendien kan een administratieve sanctie worden opgelegd aan een werkloze die de verplichte aangifte niet heeft gedaan of die 
geen tewerkstelling heeft aangeduid op zijn controlekaart (uitsluiting van het recht op uitkeringen gedurende een bepaalde periode, 
cf. artikelen 153 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering). Vóór het 
werkloosheidsbureau hierover een beslissing neemt, moet de werkloze evenwel uitgenodigd worden om zich te komen verdedigen. 
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3 °) De RVA laat dan weer weten dat hij niet tijdig geïnformeerd wordt over de bedragen die de begunstigde 

van werkloosheidsuitkeringen ontvangt. De gegevens betreffende de inkomsten (per maand) zijn 

hoofdzakelijk van belang omdat ze toelaten: 

- vast te stellen dat de werkloze diensten levert (waarover hij mogelijk geen aangifte heeft 

gedaan of die hij misschien niet op zijn controlekaart vermeld heeft); 

- de prestaties te herkwalificeren indien zij het toegelaten bedrag op maandbasis (of 

jaarbasis) zouden overschrijden. 

 

Dat de RVA die gegevens niet krijgt, betekent dat bovengenoemde vaststellingen niet kunnen gebeuren. 

 

De herkwalificatie kan eveneens voortvloeien uit een andere gegevensstroom (in geval van registratie met 

terugwerkende kracht in het systeem Dimona of het ARZA), die met enige vertraging bij de RVA zal 

toekomen. Het is van belang dat de RVA zo snel mogelijk op de hoogte is van een (eventuele) herkwalificatie, 

zodat de periode waarvoor onterecht uitkeringen worden ontvangen niet nodeloos verlengd wordt. 

 

4°) Het RSVZ signaleert dat de gegevensstromen nog niet operationeel zijn. Het kan dus, bijvoorbeeld, nog 
niet nagaan of iemand zijn voorafgaande elektronische aangifte heeft ingediend. 
Het verduidelijkt evenwel dat twee directies van het RSVZ77 ook de bevoegdheid kregen om onder bepaalde 

voorwaarden bepaalde gegevens betreffende de aangifte van verenigingswerk en occasionele diensten 

tussen burgers te raadplegen met behulp van de webapplicatie DOLSIS78. Er worden momenteel technische 

aanpassingen gedaan om daadwerkelijk toegang te hebben tot die gegevens. 

 

Het RSVZ heeft ook de bevoegdheid gekregen om onder bepaalde voorwaarden maandelijks bepaalde 

gegevens betreffende de aangifte van verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers te 

ontvangen79. Er worden momenteel technische aanpassingen gedaan om daadwerkelijk toegang te hebben 

tot die gegevens. 

 

Toen we de laatste hand legden aan de samenstelling van dit rapport, werd nog gewerkt aan een Protocol 

voor het uitwisselen van gegevens tussen het RSVZ en de FOD Financiën. 

 

5°) De FOD Economie wijst erop dat de prestaties moeilijk te kwantificeren lijken. 
 
Hij stelt onder meer vast dat er veel te weinig gegevens zijn en dat die vaststelling eveneens wordt gedeeld 
door de leden van de werkgroep "innovatieve economische modellen", aangestuurd door de FRDO/CFDD 
en waaraan het Kenniscentrum Duurzame Economie van de FOD Economie als waarnemer deelneemt. 
 

4.1.2.10.  Gevaren voor misbruik 
 

Voor verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers is overschrijding van het jaarplafond in de 
praktijk niet mogelijk via de elektronische applicatie aangezien die controleert en het invoeren van 
bedragen die boven het plafond uitkomen a priori verhindert. Met andere woorden: zodra het jaarplafond 

 
77 De directies VOB en ECL van het RSVZ 
78 BERAADSLAGING Nr. 19/046 VAN 5 MAART 2019 
79 BERAADSLAGING Nr. 19/044 VAN 5 MAART 2019  

https://www.bijklussen.be/nl/index.html
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is overschreden voor verenigingswerk en/of occasionele diensten tussen burgers, is het niet langer mogelijk 
nieuwe prestaties in te voeren voor het betreffende burgerlijk jaar. 
Het gevaar voor misbruik bestaat zodra dat plafond bereikt is en de betrokkene "in het zwart" zijn 
activiteiten voortzet of met nieuwe activiteiten begint, zonder voorafgaande aangifte. 
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4.2. Verenigingswerk 
 

4.2.1.  Positieve aspecten van de regelgeving 
 

a) Uit de resultaten van de enquête blijkt de tevredenheid van de sportsector, die dan ook aan 

de basis ligt van de invoering van het statuut van verenigingswerker De sportsector was al 

lang de voornaamste vragende partij voor een "semi-agoraal" statuut dat kon voldoen aan zijn 

verwachtingen met betrekking tot het vergoeden van prestaties binnen het kader van een 

aantal met regelmaat uitgeoefende functies (trainer, scheidsrechter, coach enz.). 

 

De sportverenigingen, -federaties en -koepels vermelden de volgende elementen als voordelen van de 

regelgeving betreffende verenigingswerk: 

o de rechtszekerheid; 

o minder niet of slecht aangegeven activiteiten; 

o minder oneigenlijk beroep op vrijwilligerswerk; 

o beter aangepaste vergoedingenplafonds dan bij vrijwilligerswerk, gezien de 

regelmaat en de duur van de prestaties die eigen zijn aan de sportsector; 

o betere profielen op een meer blijvende basis kunnen engageren; 

o beter kunnen omgaan met pieken in de activiteit; 

o eenvoudig toe te passen; 

o geen belasting. 

We zullen in de aanbevelingen nog zien dat er uitbreidingen van het statuut worden gevraagd, hoofdzakelijk 

uitgaande van de actoren van de sportsector. 

- De koepelorganisaties van de sportsector hebben eveneens uiting gegeven aan hun tevredenheid 

en aan de voordelen die ze putten uit de regelgeving; dit gebeurde via de Hoge Raad voor 

Vrijwilligers, in zijn antwoord op de vragenlijst van de FOD Sociale Zekerheid. 

Binnen de Hoge Raad voor Vrijwilligers wordt dat enthousiasme alleen gedeeld door de sector van de 

dag- en nachtoppas (van mensen die hulp behoeven). Nochtans beweert deze sector alleen 

uitzonderlijk een beroep te doen op verenigingswerk. 

 

b) Maximale bedragen van de vergoeding 

 

- De meerderheid van de organisaties die gebruik maken van verenigingswerk is tevreden over de 

hoogte van het jaarplafond dat is vastgelegd voor de vergoedingen. Zo blijkt uit de enquête dat 

79,8% van de organisaties die antwoorden en gebruik maken van verenigingswerk, het jaarplafond 

geschikt vindt. 

Het maandplafond wordt geschikt bevonden door 72,1% van de organisaties die antwoorden en 

gebruik maken van verenigingswerk. 
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4.2.2. Te verbeteren punten 
 

a) Bepaalde organisaties in de sportsector benadrukken weliswaar de voordelen die deze 

regelgeving hun oplevert, maar delen tegelijk de bekommernissen waaraan de andere sectoren 

lucht geven, namelijk de gevaren voor onzekere werkgelegenheid en verzwakking van de 

sociale zekerheid. 

 

4.2.2.1. Verschillen in behandeling 
 

- 1°) De twee Beheerscomités van de uitkeringsverzekering (loontrekkenden en zelfstandigen) van 

het RIZIV hebben een ongewettigd verschil in behandeling vastgesteld tussen enerzijds een 

gerechtigde die reeds vóór het begin van zijn arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk de aflopende 

overeenkomst inzake verenigingswerk heeft uitgevoerd (de adviserend geneesheer moet alleen 

nagaan of het verenigingswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de 

betrokkene), en anderzijds een gerechtigde die voor het eerst de overeenkomst inzake 

verenigingswerk uitvoert tijdens deze periode van arbeidsongeschiktheid (de adviserend 

geneesheer moet dan de toelating geven voor deze werkhervatting). Deze situatie leidt inderdaad 

tot verschillende administratieve formaliteiten en een verschillende medische evaluatie naargelang 

het geval waarin de gerechtigde zich bevindt. Dit onderscheid maakt bovendien het systeem 

ingewikkelder en vergroot het gevaar voor fouten bij het indienen van de aanvraag door de 

verzekerde en bij de behandeling van het dossier door het ziekenfonds. Ten slotte leidt dit 

onderscheid tot het toepassen van twee cumulstelsels waarvan de impact op de vergoedingen 

zonder evidente reden verschilt (geen impact op het bedrag van de vergoeding indien het 

verenigingswerk reeds werd verricht vóór het begin van de arbeidsongeschiktheid en vermindering 

met 10% van de vergoedingen vanaf de 1ste dag van de 7de maand arbeidsongeschiktheid indien 

de activiteit reeds werd uitgeoefend in het kader van een activiteit die in de loop van de 

arbeidsongeschiktheid werd toegelaten). 

 

- 2°) De sportsector erkent dat het noodzakelijk is de bijzondere voorwaarden te behouden die 

moeten beletten dat gewoon werk wordt omgezet in verenigingswerk (de wachttijd van één jaar), 

maar is van mening dat ze "discriminatie creëren tussen enerzijds de verenigingen die in het 

verleden gebruik maakten van “valse vrijwilligers” en die nu een statuut van verenigingswerker 

kunnen aanbieden aan deze personen, en anderzijds de verenigingen die de aangeboden 

activiteiten aangaven, in het kader van de statuten van werknemer of van zelfstandige en die op 

heden een jaar moeten wachten vooraleer ze een statuut van verenigingswerker aan deze 

personen kunnen aanbieden.” 

 

- 3°) Naar het oordeel van de FOD Sociale Zekerheid bevat de Relancewet weliswaar bepalingen om 

te beletten dat een organisatie van haar "reguliere" werknemers verenigingswerkers maakt, maar 

geen enkele bepaling die bedoeld is om te beletten dat professionelen van een sector dezelfde 

activiteit uitoefenen als "reguliere" werknemers en als verenigingswerkers. Bijvoorbeeld een 

ziekenoppas die 4/5 werkt in organisatie A en als verenigingswerker zieken oppast voor organisatie 

B. 
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4.2.2.2. Moederschapsrust 
 

1°) Het RIZIV wijst op een incoherente bepaling in de Wet: 

De Wet bepaalt dat de overeenkomst inzake verenigingswerk wordt opgeschort tijdens de periode 

van zwangerschaps- en bevallingsrust en dit voor zover de verenigingswerker hierom verzoekt. 

Maar in het kader van het loontrekkend stelsel zal dit soort activiteit krachtens artikel 115 van de 

gecoördineerde wet van 14 juli 199480 nooit uitgeoefend kunnen worden tijdens de 

zwangerschapsrust(waarbij het staken van elke activiteit een voorwaarde is die wordt gewettigd 

door de aard van de toegekende uitkering en door het doel dat de wetgever daarmee nastreeft, 

namelijk het moederschap beschermen). Dat de gerechtigde haar arbeidsovereenkomst niet 

opschort, zal bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de werkneemster geen vergoedingen voor 

moederschapsrust geniet. De keuze die de werkneemster "geboden" wordt, heeft bijgevolg geen 

zin indien zij de vergoedingen voor moederschapsrust wil genieten. 

 

Het RIZIV vindt het uitoefenen van een activiteit eveneens onverenigbaar met de 

moederschapsrust. Men mag immers niet vergeten wat de wetgever nastreeft in het kader van het 

stelsel der loontrekkenden, namelijk: "de moederschapsuitkering vormt een vervangingsinkomen 

dat bedoeld is om de volledige rust van de moeder te begunstigen. Inderdaad, de voorwaarde van 

de stopzetting van alle werkzaamheid rechtvaardigt zich zowel door de aard van de toegekende 

prestatie (uitkering of vervangingsinkomen) als door de nagestreefde doelstelling 

(moederschapsbescherming)." De wetgever heeft immers de volledige rust van de moeder willen 

bevorderen door haar een specifiek vervangingsinkomen toe te kennen. 

 

In het kader van het stelsel der zelfstandigen vormt, krachtens artikel 93, §1van het koninklijk 

besluit van 20 juli 197181, de moederschapsperiode een rustperiode van twaalf weken, of dertien 

weken in het geval van een meerling, tijdens dewelke de gerechtigde in principe haar gebruikelijke 

beroepsactiviteit noch een andere beroepsactiviteit mag uitoefenen. 

 

In toepassing van artikel 93, §2, b), lid 5 van hetzelfde besluit mag de gerechtigde tijdens de 

facultatieve periode haar gebruikelijke beroepsactiviteit halftijds uitoefenen per periode van zeven 

kalenderdagen. In dat geval omvat de facultatieve periode maximaal achttien weken halftijdse 

moederschapsrust of twintig weken halftijdse moederschapsrust indien de geboorte van een 

meerling is voorspeld. 

 

Tijdens de (halftijdse) moederschapsrust mag de gerechtigde geen verenigingswerk verrichten 

indien zij aansprak wenst te maken op de moederschapsvergoedingen. Het gaat immers niet om de 

uitoefening van haar gebruikelijke beroepsactiviteit. De keuze die de werkneemster "geboden" 

wordt, heeft bijgevolg geen zin indien zij de vergoedingen voor moederschapsrust wil genieten. 

 

 
80 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 
27.08.1994 
81 KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de 
zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 07.08.1971 
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A contrario, in toepassing van artikel 219ter, §5 van het koninklijk besluit van 3 juli 199682, mag een 

gerechtigde die haar werk (geheel of gedeeltelijk) opschort, geen verenigingswerk verrichten. De 

moederschapsvergoedingen die men ontvangt als gevolg van het opschorten van het werk, zijn 

immers niet verschuldigd aan zwangere of bevallen gerechtigden of gerechtigden die borstvoeding 

geven, die een activiteit aanvangen of verder zetten die niet onderworpen is aan de bepalingen van 

de arbeidswet van 16 maart 1971 (zoals verenigingswerk), terwijl in bepaalde gevallen de 

opschorting wel verenigbaar is met het verrichten van verenigingswerk. 

2°) de Relancewet verzekert de moederschapsbescherming door de volgende bepaling (artikel 5, § 

3): "De uitvoering van de overeenkomst inzake verenigingswerk wordt geschorst: (…) 2° tijdens de 

periode van zwangerschaps- en bevallingsrust en dit voor zover de verenigingswerker hierom 

verzoekt." 

 

De FOD Werkgelegenheid wijst erop dat deze bepaling alleen werkneemsters in de 

verenigingssector de kans geeft een bevallingsverlof te vragen. Voor andere werkneemsters is dit 

verlof nochtans een recht, dat de werkgever verplicht is hun toe te kennen. Bovendien verwijst de 

Relancewet naar het begrip "zwangerschapsrust", dat geregeld wordt door de wet van 16 maart 

1971 betreffende arbeid83 (arbeidswet). Terwijl de Relancewet een uitsluiting van het 

toepassingsgebied van de arbeidswet vastlegt voor verenigingswerkers (artikel 1, lid., 1° van de 

arbeidswet). Dit betekent dat verenigingswerksters in principe geen recht op zwangerschapsrust 

genieten, evenmin als de andere maatregelen die bedoeld zijn om hun arbeidsbetrekking, hun 

gezondheid en veiligheid en die van hun kind te beschermen gedurende heel de zwangerschap en 

de eventuele borstvoeding. 

 

Dit artikel lijkt de bescherming van het moederschap dus niet op een toereikende wijze te 

waarborgen. 

 

4.2.2.3. Plafonds van de vergoedingen 
 

✓ Volgens de organisaties 
 

Betreffende het jaarplafond: 

Zoals reeds vermeld zijn de meeste organisaties die van verenigingswerk gebruik maken tevreden 

over de hoogte van het jaarplafond, maar voor de andere is die hoogte precies een rem op het 

gebruik van verenigingswerk. 

  Details:  

o 79,8% van de organisaties die antwoorden en gebruik maken van verenigingswerk, vindt het 

jaarplafond geschikt. 

o 19% van de organisaties die antwoorden en gebruik maken van verenigingswerk, vindt het 

jaarplafond te laag. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om sportverenigingen en -federaties. 

 
82 KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996. 
83 BS 30.03.1971 
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o 27,6% van de organisaties die antwoorden en gebruik willen maken van verenigingswerk, zijn 

daar niet toe in staat omdat ze niet de middelen hebben om meer te betalen dan de 

kostenvergoeding voor vrijwilligers. 

 

Betreffende het maandplafond 

o Geen enkele koepelorganisatie vraagt de afschaffing van het maandplafond (7 organisaties 

doen dat wel, hoofdzakelijk in de sportsector). 

o 72,1% van de organisaties die antwoorden en gebruik maken van verenigingswerk, vindt het 

maandplafond geschikt. 

o 26,2% van de organisaties die antwoorden en gebruik maken van verenigingswerk, vindt het 

maandplafond te laag, hoofdzakelijk in de sportsector (vooral om te kunnen voldoen aan de 

noden bij seizoensgebonden pieken in de activiteit). 

 

✓ Voor de instellingen 
 

Volgens de FOD Sociale Zekerheid zijn de bedragen van de jaar- en maandplafonds te hoog. De vraag 

vanuit verschillende sectoren, waaronder de sportsector, sloeg slechts op een verdubbeling van het 

voor vrijwilligers vastgelegde plafond. Een inkomen van 6.000 euro stemt in een aantal gevallen 

trouwens overeen met een 1/3 job, wat absoluut geen occasionele bezigheid meer is. Dat dreigt 

deprofessionalisering in de hand te werken. 

 

4.2.2.4. Ontoereikende bescherming voor regulier werk 
 

- In de enquête die de organisaties is voorgelegd ging geen enkele gesloten vraag specifiek over 

de voorwaarden om te vermijden dat van gewoon werk verenigingswerk wordt gemaakt, maar 

12 sportverenigingen, waaronder één koepel, hebben spontaan de intrekking gevraagd van het 

artikel dat een termijn van een jaar oplegt voor een zelfstandige die van zijn activiteit 

verenigingswerk wil maken. Dit wijst erop dat die organisaties, althans op termijn, 

(hoofdzakelijk zelfstandig) regulier werk willen vervangen door verenigingswerk. 

 

Om die vraag te staven erkent de sportsector weliswaar dat het noodzakelijk is de bijzondere 

voorwaarden te behouden die moeten beletten dat gewoon werk wordt omgezet in 

verenigingswerk, maar is hij ook van mening dat ze "discriminatie creëren tussen enerzijds de 

verenigingen die in het verleden gebruik maakten van “valse vrijwilligers” en die nu een statuut 

van verenigingswerker kunnen aanbieden aan deze personen, en anderzijds de verenigingen 

die de aangeboden activiteiten aangaven, in het kader van de statuten van werknemer of van 

zelfstandige en die op heden een jaar moeten wachten vooraleer ze een statuut van 

verenigingswerker aan deze personen kunnen aanbieden." 

 

De andere sectoren wijzen op het gevaar voor vervanging van regulier werk door 

verenigingswerk. 

In 5,6% van de organisaties die gebruik maken van verenigingswerk, verrichten de 

loontrekkenden verenigingswerk voor een andere organisatie, soms in dezelfde sector. 
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- De FOD Sociale Zekerheid wijst erop dat de Relancewet bepalingen bevat om te vermijden dat 

een organisatie van haar "reguliere" werknemers verenigingswerkers maakt. Hij bevat 

daarentegen geen enkele bepaling om te beletten dat professionelen van een bepaalde sector 

dezelfde activiteit uitoefenen als "reguliere" werknemers én als verenigingswerkers. 

Bijvoorbeeld een ziekenoppas die 4/5 werkt in organisatie A en als verenigingswerker zieken 

oppast voor organisatie B. 

 

In het luik over de aanbevelingen nemen we een aanpassingsvoorstel op om die leemte te 

vullen, naar het voorbeeld van de voorwaarden die zijn vastgelegd voor de occasionele 

diensten. 

 

4.2.2.5. Sociale en fiscale vrijstelling 
 

1°) Uit antwoorden op de aan de organisaties gerichte enquête blijkt dat organisaties en koepels van 6 

verschillende sectoren het als een negatief punt in de regelgeving aanmerken dat het verenigingswerk niet 

onderworpen is aan sociale bijdragen en/of aan belasting. 

 

2°) De Hoge Raad voor Vrijwilligers verwees naar zijn advies van 2016 over een semi-agoraal statuut en 

bracht in herinnering dat "een van de voorgestelde richtlijnen was een 33% belastingheffing van de 

ontvangen bedragen in het kader van het semi-agoraal statuut, omdat het inkomsten betreft en geen 

kostenvergoeding zoals bij het vrijwilligerswerk. Dit voorstel werd niet weerhouden. Bovendien is de 

verenigingssector grotendeels afhankelijk van door de belastingen gefinancierde subsidies en betreurt het 

dan ook dat de vergoede prestaties niet onderworpen zijn. Er moet dus een aanvaardbaar evenwicht 

worden gevonden tussen de rechten en plichten die verbonden zijn aan het verenigingswerk en dit om de 

collectieve solidariteitsstelsels in stand te houden84." 

 

3°) De FOD Sociale Zekerheid is voorstander van een terugkerende monitoring van de impact die alle 

statuten die niet aan (gewone of verlaagde) sociale bijdragen onderworpen zijn, zoals de drie statuten die 

onder de Relancewet vallen maar ook de flexi-jobs, op de ontvangsten van de sociale zekerheid hebben. 

 

De FOD Sociale Zekerheid is van oordeel dat de wildgroei aan activiteiten die niet aan bijdragen 

onderworpen zijn, op termijn de legitimiteit van de sociale zekerheid dreigt te ondergraven indien deze 

activiteiten niet duidelijk worden onderscheiden van de professionele sfeer en niet voldoen aan een 

pertinente maatschappelijke behoefte. De kwaliteit van de bescherming die in dit kader wordt geboden 

door privé verzekeringsmaatschappijen, zou eveneens gevolgd moeten worden. 

 

4.2.2.6. Onttrekking aan het arbeidsrecht 
 

Het arbeidsrecht is niet van toepassing op verenigingswerk. De Relancewet bepaalt nochtans dat de 

organisaties een reeks maatregelen inzake preventie, veiligheid en informatie moeten nemen en dat 

verenigingswerkers zich qua gedrag aan een aantal regels moeten houden voor hun eigen gezondheid en 

veiligheid en die van de anderen. 

 
84 Zie advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers van 3 december 2019 in het kader van deze evaluatie in bijlage. 

https://www.hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2016-10-jaar-wet.pdf
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1°) Volgens de resultaten van de enquête die aan de organisaties gericht was, vindt een meerderheid van 

de organisaties die antwoorden dat die verplichtingen ruimschoots toereikend of eerder toereikend zijn, 

maar 27,3% van de organisaties die verenigingswerkers tewerkstellen geeft toe dat ze die regels niet 

kennen, ook al zijn ze minder zwaar dan de regels die werknemers beschermen. 

Laten we hierbij niet vergeten dat gezien de manier waarop de enquête verspreid werd, de organisaties die 

antwoorden in principe tot de best geïnformeerde behoren, aangezien ze ten minste een band hebben met 

een koepelorganisatie waarvan ze de mededelingen lezen. 

 

2°) De FOD Werkgelegenheid meent dat de bepalingen over het welzijn veel te vaag zijn om toepasbaar te 

zijn en betreurt dat het geheel aan het arbeidsrecht onttrokken is terwijl de FOD wat dat betreft niet werd 

geraadpleegd. 

Volgens de FOD Werkgelegenheid is er eveneens een probleem met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 

op fiscaal en sociaal vlak. Aangezien er geen socialezekerheidsbijdragen worden betaald voor de inkomsten 

uit verenigingswerk en het leveren van occasionele diensten, doen deze prestaties ook geen sociale rechten 

ontstaan. De goegemeente is dit stelsel intussen "onbelast bijverdienen" gaan noemen. 

 

3°) In hun antwoorden op de enquête beweren organisaties en koepels uit de sectoren gezondheid* en 

jeugd* dat verenigingswerk leidt tot een deprofessionalisering van de non-profitsector. Ze benadrukken 

meer bepaald: "de vereisten voor kinderopvang en aanverwante beroepen vergen opgeleide, geschoolde 

vakmensen in een degelijk beroepsstatuut, en dat zijn voorwaarden die niet worden vervuld door 

verenigingswerk" en "dienstverleners in de sector gezondheid en kinderverzorging stellen handelingen die 

door wetgeving geregeld worden en dat is niet verenigbaar met verenigingswerk". 

 

De Relancewet bepaalt dat nacht- en dagoppas voor mensen die hulpbehoevend zijn evenals de opvang van 

baby's en jonge kinderen en de buitenschoolse opvang van schoolkinderen in het kader van verenigingswerk 

dienen te gebeuren volgens modaliteiten en kwaliteitscriteria die door iedere Gemeenschap uitgewerkt 

moeten worden. 

 

Van de organisaties die antwoorden en gebruik maken van verenigingswerk, zijn er 14 die nachtoppas of 

buitenschoolse opvang organiseren. Allemaal bevestigen ze ten minste gedeeltelijk de door de 

Gemeenschappen uitgewerkte criteria voor die sectoren te kennen. 

Nochtans past 51% van de organisaties die de vragenlijst in het Frans hebben beantwoord, deze criteria niet 

of slechts gedeeltelijk toe. Zevenendertig komma vijf procent van de organisaties die de vragenlijst in het 

Nederlands hebben beantwoord, passen de criteria slechts gedeeltelijk toe en 25% van de organisaties die 

de vragenlijst in het Nederlands hebben beantwoord heeft geen mening over deze vraag. 

 

4.2.2.7. De specifieke kenmerken van vrijwilligerswerk worden niet 
gevrijwaard 

 

In de enquête gericht aan de organisaties komt als antwoord op de open vraag "welke zijn de eventuele 

negatieve aspecten van verenigingswerk?" vaak de kritiek, die zowel door de koepels als door de 

organisaties van alle sectoren (behalve internationaal) wordt doorgegeven, dat dit stelsel een negatieve 

impact heeft op het vrijwilligerswerk. 
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a) De organisaties doen opmerken dat verenigingswerk, doordat het vergoeding mogelijk maakt voor 

activiteiten die tot de sfeer van het vrijwilligerswerk behoren, leidt tot ontwaarding van het 

engagement en van onbaatzuchtigheid. Ze wijzen op het gevaar voor wrijvingen als gevolg van het 

verschil in behandeling binnen één organisatie tussen vrijwilligers en verenigingswerkers die 

eenzelfde soort taken uitvoeren. Ten slotte geven organisaties die geen beroep doen op 

verenigingswerk, lucht aan hun vrees dat een deel van hun vrijwilligers zou vertrekken naar 

verenigingen die wel een beroep doen op verenigingswerk. 

 

In 13,6% van de organisaties die antwoorden en waar zowel vrijwilligers als verenigingswerkers werken, zijn 

er mensen die beide statuten combineren. Gezien de voorwaarden die de regelgeving oplegt, mag men 

ervan uitgaan dat het hierbij om mensen gaat die vrijwilligerswerk en verenigingswerk in twee verschillende 

organisaties verrichten of die, binnen dezelfde organisatie, vrijwilligerswerk zonder kostenvergoeding en 

verenigingswerk combineren of afwisselen tijdens verschillende periodes. 

 

b) Vermenging van de soorten: in zijn advies van 2016 over een semi-agoraal statuut had de Hoge 

Raad voor de Vrijwilligers benadrukt dat een dergelijk statuut duidelijk te onderscheiden zou 

moeten zijn van het vrijwilligerswerk. Daartoe had de Hoge Raad voor dit nieuwe statuut een reeks 

kenmerken voorgesteld, waarvan sommige de Relancewet niet hebben gehaald: vaste en beperkte 

belastbaarheid, beperking in de tijd, toepassingsgebied beperkt door een pertinente 

maatschappelijke behoefte die niet kan worden ingevuld door "regulier" werk of vrijwilligerswerk. 

 

In het kader van de voorliggende evaluatie merkt de meerderheid van de sectoren (met uitzondering van 

sport en nachtoppas) op dat het onderscheid tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk niet zo duidelijk 

is aangezien “een zelfde persoon […] waarschijnlijk vaak dezelfde taak als vrijwilliger of als 

verenigingswerker [doet]. De keuze tussen deze statuten zal over het algemeen niet afhangen van de 

filosofie van de activiteit of de geïnformeerde keuze van de betrokken persoon, maar het vaakst van de 

mogelijkheid om al dan niet het verenigingswerk te gebruiken (de vereniging kan de voorziene vergoeding 

voor verenigingswerk betalen en de betrokken persoon heeft een hoofdactiviteit) of de voorkeur van de 

organisatie.” Deze sectoren herhalen hun vraag van 2016: dat verenigingswerk belast zou worden tegen 

33% om de systemen van collectieve solidariteit en de aan verenigingen betaalde toelagen te vrijwaren. 

 

4.2.2.8. Cumulatie van vrijwilligerswerk en verenigingswerk 
 

De meerderheid van de sectoren van de Hoge Raad voor de Vrijwilligers "maken zich zorgen over de 

mogelijkheid door de wetgever gelaten om de verschillende bedragen, die zijn vrijgesteld van belastingen 

en sociale zekerheidsbijdragen, te cumuleren." Cumul tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk is alleen 

verboden indien het om vrijwilligerswerk met kostenvergoeding gaat en het tijdens dezelfde periode en 

voor dezelfde organisatie gebeurt. Door verenigingswerk en vrijwilligerswerk tijdens hetzelfde kalenderjaar 

af te wisselen "kan een persoon die een sportfunctie beoogd door het verenigingswerk uitoefent en die geniet 

van de verhoging van het jaarlijks forfaitair kostenplafond, meer dan 8800 € per jaar 'ontvangen' (zonder de 

vergoeding van de transportkosten van personen die eveneens werd uitgebreid in rekening te brengen). Dit 

schaadt het imago van het vrijwilligerswerk omdat de idee versterkt dat vrijwilligerswerk een manier is om 

de inkomsten te verhogen ten koste van zijn waarde in het kader van burgerengagement." 

https://www.hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2016-10-jaar-wet.pdf
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Deze sectoren herinneren eraan dat de HRV in zijn advies van 24 november betreffende het wetsontwerp 

en het ontwerp van koninklijk besluit over bijklussen van oordeel was dat iemand zonder beperking 

vrijwilligerswerk en verenigingswerk kon cumuleren voor twee verschillende organisaties. 

 

Nochtans vroeg de HRV dat het verrichten van vrijwilligerswerk en verenigingswerk binnen dezelfde 

organisatie in eenzelfde kalenderjaar alleen mogelijk zou zijn indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

- dat het om vrijwilligerswerk zonder kostenvergoeding gaat of met alleen terugbetaling van de reële 

kosten, 

en 

- dat de activiteiten verricht als vrijwilliger en verenigingswerker duidelijk onderscheiden zijn. De 

sectoren sport en oppas wensen deze cumulatiemogelijkheid te behouden maar vragen 

verduidelijking over het wettelijk begrip "in dezelfde periode". 

 

4.2.2.9. Verdubbeling van de kostenvergoedingen voor vrijwilligers, 
ongepaste troostprijs 

 

- De meerderheid van de sectoren van de HRV stelt eveneens vast dat de regelgeving gewijd aan het 

vrijwilligerswerk eind 2018 op een ondoordachte manier gewijzigd werd om het mechanisme van 

het verenigingswerk "aan te vullen". Om allerlei geldige redenen (sociale bescherming van 

personen, financiering van de sociale zekerheid enz.) is verenigingswerk alleen toegankelijk voor 

gepensioneerden of mensen met een "hoofdberoep". 

 

Enkele maanden na de goedkeuring van de Relancewet werd het jaarplafond voor de kostenvergoeding van 

vrijwilligers dus verdubbeld voor 2 categorieën van functies die onder de Relancewet vallen (allerlei functies 

op het gebied van sport, nacht- of dagoppas) en voor niet-dringend patiëntenvervoer. 

 

De HRV heeft zich nochtans altijd verzet tegen een algemene verhoging van de kostenvergoedingen voor 

vrijwilligers en heeft zich in zijn advies 2016-10 sceptisch getoond tegenover de verhoging van de 

kostenvergoedingen voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. In zijn advies van 29 augustus 2018 heeft 

de Raad zich bij meerderheid uitgesproken tegen de verhoging van het plafond van de kostenvergoeding 

voor welbepaalde categorieën. 

 

In het kader van de voorliggende evaluatie verklaart de meerderheid van de sectoren van de Hoge Raad 

voor Vrijwilligers (met uitzondering van sport en nachtoppas) "ontsteld [te zijn] door het koninklijk besluit 

van 2018 om de jaarplafonds voor bepaalde functies te verhogen. De HRV had juist aangedrongen op het 

introduceren van een semi-agoraal statuut om een dergelijk soort verhoging te vermijden.. Deze creëert 

immers een daadwerkelijk onevenwicht tussen de sectoren en vergroot de mogelijkheden om 

vrijwilligerswerk te misbruiken door een forfaitaire kostenvergoeding te gebruiken als een loon." 

 

- De cijfers van de enquête tonen dat cumulatie tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk 

momenteel weinig wordt gebruikt binnen de bevraagde organisaties (13,6%). 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018122002&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018122002&table_name=wet
https://www.hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2016-10-jaar-wet.pdf
https://www.hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2018-verhoging-kostenplafond.pdf
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2°) De FOD Sociale Zekerheid denkt dat dit cijfer in de toekomst vermoedelijk zal toenemen aangezien in 

bepaalde gevallen vrijwilligerswerk en verenigingswerk niet binnen dezelfde organisatie gecumuleerd zullen 

worden om taken van verschillende aard uit te voeren maar omdat de plafonds van het verenigingswerk 

bereikt zullen zijn. In die gevallen mag men ervan uitgaan dat er meer naar het einde van een kalenderjaar 

zal worden overgestapt van het ene statuut op het andere. De online enquête gebeurde evenwel tijdens de 

zomer van 2019, amper een jaar nadat de Relancewet in werking trad. 

Terwijl de Relancewet bedoeld was om een einde te maken aan het onrechtmatig gebruik van 

vrijwilligerswerk (hoofdzakelijk in sportverenigingen, waarvoor dit statuut niet geschikt was), dreigt hij dat 

misbruik te laten duren door van vrijwilligerswerk (met kostenvergoeding) een aanhangsel van het 

verenigingswerk te maken. In die gevallen zou het vrijwilligerswerk het belangeloze dat zijn wezenskenmerk 

is (de kostenvergoeding dient immers alleen om onkosten te dekken) verliezen en dienst doen om de 

vergoedingen die de verenigingswerkers krijgen kunstmatig op te krikken. 

 

In de sportsector en in de sector van de dag- en nachtoppas voor mensen die hulp behoeven, werd het 

plafond van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk verdubbeld door een koninklijk besluit van 20 december 

201885. In die sectoren maakt het cumuleren van vrijwilligerswerk en verenigingswerk het dus mogelijk tot 

8.889 euro per jaar te krijgen (2.549 + 6.340, cijfers 2020), de verplaatsingskosten van de vrijwilligers niet 

eens meegerekend. 

 

3°) Naast de principiële problemen die dit koninklijk besluit oproept, maakt het volgens de meerderheid van 

de leden van de HRV de regelgeving een heel stuk ingewikkelder. Dat de kostenvergoeding voor vrijwilligers 

uitsluitend bedoeld is om hun onkosten terug te betalen en niet om prestaties te vergoeden, wordt door 

dit koninklijk besluit in het gedrang gebracht. De verdubbeling van de plafonds in deze sectoren werd 

immers gerechtvaardigd door het groot aantal prestaties in deze sectoren. In de sportsector liggen de zaken 

nog ingewikkelder, want daar werd een uitzondering op de uitzondering ingevoerd: het verdubbelde 

plafond wordt niet toegekend aan een vrijwilliger die "een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering 

ontvangt". Dit begrip is zeer ruim en bron van verwarring, onder meer omdat de kostenvergoeding van 

vrijwilligers een terugbetaling en geen inkomen is. Niets lijkt een verschil in plafond te wettigen tussen 

vrijwilligers die sociale uitkeringen krijgen en andere. De FOD Sociale Zekerheid adviseert dit koninklijk 

besluit ongedaan te maken. Algemeen gesproken moet een "leemte" in het verenigingswerk niet opgevuld 

worden via een wijziging aan de regelgeving over het vrijwilligerswerk maar door eventuele aanpassingen 

van het verenigingswerk zelf. 

 

4.2.2.10. Wildgroei van ad-hoc statuten 
 

De FOD Sociale Zekerheid stelt vast dat de invoering van het verenigingswerk geen einde heeft gemaakt aan 

de wildgroei van ad-hoc statuten. Stewards in het voetbal hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid (mits ze de 

voorwaarden ervan naleven) gebruik te maken van verenigingswerk, met het verdubbeld jaarplafond dat 

geldt voor bepaalde vrijwilligers in de sportsector, met het "normale" plafond van het vrijwilligerswerk 

(indien de vrijwillig(st)er een sociale uitkering krijgt), met toepassing van artikel 1786 van het koninklijk 

 
85Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de 
economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS, 09/01/2019 
86 Art 17, §1, 6° van de Relancewet 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018122122&table_name=wet
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besluit van 28 november 1969 betreffende de sociale zekerheid van loontrekkenden, of van de circulaire 

2018/C/2987. 

 

Twee van die maatregelen werden onmiddellijk na de goedkeuring van het verenigingswerk ingevoerd 

(verdubbeling plafond vrijwilligerswerk) of verruimd (fiscale circulaire). De bedragen, 

toepassingsvoorwaarden, verzekeringsdekking, gevolgen bij overschrijding, toepassing van het arbeidsrecht 

of niet, het verschilt allemaal naargelang de gebruikte maatregel. Een tabel met betrekking tot de 

verschillende statuten die toepasbaar zijn op stewards, is te vinden in bijlage. 

 

4.2.2.11. Cumulatie van verenigingswerk en een activiteit zoals bedoeld 
door artikel 17 van het KB van 28 november 1969 

 

1°) De enquête die bij de organisaties werd gehouden heeft het niet mogelijk gemaakt voldoende gegevens 

te verzamelen over het cumuleren tussen verenigingswerk en "artikel 17" (uitdrukkelijk toegelaten door de 

regelgeving) of over de vervanging van "artikel 17"-arbeidsovereenkomsten door verenigingswerk. 

 

2°) Wat de HRV betreft 

“De vertegenwoordigers van het meerderheidsstandpunt stellen ook voor om de mogelijkheid te 

onderzoeken om het verenigingswerk te vervangen door de uitbreiding van het statuut van "artikel 17" 

(Koninklijk Besluit van 28 november 1969), dat per uur en niet slechts voor een hele dag bruikbaar zou zijn. 

Artikel 17 kan momenteel immers niet volledig tegemoetkomen aan de behoeften van de sectoren, gezien 

het beperkte kader ervan (maximaal 25 dagen, mogelijke sectoren van activiteit, enz.). Door het 

verenigingswerk te vervangen door een uitgebreide "artikel 17"-status zou het mogelijk zijn: 

- om een vermenigvuldiging van statuten en wettelijke kaders te voorkomen; 

- om verwarring met het vrijwilligerswerk te voorkomen. 

Voorafgaand overleg met alle betrokken sectoren is essentieel zodat zij zelf kunnen bepalen of zij nood 

hebben aan dit statuut en de beoogde functies.” 

 

3°) De FOD Sociale Zekerheid 

We hebben hoger reeds vermeld dat, in tegenstelling tot de werknemers die activiteiten uitoefenen 

conform artikel 17 van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969, de werknemers die activiteiten 

uitoefenen in toepassing van de Relancewet, buiten de toepassing van de wet tegen de arbeidsongevallen 

vallen. Deze opmerking betreft de verenigingswerkers. Het gaat in principe niet over hen die "occasionele 

diensten tussen burgers" verrichten, aangezien zij prestaties verrichten in omstandigheden die niet gelijk te 

stellen zijn met prestaties die in uitvoering van een overeenkomst worden verricht. 

 

  

 
87 Fiscale circulaire 2018/C/29 over stewards bij voetbalclubs. 
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Vergelijking tussen verenigingswerk en artikel 17 KB 69 (gelegenheidswerkers in de socioculturele sector en 

de sportsector niet onderworpen aan de Sociale Zekerheid). 

 
Verenigingswerk Artikel 17 

Max. 6.340 euro per jaar 
Gepensioneerd 
Ambtenaar (minimaal 4/5) 
Loontrekkende (minimaal 4/5) 
Zelfstandige (in hoofdberoep) 

Worden onttrokken aan het algemeen stelsel van de sociale zekerheid 
der loontrekkenden, voor zover de bedoelde betrekking in de loop van 
een kalenderjaar 25 arbeidsdagen niet overschrijdt bij één of meer 
werkgevers: 

Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of 
sportactiviteiten verstrekt 

1° het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de Rijksdienst 
voor sociale zekerheid aangesloten provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten, en de personen die zij tewerkstellen in een 
betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht: 
 
a) als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of 
adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de 
schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs, of als 
animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen 
of daggedeelten in het onderwijs. 
 
b) bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die 
plaats hebben na 16.30 uur of tijdens de vrije dagen of daggedeelten 
in het onderwijs. 
 
2°de inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd (door een 
Gemeenschap), en de personen die zij tewerkstellen als animator van 
socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of 
daggedeelten in het onderwijs 
 

   
de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), de Radio-Télévision 
culturelle francaise (R.T.B.F.) en de Belgische Rundfunk- und 
Fernsehnzentrum (B.R.F.) alsmede de personen die, in hun organiek 
personeelskader opgenomen, daarenboven in hoedanigheid van 
artiest tewerkgesteld worden 
 

Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, 
sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-
materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden 

 
De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend 
op de dag van deze manifestaties tewerkstellen. Deze bepaling vindt 
geen toepassing op sportbeoefenaars die houder zijn van een licentie 
van beroepsrenner, op bezoldigde sportbeoefenaars die onder de 
toepassing van de wet van 24/02/1978 vallen en op de 
sportbeoefenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst 
 

 
Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur 
 

  

 
Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van 
buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in 
samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine 
onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen 
 

  

 
Artistiek of kunsttechnisch begeleider in de amateurkunstensector, de 
artistieke sector en de cultuureducatieve sector 
 

  

 
Gids of begeleider van kunst, erfgoed of natuur 
 

  

 
Vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen 
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De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij 
hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en 
kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt 
 

  

 
Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten 
van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige 
verfraaiingswerken aan de school of speelplaats. 
 
Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren 
georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het 
transport van en naar school 
 

het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en 
plaatselijke besturen, evenals de werkgevers georganiseerd als 
vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met een sociaal 
oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen 
vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en 
sportkampen inrichten en de personen die zij als beheerder, 
huismeester, monitor of bewaker, alléén tijdens de schoolvakanties 
tewerkstellen 

 
Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op 
het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van 
archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties 
actief in de socioculturele sector, sportsector of de sectoren cultuur- 
en artistieke educatie, kunst en onderwijs 
 

  

-Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het 
onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van 
natuurgebieden en cultureel erfgoed 

  

Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van 
nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de 
socioculturele sector, sport, culturele educatie, artistieke educatie, 
kunst en onderwijs 

 

Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen 
over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de 
socioculturele sector, sport, culturele educatie, artistieke educatie en 
kunst 

 door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak 
hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, en 
de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de 
schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als 
animator, leider of monitor 

Met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor 
het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning 
bieden in woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen 
met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste 
personeel waaronder mensen gezelschap houden, meehelpen bij 
activiteiten en uitstappen 

  

 Opvang van baby's en peuters en buitenschoolse opvang van 
schoolgaande kinderen op basis van uit te werken modaliteiten en 
kwaliteitscriteria 

 

 

Er zijn dus overeenkomsten tussen bepaalde activiteiten die worden beoogd door de Relancewet wat het 

verenigingswerk betreft en de activiteiten die worden beoogd door artikel 17 van het voornoemd koninklijk 

besluit van 28 november 1969, activiteiten die dan niet onderworpen zijn aan het stelsel van de sociale 

zekerheid van de loontrekkenden. 

 

De in voornoemd artikel 17 beoogde activiteiten zijn belastbaar en worden uitgeoefend in het kader van 

een arbeidsovereenkomst: het arbeidsrecht en de bescherming van de werknemer gelden dus. 

Zelfs indien artikel 17 per uur gebruikt zou kunnen worden, zoals de HRV wenst, dan nog zou dat over het 

algemeen niet mogelijk maken een even hoog bedrag te verdienen als wat men kan verkrijgen in het kader 

van verenigingswerk (in 25 dagen netto 6.340 euro verdienen is in de betreffende sectoren een 

zeldzaamheid). 
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4.3. Occasionele diensten tussen burgers  
  

4.3.1.  Positieve aspecten van de regelgeving 
 

Zoals reeds onder de voorgaande punten vermeld, benadrukken de commentatoren het voordeel dat de 

Relancewet biedt door de fiscale en sociale situatie te verduidelijken voor de werknemers die prestaties 

verrichten in de omstandigheden die de bepalingen van de wet ter zake beoogt. 

 

 

4.3.2. Te verbeteren punten 
 
Meerdere van de opmerkingen over de bepalingen inzake occasionele diensten tussen burgers en meer in 

het bijzonder de opmerkingen over de interpretatie van het begrip "occasioneel" en over de gevolgen van 

de toepassing ervan, werden al onder de voorgaande punten vermeld. 

Naast die opmerkingen werden eveneens de volgende elementen aangehaald als te wijzigen of vatbaar voor 

verbetering. 

 

4.3.2.1. Rechtsonzekerheid 
 
De FOD Sociale Zekerheid is van oordeel dat de vragen die bestaan over de definitie van het begrip 

occasioneel, eerder bijdragen aan een grotere vaagheid dan dat ze de situatie van de betrokken 

werknemers verduidelijken. 

 

Inzake de occasionele diensten valt ook op te merken dat het systeem in de applicatie alleen toelaat een 
aangifte in te voeren voor diensten verricht met één persoon (1 burger tegenover een andere burger), om 
te vermijden dat in het systeem een activiteit wordt aangegeven die in werkelijkheid professioneel is en 
concurreert met de activiteit van een zelfstandige. In bepaalde gevallen zou een aangifte door het systeem 
geblokkeerd kunnen worden88 terwijl de voorwaarden die de wet oplegt in werkelijkheid wel degelijk 
nageleefd kunnen zijn (bv.: meerdere burgers, leden van eenzelfde gezin). 
 
Een andere bron van rechtsonzekerheid in verband met deze activiteiten schuilt in de beoordeling die een 
bevoegde dienst kan maken om te controleren of de regelgeving wordt nageleefd. Deze dienst kan 
inderdaad onderzoeken of de activiteit al dan niet in werkelijkheid professioneel van aard is en of ze wel 
degelijk kleinschalig en/of 'ondersteunend' is. Deze controle gebeurt a posteriori; de aangifte zal niet van 
meet af aan geblokkeerd worden. 
 
De criteria voor deze beoordeling zijn niet uitdrukkelijk vermeld en dus kan ze aanleiding geven tot 
verschillen en bijgevolg rechtsonzekerheid met zich meebrengen. 
 

  

 
88 Dat kan het geval zijn met een babysitter die op de kinderen van verschillende mensen (bv. mede-eigenaars) past 
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4.3.2.2. Interpretatie van de situatie bij aanwezigheid van een 
tussenpersoon 

 
De tekst van de Relancewet definieert niet duidelijk de verbanden tussen het mechanisme van de 
occasionele diensten tussen burgers en dat van de deeleconomie. 
 
Het eerste mechanisme beoogt niet-professionele prestaties verricht voor een burger. Het omvat 
potentieel dus ook mensen die in de deeleconomie werken in een van de sectoren die de Wet limitatief 
opsomt, hetzij omdat zij bijvoorbeeld met de klant in contact zijn gekomen via een platform dat hun werk 
niet organiseert, hetzij omdat het platform niet erkend is. 
 
De website over bijklussen verduidelijkt: 'De diensten mogen niet professioneel zijn of geleverd worden via 
de deeleconomie. Het gaat bijvoorbeeld over iemands gras maaien, kleine onderhoudswerkzaamheden in 
huis, bijlessen bij iemand thuis enz.' 
Het is dus niet gemakkelijk te begrijpen in welke mate werk in het kader van de deeleconomie (in de 
courante betekenis) beschouwd kan worden als occasionele diensten tussen burgers89. 
 
Zo valt het niet helemaal uit te sluiten dat een occasionele dienst tussen burgers geleverd zou kunnen 
worden via een niet-erkend platform, mits de activiteit voldoet aan de voorwaarden van dat stelsel en het 
platform niet tussenkomt bij de betaling van de prestatie. In dat geval is enige voorzichtigheid geboden 
want op die manier een activiteit presteren houdt bijna noodzakelijkerwijs een vorm van publiciteit in, en 
dat is normaliter niet toegelaten voor dergelijke diensten. Er moeten dan ook voorzorgen genomen worden 
om ontsporingen te voorkomen of om, wat degene die de prestaties levert betreft, te beletten dat er 
vraagtekens worden geplaatst bij het occasionele karakter ervan. 
 

4.3.2.3. Concurrentievervalsing tussen werknemers naargelang hun 
sociaal statuut 

 
1. Tussen zelfstandigen onderling: De fiscale en sociale vrijstelling en bijgevolg het feit dat degenen 

die dergelijke prestaties leveren onder de voorwaarden die de Relancewet vastlegt om toegelaten 

te zijn als "occasionele diensten tussen burgers", niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid, 

brengt de betrokken dienstenverstrekkers in een gunstiger positie (goedkopere prestaties) dan 

iemand die gelijkaardige activiteiten uitoefent als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. 

2. Tussen loontrekkenden en zelfstandigen. 

 

Ter herinnering: er wordt eveneens een onderscheid ingevoerd tussen mensen die reeds een hoofdberoep 

uitoefenen, naargelang het statuut op het vlak van de sociale zekerheid van degene die de occasionele 

dienst levert (als loontrekkende of zelfstandige). Zelfstandigen worden immers uitgesloten van het stelsel 

van de occasionele diensten wanneer zij dezelfde activiteit uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep, 

terwijl die uitsluiting niet is vastgelegd voor loontrekkenden. 

 

De FOD Werkgelegenheid en de FOD Sociale Zekerheid vinden dat daaruit volgt dat de situatie van 

zelfstandigen als minder gunstig kan worden beschouwd dan die van loontrekkenden, aangezien 

 
89 Zie hierover T. DOUILLET, S. GILSON, F. LAMBINET, M. VERWILGHEN, "Le statut social des travailleurs de l'économie collaborative", 
op. cit., blz. 208. 

https://www.bijklussen.be/nl/index.html
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laatstgenoemden de mogelijkheid hebben om van een voltijdse job naar een 4/5 over te gaan en tijdens 

hun "vrije tijd" hetzelfde werk te doen bij wijze van bijverdienste die fiscaal vrijgesteld is en niet 

onderworpen aan de sociale zekerheid. 

De zelfstandigen kunnen dan ook te maken hebben met oneerlijke concurrentie vanwege de 

loontrekkenden. 

 

 

4.4. De deeleconomie 
 

4.4.1.  Positieve aspecten van de regelgeving 
 

4.4.1.1. Volgens de instellingen 
 

Volgens het RSVZ heeft deze regelgeving het mogelijk gemaakt de situatie uit te klaren van bepaalde 

mensen die zich in een grijze zone bevonden. 

 

De FOD Sociale Zekerheid sluit zich bij die mening aan. Aangezien de platformen een almaar grotere 

potentiële bron van werkgelegenheid en van inschakeling op de arbeidsmarkt zijn, meent de FOD dat deze 

regelgeving – een van de eerste in Europa trouwens – kan worden beschouwd als een interessante stap 

naar het vastleggen van een kader in deze sector. Het gaat weliswaar om een initiatief dat beperkt is tot 

een klein stuk van de deeleconomie, maar het kan toch als positief worden beschouwd doordat het gaat 

over de diensten tussen particulieren die worden geleverd via een platform van de deeleconomie, waarvan 

de controle en de belasting voordien grotendeels aan de fiscale administratie ontsnapten. 

 

Voor zover het bevorderen van ondernemerschap het nagestreefde doel is, zou het principe van een 

vastgelegd inkomstenplafond (en niet de hoogte van de inkomsten!) in principe een grotere rechtszekerheid 

mogelijk moeten maken voor de gebruikers, teneinde een duidelijke grens te trekken tussen wat 

occasioneel (en niet-professioneel) en wat professioneel is. Dat geeft een betere aanwijzing over het 

moment waarop men bij een socialezekerheidsstelsel moet aansluiten. In verband daarmee dient erop 

gewezen te worden dat het systeem positief lijkt zolang de gepresteerde activiteit op een platform 

occasioneel/bijkomstig is en een bijverdienste is die in bescheiden mate extra inkomen oplevert, en mits ze 

geen concurrentievervalsing oplevert, meer bepaald voor gelijkaardige activiteiten die worden uitgeoefend 

door zelfstandigen in bijberoep. 

 

Ten slotte maakt het vastleggen van erkenningsvoorwaarden voor de platformen het mogelijk achteraf 

gegevens te verzamelen over de prestaties die via deze platformen worden verricht. 
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4.4.1.2. Volgens de platformen 
 

De positieve aspecten van de regelgeving die de platformen vermelden, vallen grotendeels samen met de 

doelstellingen van de wetgever zoals ze voorkomen in de memorie van toelichting bij de Wet De Croo. 

Samengevat vinden de platformen dat deze regelgeving het mogelijk maakt: 

1. prestaties te legaliseren die voordien in het zwart gebeurden, de verstrekkers van diensten 
geloofwaardigheid te geven en voor meer transparantie voor de gebruikers te zorgen. In die zin zou 
deze regelgeving de strijd tegen oneerlijke concurrentie van zwartwerk mogelijk maken; toch 
stellen de platformen vast dat hun gebruikers/dienstenverstrekkers nog altijd klanten "buiten 
beeld" hebben, die voor hun prestaties niet via erkende platformen gaan. 
 

2. volledig wettelijk een activiteit uit te proberen en ermee te starten, sneller te beginnen met een 
economische activiteit; 

 
3. de administratieve kant te vereenvoudigen en de dienstenverstrekkers meer flexibiliteit te geven; 

 

4. de prijs van de dienst voor de eindgebruiker te verlagen en dus een economisch toegankelijker 
dienst te bieden; 

 
5. de platformen van de deeleconomie te ontwikkelen en te laten groeien. 

 
Wat dat laatste betreft is het in algemeen zin interessant aan te stippen dat de meeste platformen die op 

de peiling antwoordden, hun activiteiten op basis van deze regelgeving hebben ontwikkeld en specifieke 

communicatie hebben uitgewerkt (bv.: FAQ) over dit stelsel van de deeleconomie, naast een mechanisme 

dat waarschuwt bij overschrijding van het jaarlijks inkomstenplafond, om hun gebruikers zo goed mogelijk 

te omkaderen en hen ertoe aan te sporen hun activiteiten te ontwikkelen via hun respectieve platformen. 

 

Eén platform biedt zelfs samen met een sociale verzekeringskas een begeleiding in het kader van de 

onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. 

 

 

4.4.2. Te verbeteren punten volgens de instellingen 
 

4.4.2.1. Rechtsonzekerheid 
 

✓ Verwarring over de gevolgen van de erkenning 
 

De FOD Financiën wijst op een probleem dat verband houdt met de verwarring die ontstaan is uit de 

hoedanigheid van erkend platform, met betrekking tot de mate waarin degenen die hun diensten via zo'n 

platform leveren onder het stelsel van de deeleconomie vallen. De FOD Sociale Zekerheid en het RSVZ delen 

die vaststelling. 

 

Dat een platform erkend is, houdt voor de gebruiker ervan (verstrekker van diensten) niet de garantie in 

dat hij de voordelen van het stelsel van de deeleconomie geniet. Het fiscaal risico dat verband houdt met 
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het al dan niet vallen onder het stelsel van de deeleconomie, berust helemaal op de dienstenverstrekker 

zelf en niet op het erkend platform. 

 

De verwarring is veroorzaakt doordat er totaal geen verband is tussen de louter formele/feitelijke 
voorwaarden waaraan de platformen moeten voldoen om erkend te zijn (Zie KB van 12 januari 2017, BS 24 januari 

2017- bijvoorbeeld: gevestigd zijn in de EER, ingeschreven zijn in het handelsregister) en de voorwaarden voor het fiscaal 
regime van de deeleconomie voor de verstrekkers van diensten. 
 

De erkenning van het platform waarmee men als dienstenverstrekker werkt, is dus niet meer dan één van 
de voorwaarden voor het toepassen van het fiscaal regime. Ook hebben de erkenningsvoorwaarden geen 
impact op de controle van de activiteit van de erkende platformen door de FOD Financiën. De voorwaarden 
in het koninklijk besluit om de erkenning mogelijk te maken, omvatten niet alle vereiste voorwaarden om 
het fiscaal regime gekoppeld aan de deeleconomie te genieten. 
 
De FOD Financiën verduidelijkt in dat verband dat er dus gevallen bestaan van platformen die, ook al zijn ze 
erkend, de (enkele duizenden) verstrekkers van diensten niet de mogelijkheid geven via hen een dienst te 
leveren die voldoet aan de fiscale voorwaarden van de deeleconomie (bv. platformen via dewelke geen 
diensten van particulier tot particulier gepresteerd worden) en daardoor dit voordelig fiscaal regime te 
genieten. De FOD Financiën heeft vastgesteld dat deze platformen bij het uitoefenen van hun activiteiten 
de dienstenverstrekkers nochtans hadden laten verstaan dat de voorwaarden vervuld waren en dat zij dus 
wel degelijk onder het fiscaal regime van de deeleconomie zouden vallen. 
 
Het gevolg is dat de dienstenverstrekkers dachten dat die inkomsten uit de deeleconomie kwamen en 
bijgevolg vrijgesteld waren, terwijl ze tot beroepsinkomsten geherkwalificeerd en als zodanig belast hadden 
moeten worden. De fiscale administratie heeft er evenwel voor gekozen zich soepel op te stellen en geen 
sanctie op te leggen aan dienstenverstrekkers die te goeder trouw en slecht geïnformeerd met deze 
activiteit begonnen waren. Hadden dergelijke rechtzettingen wel plaatsgevonden, dan zouden ze 
aanzienlijke gevolgen hebben gehad voor de dienstenverstrekkers, onder meer het verbod om het jaar 
nadien dezelfde activiteit uit te oefenen in het kader van de deeleconomie. 
 
Deze administratie heeft op deze inkomsten dus het fiscaal regime van de deeleconomie toegepast mits de 
andere voorwaarden daarvoor nageleefd waren (meer bepaald het inkomstenplafond). Deze tolerantie 
werd evenwel toegekend op voorwaarde dat de betrokken platformen voor de toekomst orde op zaken 
zouden stellen wat de fiscale wetgeving betreft. 
 

✓ Erkende en niet-erkende platformen 
 
In verband met de erkenning van de platformen blijft eveneens een rechtsonzekerheid bestaan voor 
mensen die diensten presteren via niet-erkende platformen en verkeerdelijk denken dat ze onder het stelsel 
van de deeleconomie vallen. Dat zo'n platform in zijn presentatie de term "deeleconomie" hanteert of dat 
het op de website van de FOD Economie vermeld staat op de pagina over platformen die in België actief 
zijn (maar niet noodzakelijk erkend zijn door de FOD Financiën) ligt aan de basis van deze verkeerde 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/01/20_2.pdf#Page30
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opvatting. Mensen die diensten willen leveren moeten beter geïnformeerd worden om met kennis van 
zaken hun keuze te kunnen maken90. 
 
✓ Inkomstenplafond gemeenschappelijk met de twee andere luiken 

 
We herinneren aan de hoger vermelde opmerking (onder het punt "rechtsonzekerheid" voor de 
verschillende stelsels die onder de Wet vallen) over het gegeven dat deze inkomsten uit de deeleconomie 
meegeteld worden bij het berekenen van het gemeenschappelijk jaarplafond voor de drie luiken, terwijl ze 
niet voorkomen in het overzicht dat beschikbaar is op de RSZ-applicatie. De burger heeft dan ook geen zicht 
op het totaal van zijn vrijgestelde inkomsten die onder het stelsel van de Relancewet vallen. Een eventuele 
overschrijding van het jaarplafond zal dus pas bekend zijn wanneer de belasting daadwerkelijk wordt 
geheven, wat één of twee jaar na de uitoefening van de activiteit is en aanleiding kan geven tot 
regularisaties op zowel fiscaal als sociaal vlak. 
 
✓ Toepassing van het Wetboek van economisch recht 

 

De FOD Economie wijst erop dat, fiscaal gezien, de overschrijding van de inkomstenplafonds die de 

Relancewet vastlegt, zal bepalen of gepresteerde diensten al dan niet als professioneel worden beoordeeld. 

De inkomstenplafonds zijn het criterium om uit te maken of men verplicht is zich bij de Kruispuntbank van 

Ondernemingen in te schrijven en welke boekhoudkundige verplichtingen men moet naleven. In het kader 

van boek VI van het Wetboek van economisch recht verwijst het criterium om uit te maken of gepresteerde 

diensten van professionele aard zijn (wat impliceert dat de bepalingen die voor B2C-overeenkomsten 

gelden nageleefd moeten worden) naar het blijvend karakter van de economische activiteit en niet naar het 

bedrag van de jaarlijkse inkomsten. Het nakomen van de verplichtingen naar de KBO toe gebeurt weliswaar 

a posteriori, maar de regels die gelden voor B2C-overeenkomsten moeten al nageleefd worden bij het 

sluiten van de overeenkomst. Dat doet moeilijkheden rijzen betreffende de bepalingen die gelden voor de 

overeenkomst en voor de fiscale verplichtingen van de dienstenverstrekker en het leidt dan ook tot 

rechtsonzekerheid. 

 

4.4.2.2. Begrip elektronisch platform 
 
De FOD Financiën wijst op een dubbelzinnigheid die de wetgever in het kader van de Wet De Croo heeft 
doen ontstaan wat de aard van de activiteit van de erkende elektronische platformen betreft. 
 
De Wet bepaalt dat diensten om het fiscaal regime te kunnen genieten geleverd moeten worden in het 
kader van overeenkomsten zie afgesloten zijn via een erkend elektronisch platform. 
Het begrip "elektronisch platform" wordt niet gedefinieerd in de Wet De Croo en ook niet in de 
parlementaire werkzaamheden daaromtrent. 
In de memorie van toelichting bij de Wet De Croo staat te lezen: Dit nieuwe fiscaal stelsel beoogt immers 
diensten die in het kader van de deeleconomie worden geleverd in een “peer to peer-relatie” en dus tussen 

gelijkwaardige partijen en buiten elk professioneel kader.91. 

 
90 In dat verband werd op de website van de FOD Economie de pagina over platformen die actief zijn in de deeleconomie aangepast 

om de erkende platformen van de niet-erkende te kunnen onderscheiden: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/deeleconomie/actieve-deeleconomieplatformen. 

91 Document van de kamer nr. 54 1875/011, memorie van toelichting, blz. 13 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/deeleconomie/actieve-deeleconomieplatformen
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1875/54K1875001.pdf
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Om het criterium "buiten elk professioneel kader" na te leven zou het platform idealiter maar één 
maatschappelijk doel mogen hebben: vraag en aanbod van diensten binnen de deeleconomie 
bijeenbrengen. In die context is het normaal gezien het platform dat particulieren een dienst verleent die 
erin bestaat hen met elkaar in contact te brengen en die rechtvaardigt dat het platform een commissie 
ontvangt op hun transactie. Nogal wat erkende platformen zijn echter binnen reeds bestaande 
vennootschappen opgericht om hun economische activiteit te ontwikkelen, te vergemakkelijken en zelfs 
rendabeler te maken, soms ten koste van arbeidsovereenkomsten. Die situatie leidt tot onzekerheden en 
dubbelzinnigheden waarvan de burger fiscaal het slachtoffer kan worden. 
 
Er worden aanbevelingen voorgesteld wat de erkenningsvoorwaarden betreft. 
 

4.4.2.3. Fiscale en sociale vrijstelling 
 

Dat de Relancewet het belastingsysteem dat aanvankelijk door de Wet De Croo was ingevoerd heeft 

ingetrokken en het jaarlijks inkomstenplafond heeft opgetrokken, heeft tot heel wat discussie geleid. 

 

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen betreurt deze totale fiscale 

vrijstelling. Die impliceert immers niet alleen de afschaffing van de financiële compensatie die bedoeld was 

om het inkomstenverlies te neutraliseren dat het sociaal statuut (van de zelfstandigen) lijdt als gevolg van 

het gunstregime voor de platformeconomie, maar ook het verdwijnen van een rem op de oneerlijke 

concurrentie die zou kunnen uitgaan van prestaties die men in het kader van een erkend platform levert92. 

 

De FOD Sociale Zekerheid verwijst naar zijn hierboven uitgebracht advies voor het verenigingswerk en 
betreurt eveneens deze bedreiging voor de financiering van de sociale zekerheid die de Relancewet heeft 
geaccentueerd door dit belastingsysteem en het geplande retrocessiemechanisme ten behoeve van het 
globaal beheer van het stelsel van de zelfstandigen in te trekken. 
 

4.4.2.4. Bedrag van het jaarplafond  
 
Volgens de FOD Sociale Zekerheid dreigt de hoogte van het plafond, zoals het in de Relancewet werd 
opgetrokken, het verschijnsel werk "informeler" te maken en bestaat het gevaar dat het systeem van de 
deeleconomie voor bepaalde mensen die diensten leveren via platformen een substantiële of zelfs de enige 
bron van inkomsten wordt. Die dienstenverstrekkers vallen buiten de sociale zekerheid en zouden dus in 
een bijzonder onzekere situatie belanden, veroorzaakt door onvoldoende inkomen en geen sociale rechten. 
Op die manier zou men snel te maken kunnen krijgen met de ontwikkeling van een economie met twee 
snelheden, met kleine klussen die door platformen gecreëerd worden maar geen sociale bescherming 
bieden. 
 

4.4.2.5. Vervanging van een dienstenverstrekker door een andere 
 

De FOD Financiën brengt dit punt te berde na een artikel dat op 14 september 2019 in De Standaard 
verscheen en hoofdzakelijk ging over koeriers die in restaurants bereide maaltijden bezorgen. Uit het artikel 

 
92 Advies nr. 2017 /18 blz. 20. 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190913_04607184?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/algemeen_beheerscomite_advies_201718.pdf
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blijkt dat frauduleuze manieren van werken die in het buitenland al schering en inslag zijn, zich eveneens in 
België ontwikkelen. 
De werkwijzen die het artikel aan de kaak stelt hebben betrekking op het vervangen van een bezorger of 
een accounthouder door een andere en vallen, samengevat, uiteen in twee verschillende vormen. 
 
De eerste bestaat er simpelweg in dat een bezorger met een account bij het platform zich tijdelijk laat 
vervangen door iemand anders om voor de levering in te staan. Het artikel vermeldt dat die manier van 
werken niet alleen bekend is bij het platform maar ook contractueel toegelaten is. Het probleem is dat een 
dergelijke verrichting niet strookt met het fiscaal regime van de deeleconomie doordat de wettelijk vereiste 
overeenkomst tussen de klant en de dienstenverstrekker niet bestaat en de inkomsten die de 
accounthouder ontvangt van professionele aard en dus belastbaar zijn. Bovendien stelt de wettekst 
duidelijk dat de belastingplichtige zelf de dienst moet leveren (art. 90, lid. 1, 1bis, WIB 92). Dit soort activiteit 
behoort dus niet tot de context van het fiscaal regime van de deeleconomie. 
 
De tweede vorm is veel ernstiger: een bezorger opent dan meer dan één account bij één of meer platformen 
en gebruikt daarbij valse namen. Kobe opent bijvoorbeeld bij een platform een account op zijn naam maar 
ook een tweede account op naam van zijn broer Ruben en een derde op naam van zijn neef Kevin. Zo wordt 
hij rechtstreeks of onrechtstreeks houder van drie accounts bij het platform, waardoor hij via die drie 
accounts maaltijden kan bezorgen en op frauduleuze wijze vrijstelling kan genieten tot een bedrag van 6.250 
euro maal drie. 
 
Dit soort misbruik en fraude kan uiteraard binnen om het even welk erkend platform gebeuren, niet alleen 
bij maaltijdbezorgers. De platformen zouden geresponsabiliseerd moeten zodat ze interne regels en 
controlesystemen invoeren die in de mate van het mogelijke moeten vermijden dat een verstrekker van 
diensten zich kan laten vervangen door iemand anders. 
 
 

4.4.3. Te verbeteren punten volgens de platformen 
 

4.4.3.1. Duur van de erkenningsprocedure 
 

Op basis van de inlichtingen die de platformen meedelen, stellen we vast dat de duur van de 

erkenningsprocedure sterk varieert van aanvraag tot aanvraag, naargelang er al dan niet bijkomende 

informatie wordt gevraagd en naargelang het tijdstip van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

 

De beslissing van de FOD Financiën wordt doorgaans binnen minimaal twee weken genomen. Op die 

gunstige beslissing moet evenwel een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad volgen, en daar kan meer 

tijd overheen gaan (binnen 3 maanden tot soms meer dan 1 jaar te rekenen vanaf de aanvraag). 

 

Sommige platformen hebben kritiek op dit gebrek aan duidelijkheid over de bekendmakingstermijn, wat de 

ontwikkeling en het heroriënteren van de diensten van de platformen compleet kan blokkeren. 
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4.4.3.2. Onduidelijkheid over het begrip "peer to peer" en professioneel 
 
De platformen die op de vragenlijst hebben geantwoord, wijzen erop hoe moeilijk de fiscale voorwaarden 
te begrijpen zijn. Het gaat met name over de interpretatie van de begrippen "peer-to-peer" en uitoefening 
van een activiteit "buiten de professionele hoofdactiviteit" (cumulatieverbod). 
 
Om dat interpretatieprobleem en de daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid te illustreren hebben 

platformen het over de concrete moeilijkheid waarin een dienstenverstrekker zich kan bevinden tegenover 

een "professionele" begunstigde. 

 

De manier waarop de wetgeving geformuleerd is, kan leiden tot een ingewikkelde situatie waarin deze 

dienstenverstrekker zijn klant moet ondervragen om de reden voor de gevraagde dienst en zijn beroep te 

kennen93. 

 

Het is bijvoorbeeld gebeurd dat een zelfstandige zich op een platform registreert als particuliere klant 

(omdat het platform geen registratie als "professionele" klant toelaat) en een beroep doet op een 

verstrekker van diensten voor een zaak van professionele aard maar94 zonder de dienstenverstrekker 

daarvan te verwittigen. 

 

Door via het platform een dienst te leveren die bestemd is voor een professioneel, vervult deze 

dienstenverstrekker een van de basisvoorwaarden voor het stelsel van de deeleconomie niet en zal hij voor 

deze verrichting worden uitgesloten van dat stelsel. De inkomsten die deze ene prestatie opleveren zullen 

bijgevolg geherkwalificeerd worden tot diverse inkomsten (belastbaar tegen 33%) of tot beroepsinkomsten 

(baten of winsten). Ze moeten niet op een fiche 281.29 vermeld worden maar op een door de klant op te 

maken fiche 281.50. 

 

Een ander niet te verwaarlozen gevolg is dat, indien deze inkomsten in de loop van een bepaald jaar worden 

ontvangen, de dienstenverstrekker voor datzelfde jaar en voor diensten van dezelfde aard, niet meer het 

voordeel kan genieten van het fiscaal regime van de deeleconomie en van de occasionele diensten tussen 

burgers. 

 

Uiteindelijk ondervinden platformen via dewelke zowel professionelen als particulieren diensten verlenen, 
moeilijkheden om aan die professionelen uit te leggen: 

a) dat ze van het gunstregime van de deeleconomie alleen gebruik kunnen maken voor inkomsten uit 
diensten die zij aan particulieren hebben geleverd; 

b) en, omgekeerd, dat indien zij via het platform gebruik maken van de diensten van een particulier, 
die particulier evenmin het gunstregime zal kunnen genieten voor de inkomsten die dit oplevert. 

 

 
93 Dat probleem komt eveneens aan bod in DUQUENNE A. en D’Aout O. in "Aspects juridiques de l'économie collaborative", Les 
Dossiers du BJS, Luik, Anthemis, 2017, blz. 228. 
94 Volgens een bepaalde doctrine dient men het begrip professionele activiteit van de begunstigde te interpreteren als een 
professionele activiteit van dezelfde aard als die van de dienstenverstrekker. P.-P HENDRICKX, "Le régime fiscal des revenus de 
l'économie collaborative", R.G.F. C P., 2016/8, blz.12.  

http://knowledgecenter-fpssocsec.be/pmb/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=3023
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4.4.3.3. Andere te verbeteren elementen zoals doorgegeven door de 
platformen 

 
Naast de verschillende reeds vermelde te verbeteren elementen wijzen de platformen grosso modo op: 
 

- de administratieve overbelasting voor de platformen (fiscale fiches opstellen); 
- het grote gebrek aan duidelijkheid (en coherentie) voor mensen die een sociale uitkering 

krijgen. De platformen ondervinden moeilijkheden om over het cumuleren van uitkeringen en 
inkomsten uit de deeleconomie informatie te vinden die tussen de verschillende administraties 
enige samenhang vertoont; 

- het onbegrip van de gebruikers betreffende de veranderingen die aan de Wet De Croo zijn 
aangebracht en betreffende de verschillen tussen de drie mechanismen van de Relancewet; 

- bepaalde praktische moeilijkheden bij het overschakelen naar een zelfstandige activiteit: in een 
"testfase" bewaren de gebruikers vaak niet de bewijsstukken voor hun kosten, aangezien er 
fiscale vrijstelling is zolang ze geen 6.340 euro verdienen. Zodra het plafond overschreden is en 
hun inkomsten als inkomen uit een zelfstandig beroep worden beschouwd, kunnen ze die 
kosten dan niet meer aftrekken van hun inkomen omdat ze de bewijsstukken niet meer hebben. 
 

Algemene vaststelling: uit de antwoorden op de enquête blijkt dat de platformen het qua menselijke 

middelen moeilijk hebben om het hoofd te bieden aan alle kwesties die met deze regelgeving verband 

houden en om het platform conform de regelgeving te ontwikkelen. Ze vermelden dat aan die ontwikkeling 

een omvangrijk prijskaartje hangt.  
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5 .  V o o r s t e l l e n  t o t  v e r b e t e r i n g -  
 A a n b e v e l i n g e n  

 

5.1. Voor alle hoofdstukken van de Relancewet  
 

5.1.1. Herziening van de tekst 
 

Volgens de FOD Werkgelegenheid zijn de problemen met de Relancewet fundamenteel van aard. De wet 

creëert in hoofdzaak een parallel tewerkstellingscircuit, dat een negatieve weerslag heeft op de 

financiering van de sociale zekerheid en dat bestaand niet-aangegeven werk niet bestrijdt maar juist 

legaliseert. Bovendien creëert de Wet een gevaar voor oneerlijke concurrentie naar zelfstandigen en 

social-profitondernemingen toe, aangezien zij voor bepaalde activiteiten moeten concurreren met 

"burgers" die niet aan dezelfde arbeidsnormen of aan dezelfde belastingnormen als zij onderworpen zijn. 

Die problemen zijn niet op te lossen met louter cosmetische ingrepen, maar alleen door een grondige 

herziening van het voorwerp en het doel van de Wet. 

 

Volgens de FOD Werkgelegenheid is het volstrekt legitiem maatregelen te nemen om de fiscale en sociale 

lasten op arbeid te verlagen, maar dat moet dan uniform en coherent gebeuren en niet door verschillende 

statuten in te voeren die telkens bijkomende ongelijkheden creëren. 

 

Volgens de FOD Sociale Zekerheid stelt het specifieke sociale en fiscale statuut voor personen die 

prestaties die onder de Relancewet vallen verrichten of genieten, de eerbiediging van het 

solidariteitsbeginsel waarop de Belgische sociale zekerheid berust in vraag. Welke weerslag de Wet op de 

financiering van de sociale zekerheid heeft, verdient nader onderzoek. 

 

 

5.1.2. Begrippen verduidelijken of bevestigen 
 

Er moeten heldere bakens komen en dat kan door in het kader van de Relancewet hoofdzakelijk (en inter 

alia) de volgende begrippen te definiëren of strikter te verduidelijken:  

o "occasioneel", voor verenigingswerk en voor de occasionele diensten tussen burgers; 

o "professioneel" en "niet-professioneel"; 

o herkwalificatie "van rechtswege" als zelfstandige voor occasionele diensten; 

o "jaar wachttijd" in het kader van artikel 17 van de Wet voor verenigingswerk (ook in verband met 

de wachttijd op fiscaal vlak voor occasionele diensten tussen burgers en de deeleconomie). 
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5.1.3. Duidelijkheid over het verband tussen occasionele diensten 
tussen burgers en de deeleconomie 

 

Er dient meer duidelijkheid te komen over het verband tussen de occasionele diensten tussen burgers en 

de prestaties in het kader van de deeleconomie (bv.: diensten van de deeleconomie die worden geleverd 

via een niet-erkend platform), rekening houdend met de weerslag van de tussenkomst van het platform en 

de daarbij horende publiciteit over het occasionele karakter van de diensten tussen burgers. 

 

 

5.1.4. Eén-loket voor alle vragen (financiën, sociale zekerheid) 
 

Er komt best één enkel eenvoudig contactpunt voor alle vragen over zowel de fiscale als de sociale aspecten 

van de drie pijlers in de Wet, niet alleen vragen van burgers maar ook van verenigingen en 

deeleconomieplatformen. 

 

De instelling die dat loket zou beheren, zou de gestelde vragen beantwoorden op basis van instructies, 

omzendbrieven en bestaande FAQ’s, en zou meer gedetailleerde vragen, indien nodig, doorverwijzen naar 

de betrokken diensten (FOD Sociale Zekerheid, FOD Financiën, FOD Werkgelegenheid, RVA, RIZIV, RSVZ, 

enz.). Om tot meer coherentie te komen, zou die instelling ook ervoor zorgen dat de kennis betreffende de 

gegeven antwoorden gedeeld wordt. 

 

 

5.1.5. Een gemeenschappelijke cumulatieregel inzake 
arbeidsongeschiktheid voorzien in het stelsel van de 
zelfstandigen en van de werknemers 

 

Wat betreft de cumulatieregel die van toepassing is in het kader van het stelsel van de zelfstandigen inzake 

arbeidsongeschiktheid in het geval van toegelaten activiteit: ervoor zorgen dat de betreffende diverse 

inkomsten ook worden beschouwd als beroepsinkomsten die voortvloeien uit de uitoefening van de 

toegelaten activiteit (verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en activiteit in het kader van de 

deeleconomie) en op die manier deze cumulatieregel vanaf het 4de jaar uitoefening van de toegelaten 

activiteit kunnen toepassen, zoals het geval is in het kader van het stelsel van de werknemers. 

 

 

5.1.6. Verwijdering van zwangere vrouwen 
 

Er zou best worden voorzien dat bij werkverwijdering van een werkneemster vanwege zwangerschap of 

moederschapsrust deze werkneemster geen enkele prestatie mag leveren, niet binnen het 

verenigingswerk, niet bij wijze van occasionele dienst tussen burgers en ook niet in het kader van de 

deeleconomie. 
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5.1.7. Bepaling van de Relancewet (artikel 36) die het 
toepassingsgebied van de Welzijnswet wijzigt 

 

Vanuit wetgevingsstandpunt zou de uitsluiting van de verenigingswerkers niet in paragraaf 1 van artikel 2 

van de Welzijnswet mogen staan, die het toepassingsgebied van de Welzijnswet vastlegt, maar veeleer in 

een nieuwe paragraaf op het einde van dit artikel. 

 

 

5.1.8. Toepassing van het arbeidsrecht 
 

Zolang de Relancewet in haar huidige vorm van kracht blijft, moet de lijst met toegelaten activiteiten zo 

beperkt mogelijk zijn, rekening houdend met het feit dat het naleven van het gelijkheidsbeginsel niet wordt 

verzekerd en dat de Wet indruist tegen een aantal Europese en internationale arbeidsnormen en dat ze een 

negatieve weerslag zou hebben op de financiering van de sociale zekerheid. 

 

Zoals hierboven uiteengezet, is de algemene uitsluiting van verenigingswerk en van het verrichten van 

occasionele diensten tussen burgers van het toepassingsgebied van het arbeidsrecht problematisch ten 

aanzien van het gelijkheidsbeginsel en een aantal Europese en internationale normen. Op zijn allerminst 

zou de opheffing van de uitsluiting van de volgende wetten onderzocht moeten worden: de arbeidswet van 

16 maart 1971, de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van 4 

augustus 1996, de wet betreffende de feestdagen van 4 januari 1974, de wet tot instelling van de 

arbeidsreglementen van 8 april 1965 en de wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers 

van 12 april 1965. 

 

Rekening houdend met dat feit, maar ook met de ontoereikende formulering van artikel 38 van de 

Relancewet, is de FOD Werkgelegenheid van mening dat dit probleem best wordt opgelost door de Wet 

zelf te wijzigen. 

 

Een aantal wetten opnieuw van toepassing verklaren door middel een koninklijk besluit is ten slotte geen 

wenselijke oplossing, enerzijds omdat dit alleen betrekking zou hebben op het verenigingswerk en, 

anderzijds omdat het niet transparant zou zijn voor de burgers. De uitsluiting is immers specifiek voorzien 

in het toepassingsgebied van elk van voormelde wetten, zodat men bij het lezen van deze wetten reeds 

kennis zou moeten hebben van het bestaan van een koninklijk besluit tot uitbreiding om te begrijpen dat 

deze wetten opnieuw van toepassing zijn. 

 

 

5.1.9. Toegang tot de gegevens door de instellingen 
 

a) Tot de te verbeteren elementen behoort, voor de instellingen, dat zij moeten kunnen beschikken over de 

relevante gegevens om de doelmatigheid van de uitoefening van hun bevoegdheden en van de controle op 

de naleving van de regelgeving te verzekeren. 
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b) Naast voormelde verzoeken om gegevens wenst de RVA meer bepaald toegang te krijgen tot de volgende 

gegevens: 

- met betrekking tot het verenigingswerk: 

o de overeenkomst voor verenigingswerk; 

o  de datum van de prestaties; 

o en het ontvangen bedrag per maand. 

 

- met betrekking tot de occasionele diensten tussen burgers: 
o de datum van de prestaties; 
o het ontvangen bedrag. 

 

Daartoe heeft de RVA gevraagd en heeft zijn inspectiedienst op 5 maart 2019 verkregen dat hij de 

databank "verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers" mag raadplegen. De RVA opteert 

idealiter voor een databank die het mogelijk maakt kennis te nemen van gegevens (of minstens de 

overdracht van gegevens met regelmatige tussenpozen) die van de RSZ komen, een databank die de RVA 

via de Kruispuntbank zou informeren over elke verandering (beweging, activiteit…) betreffende een 

werknemer die recht heeft op werkloosheidsuitkeringen. 

 

- met betrekking tot de deeleconomie: 

o de datum van de prestaties; 

o de opdrachtgever en de ontvangen bedragen. 

 

Er bestaat daartoe overleg tussen de centrale controledienst van de RVA en de FOD Financiën om te 
onderzoeken in welke mate via deze weg informatie kan worden verkregen over werklozen die diensten 
leveren voor erkende platformen. 
Bovendien zijn tussen de RVA en de FOD Financiën contacten gelegd in het kader van een werkgroep binnen 
de SIOD om een aanpak overeen te komen voor de controles van de erkende platformen. 
De relevantie en de haalbaarheid van de toegang tot deze gegevens dient dan ook te worden onderzocht. 

Toen we de laatste hand legden aan dit verslag werden nog protocollen tussen instellingen uitgewerkt om 

die toegang te verzekeren. 

 

 

5.1.10. Wetgevingsaanpassingen 
 

Naast de reeds eerder geformuleerde wetgevingsaanpassingen vestigen we de aandacht op de volgende 

andere suggesties: 

 

a) Om in te spelen op de opmerking betreffende het toepassen van de Wet op gepensioneerden, 

zowel in het stelsel voor werknemers als in dat voor zelfstandigen, stelt het RSVZ de volgende 

aanpassing voor: 

 

Artikel 4, § 3 en artikel 21, § 3 van de Relancewet zouden als volgt duidelijker geformuleerd kunnen 

worden: "De voorwaarde van tewerkstelling in het referentiekwartaal T-3, zoals bedoeld in § 1, geldt 

niet indien de betrokkene tijdens het kwartaal T-2 een gepensioneerde is overeenkomstig artikel 2, 

5° van deze wet". 
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b) Om te reageren op de wetgevingsfout in artikel 5 quinquies van het koninklijk besluit nr. 38 stelt de 
RSVZ voor de bepaling als volgt te herformuleren: 

 
In het Nederlands: “Personen die prestaties verrichten met toepassing van hoofdstuk 1 of 2 van titel 
2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale 
cohesie, voor zover is voldaan aan de voorwaarden van artikel 26 van voormelde wet, en de 
personen die prestaties leveren tot het verkrijgen van de vergoeding overeenkomstig artikel 90, 
eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vallen niet onder de 
toepassing van dit besluit.” 
 
In het Frans: "Les personnes qui fournissent des prestations en application du chapitre 1 ou 2 du titre 
2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion 
sociale, lorsque les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, et les 
personnes fournissant des services en vue d'obtenir une indemnité conformément à l'article 90, 
alinéa 1er, 1° bis, du code des impôts sur les revenus 1992, ne relèvent pas de l'application du présent 
arrêté". 

 

 

5.1.11. Betrokkenheid van alle bevoegde instellingen 
 

De voor deze materie bevoegde instellingen benadrukken hoe belangrijk het is dat ze worden betrokken bij 

het uitwerken en wijzigen van regelgeving die te maken heeft met of een rechtstreekse of onrechtstreekse 

weerslag heeft op de regelgeving waarvan zij toezien op de naleving ervan. 

 

 

5.2. Betreffende het verenigingswerk 
 

5.2.1. Artikel 13 van de Relancewet 
 

De RVA stelt het volgende voor:  

- het voordeel van art. 13 (verenigingswerk blijven uitoefenen en het recht op 

werkloosheidsuitkeringen behouden) alleen toe te kennen indien de betrokkene gedurende een 

minimale periode onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag van werkloosheidsuitkeringen (die het 

indienen van een uitkeringsaanvraag vereist) als verenigingswerker actief is. Deze termijn wordt 

best vastgelegd op minstens 4 weken. Een onderbreking van de werkloosheid van ten minste 4 

weken verplicht de werknemer immers bij de RVA een nieuwe uitkeringsaanvraag in te dienen, die 

dan vergezeld kan gaan van het formulier C44. 

De RVA vraagt zich eveneens af of het, afhankelijk van de doelgroep van de maatregel (d.w.z. de 

werknemers of de gepensioneerden, maar niet de werklozen, cf. voorwaarde T-3), niet wenselijk 

zou zijn dat het verenigingswerk tijdens deze periode van minstens 4 weken tegelijk met het werk 

als werknemer of zelfstandige verricht moest worden. 
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Een dergelijk principe is thans bijvoorbeeld voorzien in art. 48, § 1, eerste lid, 2° van het koninklijk 

besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het 

bijklussen tijdens de werkloosheid, waarbij onder meer de voorwaarde geldt dat de werkloze "deze 

activiteit reeds uitoefende terwijl hij tewerkgesteld was als werknemer, en dit ten minste 

gedurende de drie maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag"; 

 

- impliciet of expliciet het verenigingswerk toelaten met behoud van het recht op uitkeringen voor 

tijdelijk werklozen, mits zij duidelijk voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde; 

 

- in de regelgeving uitdrukkelijk vastleggen dat een werknemer in loopbaanonderbreking of 

tijdskrediet of in tijdelijke werkloosheid (door slechte weersomstandigheden, overmacht, technisch 

ongeval, collectieve sluiting voor jaarlijkse vakantie, staking…) die uitkeringen ontvangt, onbelast 

mag bijklussen (mits hij duidelijk voldoet aan de tewerkstellingsvoorwaarde). 

 

Naast deze voorstellen wil de RVA, zoals eerder vermeld, toegang hebben tot gegevens die hem in staat 

stellen toe te zien op de correcte uitvoering van de bepalingen waarvoor hij bevoegd is. 

 

 

5.2.2. Aanvraag tot uitbreiding van het statuut in de sportsector 
 

Deze aanvragen bestaan in: 

- het opheffen of optrekken van het maandelijkse maximumbedrag van de vergoeding om te kunnen 

inspelen op seizoensgebonden pieken in de activiteit; 

- het opheffen van de "loopbaanvoorwaarden"; 

- het toelaten voor zelfstandigen om rechtstreeks op verenigingswerk over te stappen, zonder een 

wachttijd van een jaar te moeten naleven; 

- het optrekken van het jaarlijks maximumbedrag. 

Maar zelfs binnen de sportsector gaan die aanvragen tot uitbreiding uit van een minderheid, veeleer van 

individuele organisaties die meer geneigd zijn te antwoorden met het oog op hun eigen behoeften, terwijl 

koepels en federaties een systematischer standpunt hebben. 

 

 

5.2.3. Cumulatieverbod 
 

Zoals hiervoor vermeld, bevat de Relancewet geen enkele bepaling om te beletten dat personen die zich 

beroepsmatig bezighouden in een bepaalde sector dezelfde activiteit uitoefenen als "reguliere" 

werknemers én als verenigingswerkers. Wel bestaan er voor het occasionele werk voorwaarden om 

oneerlijke concurrentie te vermijden tussen “personen die occasionele prestaties leveren” en reguliere 

werknemers in eenzelfde sector. Het is onmogelijk dezelfde activiteit uit te oefenen als zelfstandige en als 

verrichter van occasionele diensten tussen burgers. Een gelijkaardige voorziening ter bescherming van de 

tewerkstelling in een activiteitensector is vastgelegd in artikel 17ter van het KB 69 (bepaalde occasionele 

seizoenarbeiders die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers). Dit artikel is alleen 

van toepassing op werknemers die niet aan de wet onderworpen worden of geweest zijn omwille van een 

activiteit in dezelfde sectoren gedurende hetzelfde kalenderjaar.  
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5.2.4. De mogelijkheden om vrijwilligerswerk en verenigingswerk 
te cumuleren beperken 

 

De HRV pleit voor een verbod op cumulatie van vrijwilligerswerk met kostenvergoeding en verenigingswerk 

voor twee verschillende organisaties. 

De HRV vraagt dat het verrichten van vrijwilligerswerk en verenigingswerk binnen dezelfde organisatie in 

hetzelfde kalenderjaar alleen mogelijk zou zijn indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn: 

- dat het om vrijwilligerswerk zonder kostenvergoeding gaat of met alleen terugbetaling van de reële 

kosten, en  

- dat de activiteiten verricht als vrijwilliger en verenigingswerker duidelijk onderscheiden zijn. 

De sport- en oppassectoren zouden deze cumulatiemogelijkheid willen behouden maar vragen 

verduidelijking over het wettelijk begrip "dezelfde periode". 

 

 

5.2.5. Uitbreiding of inkrimping van het toepassingsgebied van de 
bepalingen inzake verenigingswerk? 

 

Over het algemeen zijn de koepelorganisaties (d.w.z. de organisaties die per activiteitensector verschillende 

verenigingen en organisaties groeperen en vertegenwoordigen) van alle sectoren geen vragende partij voor 

een uitbreiding van het toepassingsgebied van het verenigingswerk. De FOD Werkgelegenheid wil de lijst 

zelfs ingekort zien. 

Voor de FOD Werkgelegenheid zou de lijst met toegelaten activiteiten zo beperkt mogelijk moeten zijn, 

zolang de Relancewet in haar huidige vorm van kracht blijft, rekening houdend met het feit dat de Wet 

indruist tegen het gelijkheidsbeginsel en tegen een aantal Europese en internationale arbeidsnormen en 

dat ze een negatieve weerslag heeft op de financiering van de sociale zekerheid. 

 

a) Enquête 

 

In de enquête die aan de aangezochte organisaties is voorgelegd, stond geen enkele gesloten vraag over de 

uitbreiding of de inkrimping van de lijst met activiteiten en sectoren. Uit de analyse van de open vragen 

(positieve en negatieve punten, voorstellen tot verbetering) blijkt dat geen enkele ondervraagde 

koepelorganisatie of federatie vraagt om een uitbreiding van de lijst met activiteiten. Slechts 6 organisaties 

(uit 6 verschillende sectoren) zijn vragende partij. 

 

Geen enkele koepelorganisatie vraagt een versoepeling van het persoonlijk toepassingsgebied (het 

schrappen of versoepelen van de vereiste van een hoofdactiviteit of pensioen). Toch zijn er 49 organisaties 

(hetzij 25,2% van de responderende organisaties die een beroep doen op verenigingswerk) die dat wel 

vragen, hoofdzakelijk in de sportsector. 

 

Geen enkele koepelorganisatie vraagt een versoepeling van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de 

regelgeving en die tot doel hebben te voorkomen dat regulier werk wordt omgezet in verenigingswerk. 

Deze voorwaarden beletten dat een organisatie iemand als verenigingswerker in dienst neemt, terwijl die 
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persoon tijdens het jaar dat aan de aanvang van het verenigingswerk voorafging, als werknemer, ambtenaar 

of zelfstandige voor deze organisatie heeft gewerkt. 

 

11 organisaties en één federatie die een sport vertegenwoordigt in de Federatie Wallonië-Brussel (hetzij 

5,6% van de responderende organisaties die een beroep doen op verenigingswerk) hebben evenwel een 

dergelijk verzoek tot versoepeling geformuleerd; deze aanvraag komt uitsluitend uit de sportsector. 

 

Koepelorganisaties die tot 3 verschillende sectoren behoren (jeugd*, gezondheid*, sociale sector) stellen 

voor het verenigingswerk af te schaffen of het te beperken tot de sectoren die vragende partij zijn. 

 

b) HRV 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) formuleert evenmin een vraag tot uitbreiding van het 

toepassingsgebied van het verenigingswerk. Integendeel, hij herinnert eraan dat “heel wat sectoren geen 

vragende partij waren” en vraagt dat “elke nieuwe uitbreiding van het verenigingswerk tot andere functies 

officieel moet worden voorgelegd aan de HRV alsook aan alle betrokken sectorfederaties”. 

 

c) FOD Sociale Zekerheid 

De FOD Sociale Zekerheid is van mening dat, indien wordt gekozen voor een aanpassing van het 

toepassingsgebied van het hoofdstuk over verenigingswerk, het toevoegen of verwijderen van functies of 

sectoren uit het toepassingsgebied van het verenigingswerk zou moeten gebeuren in het kader van een 

transparante en gereguleerde procedure waarbij de betroffen sectoren betrokken zijn (bijvoorbeeld via de 

paritaire comités of subcomités). 

 

Daarnaast bepaalt de wet betreffende de rechten van vrijwilligers dat elk regelgevend voorontwerp dat een 

weerslag kan hebben op het vrijwilligerswerk moet worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 

Deze raadpleging is verplicht, behalve in hoogdringende gevallen. 

 

 

5.2.6. Verenigingswerk tijdens de periode van 
arbeidsongeschiktheid  

 

Wat betreft de mogelijkheid om verenigingswerk te verrichten tijdens arbeidsongeschiktheid, lijkt één enkel 

systeem voor het hervatten van activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid haalbaarder (bijvoorbeeld 

automatisch gebruik van systeem dat bestaat in het kader van artikel 100, §2 van de gecoördineerde wet 

van 14 juli 199495 of van artikel 23bis van het koninklijk besluit van 20 juli 197196). 

 

  

 
95 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 
27.08.1994 
96 Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele 
van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. 
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5.2.7. Toepassing van de normen ter bescherming van de 
werknemers 

 
Om de werknemer te beschermen, zal moeten worden onderzocht of de internationale normen inzake 

bescherming van werknemers al dan niet verplicht moet worden toegepast op verenigingswerk. 

 

Voor zover de bescherming van de "werknemer" beperkt blijft tot de in artikel 10 van de Wet bedoelde 
maar niet uitdrukkelijk genoemde maatregelen, zou de Koning artikel 38 van diezelfde wet moeten 
uitvoeren, meer bepaald wat betreft: de regels op het beperken van de arbeidsduur, nachtwerk, rusttijden, 
pauzes, bescherming van het moederschap, welzijn van de werknemers (regels inzake gezondheid en 
veiligheid op het werk), bescherming van de bezoldiging, enz. 
 
 

5.2.8. Hernieuwing van de evaluatie 
 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers beveelt een nieuwe evaluatie van het systeem aan over 5 jaar, wanneer er 

op een groter tijdsverloop kan worden teruggeblikt om de effecten van verenigingswerk te beoordelen. 

Gegevens die nu ontbreken, zullen tegen dan verzameld kunnen worden. De Hoge Raad voor Vrijwilligers 

verduidelijkt dat heel wat sectoren geen vragende partij waren voor dit statuut, wat de eventuele 

toepassing ervan binnen deze sectoren vertraagt. Indien deze mechanismen na afloop van deze evaluatie 

gehandhaafd blijven, steunt de FOD Sociale Zekerheid deze aanbeveling om een dergelijke evaluatie te 

hernieuwen. 

 

 

5.3. Betreffende de deeleconomie 
 

5.3.1. Aanbevelingen van de instellingen 
 

5.3.1.1. Rechtszekerheid 
 
Om het fiscaal en sociaal stelsel van de deeleconomie begrijpelijk te houden en heel wat 
herkwalificaties a posteriori en een grote rechtsonzekerheid te voorkomen, zou het maximumbedrag 
van de deeleconomie niet gemeenschappelijk mogen zijn met dat van de occasionele diensten tussen 
burgers en van het verenigingswerk; in het algemeen zou dit stelsel duidelijker gescheiden en 
onderscheiden moeten worden van de twee andere onderdelen. 
 
De logica, de uitoefeningsvoorwaarden en de doelgroepen van het stelsel van de deeleconomie zijn 
immers fundamenteel anders, aangezien dit stelsel van de deeleconomie: 
- bedoeld is als springplank voor een loopbaanheroriëntatie en het ontwikkelen van een 

zelfstandige activiteit en dus aansluit bij een ondernemerslogica, wat absoluut niet het geval is 
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voor de twee andere onderdelen, die bedoeld zijn om zwartwerk te vervangen en een veel 
striktere omkadering vereisen97; 

- niet vereist dat de dienstverleners reeds een sociale dekking genieten als zelfstandige in 
hoofdberoep of als werknemer die minstens in een 4/5de werktijdregeling is tewerkgesteld, zoals 
in beide andere onderdelen; 

- niet van toepassing is voor een beperkte lijst van activiteiten, geen maandelijks maximumbedrag 
oplegt, niet vereist dat de in dit kader verrichte activiteiten occasioneel zijn, … 

 
Als een gemeenschappelijk maximumbedrag voor de inkomsten uit de drie onderdelen gehandhaafd 
blijft, zou men volgens de FOD Sociale Zekerheid, op zijn minst:  

- de mogelijkheid moeten voorzien om de diverse inkomsten uit de deeleconomie op te nemen 
in de online RSZ-applicatie (met name om een gecentraliseerd overzicht te krijgen op de 
inkomsten uit de drie onderdelen van de Relancewet en uit te maken wanneer die, 
gecumuleerd, de inkomensdrempel overschrijden). 

 
Daartoe verwijzen we naar de tussentijdse evaluatie van de RSZ, die deze mogelijkheid heeft 
onderzocht en de voor- en nadelen ervan op een rijtje heeft gezet98.  
 
De FOD Financiën sluit zich daar ook bij aan: “de regelgeving zou zo moeten worden aangepast dat de 
erkende platformen verplicht worden aan de elektronische applicatie die de RSZ beheert, de 
transacties mede te delen waarvoor zij als tussenpersoon optreden in het kader van het fiscale stelsel 
van de deeleconomie. 
 
Deze applicatie beheert immers reeds de gegevens met betrekking tot de occasionele diensten tussen 
burgers en het verenigingswerk, en de limiet van de inkomensbovengrens moet worden berekend op 
het totale bedrag van de inkomsten dat wordt verkregen via de drie categorieën van vrijgestelde 
activiteiten. De applicatie zou best al deze activiteiten beheren om het naleven van de limiet te kunnen 
beheren en een betere controle te hebben op de ter zake toegepaste fiscale stelsels. Bovendien zou 
het voor de belastingplichtigen een handig instrument zijn om de evolutie van hun inkomsten te 
volgen en te voorkomen dat de limiet per ongeluk wordt overschreden, wat volgens door de 
administratie verkregen informatie momenteel zeer moeilijk te organiseren is. Het zou dan ook niet 
langer nodig zijn dat de platformen fiches 281.29 opstellen.” 

 
- de gevolgen bij overschrijding van de inkomensdrempel voor de drie onderdelen, zowel op 

sociaal als op fiscaal vlak, op elkaar moeten afstemmen.  
 

5.3.1.2. Verlaging van het jaarlijkse maximumbedrag voor de 
deeleconomie 

 
Zoals eerder vermeld, vormt het optrekken van het maximumbedrag van 5.200 euro naar 6.000 euro bij het 
integreren van de Wet De Croo in de Relancewet een groot probleem inzake sociale dekking, zodra de 
activiteit die op het platform gepresteerd wordt niet meer louter een bijverdienste zou zijn, maar een 
substantiële en voor sommige dienstverleners zelfs hun enige bron van inkomsten. Ook op de gevaren voor 

 
97 Zie DEWEVRE M., "Pour une économie de plateforme au service de l’entreprenariat", in de neerslag van het colloquium van 
18/04/2018, gepubliceerd in het werk "Quel droit social pour les travailleurs de plateformes? Premiers diagnostics et actualités 
législatives", Anthémis, 4 april 2020, blz. 413.  
98 Zie blz. 13 van deze tussentijdse evaluatie. 
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oneerlijke concurrentie is door heel wat actoren gewezen (bv. werk inpikken van zelfstandigen in bijberoep 
en risico van deprofessionalisering). Het wegvallen van de forfaitaire belastingheffing (gelijk aan 10%) maakt 
die risico's nog groter. Daarom zijn we van oordeel dat deze drempel naar beneden zou moeten worden 
bijgesteld. 
 
Parallel daarmee en om de omvang van het probleem te begrijpen, zou het vanzelfsprekend interessant zijn 
te kunnen kwantificeren en volgen hoeveel platformwerknemers niet aan een sociaal statuut onderworpen 
zijn, namelijk diegenen die deze activiteit niet aanvullend op een hoofdberoep uitoefenen. 
 

5.3.1.3. Herinvoering van het belastingstelsel van de Wet De Croo 
 
Gelet op voormelde punten over fiscale en sociale vrijstelling, de hoogte van het maximumbedrag van de 
inkomens en het maximumbedrag dat gemeenschappelijk is met de twee andere mechanismen en de 
gevolgen daarvan inzake rechtsonzekerheid en het risico op inkomensverlies voor het sociaal statuut van 
de zelfstandigen zou overwogen kunnen worden (rekening houdend met de werkelijke omvang van deze 
gevolgen en risico's): 

- de fiscale inhouding van 10% op inkomsten uit activiteiten in het kader van de platformeconomie 

opnieuw in te voeren; 

- een deel van deze fiscale inkomsten over te hevelen naar het sociaal statuut van de zelfstandigen, 

en; 

- andere alternatieve compenserende maatregelen te overwegen (verhoging van de alternatieve 

financiering) zoals het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen 

aanbeveelt in zijn advies nr. 2017/18 (punt 2.5, blz. 18). 

 

5.3.1.4. Wetgevingsverbeteringen 
 

De artikelen 5 ter en 5 quinquies van het KB nr. 38 zouden tot één artikel moeten worden herzien, rekening 

houdend met:  

- het feit dat artikel 5 ter slechts toepasbaar is geweest gedurende een welbepaalde en verstreken 

periode (activiteiten die diverse inkomsten uit de deeleconomie opleverden van maart tot 

december 2017), 

- de opmerking van het RSVZ over de – verkeerde – formulering van het huidige artikel 5quinquies. 

 

5.3.1.5. Erkenning van de platformen 
 

De FOD Financiën is van oordeel dat men platformen zou moeten kunnen erkennen die daadwerkelijk dienst 
doen als tussenschakel in de deeleconomie, in plaats van grote, louter commerciële handelsplatformen die 
principieel geen deeleconomie mogelijk maken. 
 
Voortbouwend op het punt over het begrip elektronisch platform hierboven, herinnert de FOD Financiën 
in dat verband aan de memorie van toelichting bij de Wet De Croo, waarin staat: "De regering wil met de 
nieuwe regeling niet enkel inkomsten die momenteel veelal aan de belastingheffing ontsnappen uit een grijze 
zone halen, maar ook mensen een duwtje in de rug geven naar het ondernemerschap door hen de kans te 
geven om met een minimum aan formaliteiten een beperkte activiteit uit te oefenen (…) Met de nieuwe 
regeling wil de regering werknemers immers aanmoedigen om te proeven van een zelfstandige activiteit, 

https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/algemeen_beheerscomite_advies_201718.pdf
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om dan later eventueel de overstap te maken naar een volwaardige zelfstandige activiteit of zelfstandigen 

de kans geven om een andere beroepsactiviteit uit te proberen.99 
 
De huidige wettekst laat evenwel toe dat een onderneming, naast de commerciële activiteit die ze 
uitoefent, ook een erkend platform voor de deeleconomie beheert. 
 
Om te stroken met de intentie van de wetgever, namelijk streven naar een peer-to-peer relatie buiten elk 
professioneel kader, zou de wettekst: 

- de draagwijdte van het fiscale stelsel moeten beperken tot platformen die worden beheerd door 
rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel uitsluitend bestaat in het optreden als 
tussenschakel tussen natuurlijke personen buiten elke beroepsactiviteit in het kader van de 
deeleconomie. 

- ook heel duidelijk moeten formuleren dat de dienst uitsluitend aan particulieren wordt geleverd, 
dus met uitsluiting van diensten die eveneens aan het platform of aan een professionele derde 
(zoals een restaurant) worden verleend. 

- duidelijk de platformen moeten uitsluiten die de dienstverleners gebruiken om hun commercieel 
doel te bereiken en moeten verduidelijken dat de dienst uitsluitend moet worden verleend ten 
behoeve van de klant. 

- moeten verduidelijken dat het platform, om erkend te kunnen worden, moet worden beheerd door 
een onderneming of vereniging met als enige activiteit als tussenschakel te dienen voor diensten 
tussen particulieren in het kader van het fiscaal stelsel van de deeleconomie en daarbij de Wet strikt 
na te leven. 

 
Het zou verstandig zijn dergelijke voorwaarden op te leggen in de erkenningsprocedure voor de platformen, 
om te voorkomen dat platformen worden erkend die hun gebruikers niet toelaten de fiscale voorwaarden 
te vervullen en bijgevolg dubbelzinnige situaties en rechtsonzekerheid creëren zoals vermeld onder 
bovenstaand punt "gevolgen van de erkenning" . 
 
De FOD Sociale Zekerheid is eveneens voorstander van relevantere erkenningsvoorwaarden, namelijk met 
betrekking tot de fiscale voorwaarden waaraan de dienstverleners moeten voldoen, en dus ook van een 
wijziging van voormeld koninklijk besluit van 12 januari 2017100  
 
Mits naleving van de Europese regelgeving zouden nieuwe erkenningsvoorwaarden het eveneens mogelijk 
kunnen maken de oprichters en beheerders van platformen te responsabiliseren. Deze bijkomende 
verplichtingen zouden behoudens het invoeren van een waarschuwingssysteem bij overschrijding van het 
maximumbedrag kunnen bestaan in: 
 

o Het informeren van de dienstverleners over hun rechten en plichten met betrekking tot hun sociaal 
statuut. 

o Het naleven van het recht op collectieve vertegenwoordiging eerbiedigen (arbeidsrecht). 
o Het naleven van de AVG (de eigen gegevens kunnen raadplegen, wijzigen, wissen, 

geolokalisatiesystemen aangeven bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en de overdraagbaarheid 
van profielen (gegevens en reputatie) tussen de verschillende platformen verzekeren). 

 
99 Document van de kamer nr. 54 1875/011, memorie van toelichting, blz. 13 en 14. 
100 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de 
voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° 
bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing, BS 24.01/2017 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1875/54K1875001.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017011208&table_name=wet
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5.3.1.6. De intrekking van de erkenning van de platformen 
 
Ingevolge de vorige aanbeveling over de erkenning van de platformen beveelt de FOD Financiën aan de 
procedure voor het intrekken van die erkenning aan te passen door te voorzien in een snelle intrekking in 
geval van onregelmatigheid. 
De regelgeving legt de situaties vast waarin de erkenning van de platformen kan worden ingetrokken: 
Krachtens artikel 53/2, § 2, KB/WIB 92, wordt de erkenning ingetrokken wanneer de begunstigde van de 
erkenning zijn verplichting niet vrijwillig is nagekomen zoals bedoeld in artikel 53/3 (verplichte indiening van 
de fiscale fiches 281.29) en dit tweemaal binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf het jaar waarin 
het de eerste keer gebeurde, of vrijwillig niet heeft plaatsgevonden binnen een periode van drie jaar te 
rekenen vanaf het jaar waarin hij vrijwillig zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 90, § 1, eerste lid, WIB 
92 (verplichte indiening van de fiscale fiches 281.29) met betrekking tot het inkomstenjaar 2017 niet is 
nagekomen. 
 
De erkenning kan eveneens worden ingetrokken op verzoek van de begunstigde van de erkenning. 
 
Deze regelgeving zou aangepast moeten worden om snel de erkenning te kunnen intrekken van een 
platform dat de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake niet zou naleven of onvoldoende 
maatregelen zou treffen om frauduleuze, onrechtmatige of ongepaste manoeuvres te voorkomen. De 
intrekking zou vanzelfsprekend gepaard gaan met een verplichte mededeling aan de dienstverleners. 
 

5.3.1.7. Te volgen tendensen 
 

Om de eventuele risico's die het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen 

beschrijft te analyseren, moet het volgende worden opgevolgd: 

- De jaarlijkse evolutie van het aantal zelfstandigen en meer in het bijzonder die van de aantallen 

zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt (zie de 

beschikbare gegevens hierboven). 

 

Het zou eveneens interessant zijn de volgende gegevens te verzamelen (of te blijven verzamelen) en te 

analyseren, zodra ze beschikbaar zijn,: 

- Het aantal personen dat inkomsten uit de deeleconomie heeft aangegeven, het bedrag van deze 

inkomsten evenals de diverse inkomsten die de erkende platformen hebben aangegeven in de 

inkomstenfiches en de beoogde activiteiten; 

- Het aantal fiscale herkwalificaties tot beroepsinkomsten (overschrijding van het jaarlijks 

maximumbedrag of niet-naleving van de fiscale voorwaarden) – zie daartoe voor 2018 de eerste 

cijfers medegedeeld door de FOD Financiën en de context betreffende die herkwalificaties (al dan 

niet cumulatie van meerdere fiches); 

- de categorieën van werknemers bestuderen wier inkomen werd geherkwalificeerd tot 

beroepsinkomsten zodat zij zich als zelfstandigen of werknemers aan de sociale zekerheid moesten 

onderwerpen (als student, of als werkloze, of als gepensioneerde, of als werknemer, of zonder 

statuut,…). 
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5.3.2. Aanbevelingen van de platformen 
 

- De erkenningsprocedure voor de platformen bij de FOD Financiën inkorten (vooral de 
bekendmaking van het koninklijk besluit in het BS neemt tijd in beslag). 

- Een uitwisseling van informatie tussen de platformen mogelijk maken (via de FOD Financiën) om te 
voorkomen dat iemand die op meerdere platformen activiteiten uitoefent het maximumbedrag 
voor een inkomstenjaar overschrijdt. 

- Het toepassingsgebied van het stelsel verruimen om:  
o  er ad hoc prestaties van een particulier voor een bedrijf/zelfstandige in op te nemen; 
o  het stelsel uit te breiden tot professionele dienstverleners met een evolutieve 

belastingheffing. 
- Op institutioneel niveau een dienst invoeren in de vorm van een loket dat vooraf en geval per geval 

duidelijk zou kunnen bepalen of de activiteit van diensten die op een platform gepresteerd worden 
verband houdt met het hoofdberoep van een kandidaat-"dienstverlener". Bv.: mag een 
bedrijfscoach eveneens een gesprekspartner worden? 

- Voor bepaalde bevolkingscategorieën (bv. gepensioneerden) het jaarlijks maximumbedrag voor de 
inkomsten optrekken. 

- Werklozen moeten op hun controlekaart een vakje zwart maken wanneer zij een dienst verlenen. 
Heel wat diensten nemen echter heel weinig tijd in beslag (bv. 1 uur per dag) en toch moet men 
dan elke dag van de week het vakje zwart maken: dat leidt tot financieel verlies. Een oplossing zou 
kunnen zijn dat men prestaties van korte duur groepeert en een vakje zwart maakt, zodra een 
bepaald aantal uren is bereikt. 
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6 .  C o n c l u s i e s  
 

6.1. Definitieve aanbevelingen101 
 

1. Aangezien er geen significante vraag naar is: het toepassingsgebied van het verenigingswerk niet 

verruimen. Overwegen de sectoren die geen vragende partij zijn en een aantal gevoelige functies 

op het vlak van gezondheid, veiligheid en kwetsbaarheid van de begunstigden 

(gezondheid/kinderen) uit het toepassingsgebied te halen. 

 

2. Mochten er functies of sectoren aan het toepassingsgebied van het verenigingswerk toegevoegd 

of eruit gehaald worden: een transparante en gereglementeerde procedure invoeren waarbij de 

betroffen sectoren betrokken worden. 

 

3. Onderzoeken of de toepassing van de internationale en nationale normen inzake bescherming van 

werknemers verplicht moet worden voor verenigingswerkers en voor personen die diensten 

verlenen in het kader van de deeleconomie. Zo nodig de regelgeving aanpassen overeenkomstig de 

conclusies van deze analyse. 

 

4. Analyseren welke weerslag deze maatregelen hebben op de financiering van de sociale zekerheid 

en op eventuele sociale dumping. 

In meer concrete termen: 

- de weerslag van deze stelsels op de financiering van de sociale zekerheid en op de 

arbeidsmarkt moeten herhaaldelijk worden gecontroleerd; 

- een nauwkeurigere statistische opvolging uitwerken om de maatschappelijke weerslag van 
deze regelgeving op sociaal, fiscaal en consumentenrechtelijk gebied beter te evalueren; 
-  deze cijfers eveneens toetsen aan de indicatoren van duurzame ontwikkeling102 in verband 
met fatsoenlijk werk. 
 

5. Analyseren welke weerslag deze maatregelen hebben op het al dan niet hebben van toegang van 
werknemers tot sociale bescherming (met name gekoppeld aan de uitvoering van de Aanbeveling 
van de Raad over de toegang tot sociale bescherming - zie verder bij Europese context). De 
aandacht betreft in het bijzonder werknemers die prestaties verrichten via 
deeleconomieplatformen, gezien het risico voor het totaal ontbreken van sociale dekking voor deze 
werknemers. 

 

6. Nagaan of het relevant is het verenigingswerk of een gelijkwaardig statuut te handhaven voor de 

sportsector alleen. 

 

7. Indien het mechanisme wordt gehandhaafd, de coherentie van het statuut van semi-agoraal werk 

met andere statuten verzekeren, en in het bijzonder met: 

 
101 Deze aanbevelingen zijn niet de aanbevelingen van de FOD Sociale Zekerheid. 
102 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – target 1.3; 8.3; 8.5 (negatieve impact mogelijk); 8.6 (positieve impact waarschijnlijk) en 

8.8. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf
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a. vrijwilligers, zoals vastgelegd in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 

vrijwilligers; 

b. gelegenheidsarbeiders in de zin van het koninklijk besluit van 28 november 1969; 

c. zelfstandigen in bijberoep. 

 

8. Het cumuleren met vrijwilligerswerk beperken en het koninklijk besluit van 20 december 2018 dat 

het maximumbedrag van de vrijwilligersvergoedingen voor bepaalde sectoren verdubbelt op te 

heffen. 

 

9. Onderzoeken of het wenselijk is - voor bepaalde sectoren - het verenigingswerk te vervangen door 

een systeem dat gelijkwaardig is aan dat voorzien bij artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 

november 1969. 

 

10. Onderzoeken of het wenselijk is het mechanisme met betrekking tot het stelsel van de 

deeleconomie uit de Relancewet te halen, gelet op het verschil in voorwaarden en filosofie met de 

twee andere mechanismen. 

 

11. Zo nodig, de inhoud van de drie mechanismen en hun gevolgen op het vlak van arbeidsrecht, 

fiscaliteit en sociale zekerheid verduidelijken en op elkaar afstemmen teneinde onder meer de 

wenselijkheid van het behoud van het onderdeel deeleconomie in de Relancewet ter discussie te 

stellen. 

 

12. De in de studie opgemerkte wetgevingsaanpassingen (occasioneel, "peer to peer", "professioneel", 

artikel 13 van de Wet) aanbrengen en het begrip "door de Gemeenschappen uitgewerkte criteria" 

verduidelijken en de betrokken organisaties daarover informeren. 

 

13. Het begrip deeleconomie en de activiteiten die in dat kader mogelijk zijn beter afbakenen; de 

erkenningsvoorwaarden aanpassen, zodat ze beantwoorden aan de doelstelling van de regelgeving 

en coherent zouden zijn met de voorwaarden die recht geven op de fiscale vrijstelling en de 

procedure voor het intrekken van de erkenning herbekijken om ze doelmatiger en sneller te maken. 

 

14. Opnieuw evalueren na 5 jaar toepassing van de regelgeving. 

 

15. Een één-loket oprichten om belangstellenden uitgebreid te informeren over de 

toepassingsvoorwaarden van de regelgeving voor hun eigen situatie en over de gevolgen op het 

vlak van verschillende rechtsgebieden (arbeidsrecht, fiscaal recht en sociale zekerheidsrecht). 

 

16. Een globale en overlegde denkoefening houden over het cumuleren van de inkomsten uit de 

activiteiten die onder de Relancewet vallen met allerlei sociale uitkeringen en daarbij meer bepaald 

rekening houden met: 

- de verduidelijkingen die zullen worden aangebracht over de begrippen "occasioneel" of 

"niet-professioneel" van de genoemde activiteiten in de zin van de Wet en; 

- de toepasselijke regelgeving (RVA, RIZIV, Pensioen, Overbruggingsrecht en andere 

regelgeving). 
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6.2. In aanmerking te nemen contextuele elementen 
 

Wij vestigen de aandacht van de wetgever eveneens op twee contextuele elementen die een invloed 

kunnen hebben op de gevolgen die aan dit verslag moeten worden gegeven: 

 

1. Internationale context: IAO-instrumenten (voormelde normen en bij wijze van voorbeeld, meer 

bepaald voor personen die via platformen werken, aanbevelingen inzake fatsoenlijk werk103 evenals de 

werken (publicaties en "policy briefs") van de OESO104 over de toekomst van de sociale bescherming). 

 

2. Europese context 
 
Wat de sociale bescherming betreft werd de Aanbeveling met betrekking tot de toegang tot sociale 
bescherming voor werknemers en zelfstandigen105 formeel aangenomen op 8 november 2019 in het kader 
van de implementatie van de Europese pijler van de sociale rechten (beginsel 12). 
In de loop van 2020 ondersteunt de Commissie de lidstaten en de betrokken partijen om de doelstellingen 
van de Aanbeveling te bereiken: 
De lidstaten wordt aanbevolen erop toe te zien dat alle werknemers met een atypische job en alle 

zelfstandigen kunnen: 

o aansluiten bij een stelsel van sociale bescherming (leemten van de formele dekking opvullen); 

o rechten verwerven en sociale uitkeringen genieten die mogen worden opgebouwd of overgedragen 

tussen de stelsels (de effectieve dekking verbeteren); 

o tijdig passende sociale uitkeringen ontvangen en proportioneel bijdragen (op elkaar afgestemd); 

o geïnformeerd worden over hun rechten en plichten inzake sociale zekerheid (transparantie). 

 
De lidstaten moeten dus tegen 15 mei 2021 een plan uitwerken met de te nemen maatregelen om de 
Aanbeveling uit te voeren. Over de concrete richtlijnen om een kader voor opvolging vast te leggen en 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren uit te werken voor de evaluatie van de uitvoering van deze 
Aanbeveling wordt later beslist binnen het Europees Comité voor sociale bescherming. 
Deze maatregelen moeten noodzakelijkerwijs worden voorafgegaan door een diagnose van de situatie 
inzake toegang tot de sociale bescherming in België. Deze diagnose wordt thans universitair onderzocht. 
 

Op sociaal vlak moet eveneens Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie106 worden genoemd, die eveneens geheel in de lijn ligt van de 

afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten. Deze richtlijn voert nieuwe rechten voor alle 

werknemers in, meer bepaald wat de ontoereikende bescherming van werknemers met onzekere 

betrekkingen betreft. De richtlijn heeft immers een ruim persoonlijk toepassingsgebied dat ervoor moet 

zorgen dat deze rechten gelden voor alle werknemers en alle vormen van werk, met inbegrip van de meest 

 
103 IAO, Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world, 09/2018. 
104 http://www.oecd.org/employment/future-of-work/key-documents/ 
105 Aanbeveling van de Raad van 8 november 2019 met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen, 2019/C 387/01 
106 Richtlijn 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019H1115(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019H1115(01)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9003&furtherNews=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_645337/lang--en/index.htm
http://www.oecd.org/employment/future-of-work/key-documents/
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flexibele en atypische, maar ook nieuwe werkvormen, zoals "nulurencontracten", gelegenheidswerk, 

huishoudelijk werk, werk op basis van cheques of via een platform. 

Ze moet in 2022 omgezet zijn in nationale wetgeving. 

 

Wat de platformeconomie betreft moet rekening worden gehouden met de recente 

wetgevingsinitiatieven van de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van de consumenten van 

platformdiensten: 
a) Verordening 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers 

van onlinetussenhandelsdiensten107 is bedoeld om de transparantie van de commerciële relaties 

te verzekeren en professionals die de online marktplatformen gebruiken om hun producten en 

diensten aan de consumenten aan te bieden, beter te beschermen. De platformen (die voldoen 

aan de definitie van leveranciers van onlinetussenhandelsdiensten) hebben tot 12 juli 2020 de 

tijd om zich daarop in te stellen; op die dag treedt de verordening in werking. De verordening zal 

in principe van toepassing zijn op de deeleconomieplatformen wanneer daarop diensten worden 

aangeboden door bedrijven. 

b) Richtlijn 2019/2161108 die een betere handhaving en modernisering van de regels voor 
consumentenbescherming in de Europese Unie nastreeft. Deze richtlijn zal een weerslag hebben 
op de deeleconomieplatformen omdat zij aan de volgende regels moeten voldoen: 

o de consument die er een product of een dienst wil kopen te informeren over de aard (al 
dan niet professioneel) van de aanbieder ervan; 

o de consument te informeren over de gehanteerde criteria voor het vermelden van de 
verschillende ondernemingen die er hun producten of diensten aanbieden. 

Deze richtlijn moet tegen 28/11/2021 omgezet zijn en in werking treden op 28/05/2022. 
 

De Commissie heeft onlangs eveneens een nieuwe strategie kmo109 aangekondigd in de sector logies voor 

korte duur en geeft hierover mee: 'Dit initiatief zou enerzijds het verschil kunnen ophelderen tussen "peers" 

en professionele dienstverleners om voor juridische duidelijkheid te zorgen, en anderzijds de systemen voor 

registratie kunnen verkennen om een daadwerkelijke toepassing van deze regels te waarborgen.' 

 

3. Nationale context - lopende geschillenprocedures 
 

Er zal in het bijzonder rekening moeten worden gehouden met: 

- de uitkomst van de drie beroepen tot nietigverklaring die tegen de Relancewet zijn ingesteld voor het 

Grondwettelijk Hof en waarvoor de uitspraak zeer binnenkort wordt verwacht; 

- voor het stelsel van de deeleconomie, de afloop van de procedure die op 20 januari 2020 voor de 

Arbeidsrechtbank van Brussel werd opgestart door het arbeidsauditoraat, dat Deliveroo heeft 

gedagvaard wegens inbreuk op de RSZ, ingevolge een strafrechtelijk onderzoek dat al meer dan twee 

jaar duurt en dat het gevolg is van de wijziging van statuut van de koeriers, die van een "smart"-contract 

overschakelden op het gunstige stelsel van de deeleconomie van de Wet De Croo110. 

 
107 Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en 
transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten. 
108 Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG 
van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad. 
109 https://agenceurope.eu/fr/bulletin/artikel/12431/11 
110https://www.lecho.be/entreprises/services/deliveroo-assigne-devant-le-tribunal-du-travail-pour-infractions-a-l-
RSZ/10192901.html 

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/o
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/o
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019L2161
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/artikel/12431/11
https://www.lecho.be/entreprises/services/deliveroo-assigne-devant-le-tribunal-du-travail-pour-infractions-a-l-RSZ/10192901.html
https://www.lecho.be/entreprises/services/deliveroo-assigne-devant-le-tribunal-du-travail-pour-infractions-a-l-RSZ/10192901.html
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Nawoord  
 

Dit rapport is de vrucht van een constructieve samenwerking tussen de verschillende actoren die in 

de inleiding worden vermeld en die wij van harte bedanken. 
 

In deze evaluatie hebben we getracht een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de elementen 

die zijn meegedeeld door de instellingen, de verenigingen, de platformen van de deeleconomie en 

de dienstenverstrekkers die beschikken over een ervaring van minstens een jaar met de toepassing 

van deze regelgeving. Zoals we in dit document hebben vermeld zijn relevante empirische gegevens 

nog niet beschikbaar. 
 

Toch kon reeds lering worden getrokken uit de verzamelde informatie. Zoals deskundigen op het 

vlak van de evaluatie van overheidsbeleid aanstippen: 'Hoe vroeger de evaluatie plaatsvindt binnen 

de cyclus van een overheidsbeleid, des te groter zijn theoretisch de kansen om het overheidsoptreden 

te heroriënteren, maar des te minder is ook de mate waarin men beschikt over empirische gegevens 

over de reële gevolgen daarvan om de aanbevelingen van de beoordelaar op te baseren.'111  
 

Het was dus niet de bedoeling in dit stadium definitieve conclusies te trekken aangezien de 

betreffende materie evolueert en nog moeilijk te vatten is qua omvang en sociale impact. 
 

Uit deze evaluatie blijkt weliswaar dat er meer te verbeteren elementen dan gesignaleerde 

voordelen zijn, maar de voorstellen tot verbetering en de aanbevelingen die bedoeld zijn om daar 

iets aan te doen, lijken bevorderlijk te zijn voor het verbeteren van de situatie en het halen van de 

doelstellingen die de wetgever bij het uitwerken van deze regelgeving voor ogen had. De te 

verwachten rechtspraak en de normen die op internationaal en Europees niveau zijn aangenomen, 

vormen elementen van het kader dat bij deze denkoefening in aanmerking moet worden genomen, 

net als de uitwisselingen binnen nationale en internationale instanties over atypische werkvormen. 

Die werkvormen en in het bijzonder het thema van de platformeconomie en de sociale 

aandachtspunten daarbij, nemen immers een belangrijke plaats in binnen politieke, gerechtelijke 

en academische debat. 
 

Als ervoor gekozen wordt deze regelgeving te wijzigen, vinden we het relevant erop te wijzen dat 

de instellingen (FOD's en OISZ) die bevoegd zijn voor de gebieden waarop de Relancewet en zijn 

toepassingsbesluiten slaan, bij dit werk geraadpleegd of zelfs betrokken willen worden om leemten 

of zelfs discrepanties in de toepassing daarna te vermijden, want die zouden in het nadeel zijn van 

zowel de instellingen als de gebruikers van deze mechanismen. We hebben immers blootgelegd dat 

leemten of interpretatieproblemen tot moeilijkheden leiden, zowel op het vlak van de 

rechtszekerheid van de betrokken werknemers als voor de toepassing van de andere bepalingen, 

op de naleving waarvan de instellingen moeten toezien. Dit overleg is des te essentiëler omdat de 

regelgeving de grondbeginselen van het arbeidsrecht en van de sociale zekerheid aan het wankelen 

of in het gedrang brengt.  

 
111 F. VARONE en C. MAGDALIJNS, "L'évaluation des politiques publiques en Belgique: théorie, pratiques et défis", Pyramides, 
1 | 2000, 55-84. 

file:///C:/Users/EDJ/AppData/Local/Temp/Temp1_TARGET1_109203FRNL_4%20bestanden.zip/4%20bestanden/Frédéric%20Varone%20et%20Christophe%20Magdalijns,
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Tabe l  van  de  B i j l agen  
 

 

 

• HOGE RAAD VOOR VRIJWILLIGERS – ADVIES VAN 3 DECEMBER 2019 

 

• RSVZ - STATISTISCHE GEGEVENS 

 

• RSZ - TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN DE RELANCEWET 

 

• RSZ - CIJFERGEGEVENS 

 

• FOD SOCIALE ZEKERHEID - VRAGENLIJST OVER VERENIGINGSWERK GERICHT AAN DE NON-

PROFIT SECTOR BETREFFENDE VERENIGINGSWERK 

 

• FOD SOCIALE ZEKERHEID - ENQUÊTE BIJ DE NON-MARCHAND SECTOR OVER 

VERENIGINGSWERK 
 

• FOD SOCIALE ZEKERHEID - VRAGENLIJST GERICHT AAN DE PLATFORMEN VAN DE 

DEELECONOMIE 
 

• FOD SOCIALE ZEKERHEID - TABEL STEWARDS 

 

• FOD FINANCIËN - ACTIVITEITENCODES 

 

• FOD FINANCIËN - CIJFERGEGEVENS 2017 

 

• FOD FINANCIËN - CIJFERGEGEVENS 2018 

 

• FOD FINANCIËN - STATISTISCHE GEGEVENS OVER DE FISCALE FICHES BINNENGEKOMEN OP 1 

MAART 2019 VOOR DE INKOMSTEN 2018 
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H o g e  R a a d  v o o r  V r i j w i l l i g e r s  –  A d v i e s  
v a n  3  d e c e m b e r  2 0 1 9  
 

 

 

 Verzender 

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50 bus 1, 1000 Brussel 

  

  

Mevrouw Maggie De Block 

 

Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  

Hoge Raad voor Vrijwilligers 

 

Uw brief van :  
Uw kenmerk :   
Ons kenmerk :  

Datum :  
Bijlage(n) :  

 Betreft : Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) – Advies over de impact van het verenigingswerk op het 

vrijwilligerswerk. 

 

 

 

 

Mevrouw de Minister, 

 

 

Uw diensten de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) een advies gevraagd over de impact van het 

verenigingswerk op het vrijwilligerswerk. Het was niet mogelijk om tot een unaniem door de leden gedragen 

advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers te komen omtrent het merendeel van onderstaande vragen. Er 

zijn namelijk twee strekkingen aan het licht gekomen: enerzijds een meerderheidsadvies uitgedrukt door 

de leden van de HRV die de sectoren vorming en onderwijs, jongeren en ouderen, gezondheidszorg, sociale 

en juridische bijstand, cultuur – kunst, artistiek erfgoed, wetenschap – en vrijetijdsbesteding, humanitaire 

acties en internationale solidariteit, religie, filosofische stromingen, politiek, milieu, natuur, dierenwelzijn, 

milieu, gezin en andere vertegenwoordigen, en anderzijds een minderheidsadvies geuit door de leden die 

de sportsector en de dag- en nachtoppas-sector vertegenwoordigen.. De HRV geeft daarom bij elke vraag 

aan van wie het antwoord afkomstig is. 
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1) Krijgt u opmerkingen of klachten over volgende onderwerpen? 
 

- de toepassing van de bepalingen inzake verenigingswerk  

 

JA 

 

Zo ja, welke?  

De sportsector is van mening dat de Herstelwet (artikel 17) een discriminatie creëert tussen enerzijds de 

verenigingen die in het verleden gebruik maakten van “valse vrijwilligers” en die nu een statuut van 

verenigingswerker kunnen aanbieden aan deze personen, en anderzijds de verenigingen die de aangeboden 
activiteiten aangaven, in het kader van de statuten van werknemer of van zelfstandige en die op heden een 

jaar moeten wachten vooraleer ze een statuut van verenigingswerker aan deze personen kunnen aanbieden. 
Niettegenstaande begrijpt de sportsector dat deze periode van een jaar toelaat te vermijden dat er reguliere 

arbeid omgezet zou worden in verenigingswerk en meent dat door deze regel de omzetting van reguliere 
arbeid in verenigingswerk dan ook effectief vermeden wordt.  

De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies merken eveneens dit verschil op, maar zien er het 
risico in dat sommige organisaties waar vaak een beroep wordt gedaan op freelancers, op lange termijn 

(na het verstrijken van de termijn van één jaar of bij de indienstneming van nieuwe mensen) reguliere 
arbeid in verenigingswerk zullen omzetten (deze vrees werd door de HRV geuit in zijn advies van 24/11/17).  

 

-  andere onderwerpen die verband houden met verenigingswerk 
 

JA 

Zo ja, welke? 

Alle leden van de HRV zijn van mening dat de term “verenigingswerker” problematisch en verwarrend is, 

omdat deze term eveneens verwijst naar alle personen die voor een vereniging werken, ongeacht hun 
statuut (werknemer, zelfstandige, vrijwilliger en verenigingswerker). Zij pleiten er echter niet voor om de 

term te wijzigen, gezien de aanzienlijke inspanningen die reeds zijn geleverd op het gebied van vorming en 
communicatie om hun leden over deze wetgeving te informeren.  

 

De sportsector stelt dat zij als koepelorganisatie grote inspanningen heeft geleverd om de clubs en de 

federaties te informeren en om de verschillen tussen het verenigingswerk en het vrijwilligerswerk duidelijk 
te maken. Vanuit de grote nood aan een nieuw statuut, waarvoor de sportsector al jaren pleit, is er bij de 

sportorganisaties een grote bereidheid om zich te informeren teneinde het verenigingswerk goed te leren 
kennen. De sportsector meent dan ook dat dit voor zijn sector goed gelukt is. 

 

De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies wijzen op de verwarring die door de wet inzake 

verenigingswerk is ontstaan, verwarring aangevoeld door de koepelorganisaties zowel op basis van de 
vragen van particulieren als wanneer de sectoren opleidingen organiseren voor bestuurders van VZW’s. Zij 

hebben ook een verwarring vastgesteld tussen het verenigingswerk en de andere twee systemen uit de 
Herstelwet (de diensten van burger aan burger en de activiteiten in de deeleconomie).  
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De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies herinneren eraan dat, in zijn advies over het semi-

agoraal statuut, de HRV een aantal richtlijnen had voorgesteld om deze laatste te onderscheiden van het 
vrijwilligersstatuut. Naast de benaming van het statuut, is er het feit dat het onderscheid niet duidelijk 

genoeg is: een zelfde persoon doet waarschijnlijk vaak dezelfde taak als vrijwilliger of als verenigingswerker. 
De keuze tussen deze statuten zal over het algemeen niet afhangen van de filosofie van de activiteit of de 

geïnformeerde keuze van de betrokken persoon, maar het vaakst van de mogelijkheid om al dan niet het 

verenigingswerk te gebruiken (de vereniging kan de voorziene vergoeding voor verenigingswerk betalen en 
de betrokken persoon heeft een hoofdactiviteit) of de voorkeur van de organisatie. Een van de voorgestelde 

richtlijnen was een 33% belastingheffing van de ontvangen bedragen in het kader van het semi-agoraal 
statuut, omdat het inkomsten betreft en geen kostenvergoeding zoals bij het vrijwilligerswerk. Dit voorstel 
werd niet weerhouden. 

 

Bovendien is de verenigingssector grotendeels afhankelijk van door de belastingen gefinancierde subsidies 

en betreurt het dan ook dat de vergoede prestaties niet onderworpen zijn. Er moet dus een aanvaardbaar 

evenwicht worden gevonden tussen de rechten en plichten die verbonden zijn aan het verenigingswerk en 
dit om de collectieve solidariteitsstelsels in stand te houden. 

 

De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies zijn ook ontsteld door het koninklijk besluit van 2018 
om de jaarplafonds voor bepaalde functies te verhogen. De HRV had juist aangedrongen op het 

introduceren van een semi-agoraal statuut om een dergelijk soort verhoging te vermijden. Deze creëert 
immers een daadwerkelijk onevenwicht tussen de sectoren en vergroot de mogelijkheden om 

vrijwilligerswerk te misbruiken door een forfaitaire kostenvergoeding te gebruiken als een loon (zie het HRV-
advies van 29/08/18). 

 

De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies maken zich eveneens zorgen over de mogelijkheid door 

de wetgever gelaten om de verschillende bedragen, die zijn vrijgesteld van belastingen en sociale 
zekerheidsbijdragen, te cumuleren. In de schoot van een zelfde organisatie, kan een persoon, in éénzelfde 

periode, immers een statuut van verenigingswerker combineren met de uitoefening van vergoed 
vrijwilligerswerk. In zijn advies (van 29 augustus 2018), had de HRV gevraagd om deze cumulatie te 
verbieden voor een zelfde kalenderjaar.  

Ten gevolge hiervan kan een persoon die een sportfunctie beoogd door het verenigingswerk uitoefent en 

die geniet van de verhoging van het jaarlijks forfaitair kostenplafond, meer dan 8800€ per jaar “ontvangen” 

(zonder de vergoeding van de transportkosten van personen die eveneens werd uitgebreid in rekening te 
brengen). Dit schaadt het imago van het vrijwilligerswerk omdat het het idee versterkt dat vrijwilligerswerk 
een manier is om de inkomsten te verhogen ten koste van zijn waarde in het kader van burgerengagement. 

 

 

De sportsector en de oppassector delen deze bezorgdheid niet, en merken op dat het voor organisaties ook 

financieel haalbaar moet zijn om dergelijke cumulregelingen uit te betalen (en dit is meestal niet het geval). 

Deze sectoren menen dat de cumul tussen verenigingswerk en vrijwilligerswerk eerder de uitzondering dan 
de regel is. Toch wensen ze deze cumulregeling te behouden. Bij voorkeur wordt er een duidelijke 

interpretatie gegeven aan het begrip ‘in dezelfde periode’ uit de wet, zodat men weet wat toegelaten is en 
wat niet.  

 

 

De oppassector merkt ook nog op dat het Vlaamse woonzorgdecreet, dat bepaalt welke types van 

oppasdiensten erkend worden, voorziet in een maximumbijdrage per uur (2,87€) die kan gevraagd worden 
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aan de gebruiker/cliënt (onder andere om de vrijwilligersvergoeding te kunnen voorzien). De cumul van 
8800 euro is in de oppassector dus weinig waarschijnlijk.  

Bij de oppashulp wordt er bovendien enkel in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt van 
verenigingswerkers. 

 

2) Zijn er voordelen aan de reglementering voor vrijwilligerswerk of verenigingen die een 

beroep doen op vrijwilligers? 

 

 

JA en NEEN 

 

Zo ja, welke? 

 

De sportsector meent dat de invoering van het statuut van verenigingswerk voor een groot stuk een einde 

maakt aan het misbruik van het vrijwilligersstatuut en het niet-aangeven van bepaalde activiteiten in de 

sportwereld. Voor de sportsector is dit een geschikt statuut. Vooral het feit dat het om een administratief 
eenvoudig statuut gaat (onder andere doordat er geen belastingheffing bestaat) wordt zeer gewaardeerd.  

 

 

De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies zijn bezorgd dat sommige sectoren bijdragen aan de 

verwarring tussen het vrijwilligerswerk en het verenigingswerk wanneer zij, afhankelijk van het plafond, 
gebruik maken van het ene statuut in plaats van het andere. 

 

 

3) Met betrekking tot de bezorgdheden en problemen wegens deze reglementering die de HRV 

geuit heeft in zijn advies van 24/11/17 betreffende het wetsontwerp en ontwerp van 

koninklijk besluit inzake bijklussen: 

- Welke daarvan zijn volgens de HRV bewaarheid geworden? 

Alle leden van de HRV zijn van mening dat het moeilijk is om deze vraag te beantwoorden na één jaar 

toepassing van de wet. Het zou relevant zijn om de wet over vijf jaar opnieuw te evalueren om de gevolgen 

echt te kunnen meten. 

 

De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies maken, zich, naast de verschillende reeds aangehaalde 

punten, ook zorgen over het feit dat het verenigingswerk tot een onzekere arbeidssituatie leidt. Deze 
sectoren zijn van mening dat, het feit dat veel verenigingen zich informeren of klagen over de termijn van 

één jaar voor de “omvorming” van een “klassieke” werknemer tot een verenigingswerker, een bewijs is van 
de wil om regulier werk te vervangen en, op lange termijn, leidt tot onzekere arbeidssituaties in de 

verenigingssector. Ze begrijpen evenmin waarom dit statuut buiten het toepassingsgebied van het 
arbeidsrecht valt. 

De vertegenwoordigers van het minderheidsadvies hebben geen andere zorgen of problemen vastgesteld 
dan die welke reeds werden vermeld. 
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- Zijn er nog andere problemen die niet aan bod komen in dit advies?  
 

JA 

Zo ja, welke? 

 

De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies herinneren eraan dat er ten tijde van het advies geen 

sprake was van een verhoging van het jaarlijkse maximum voor de kostenvergoeding van vrijwilligers. De 

cumulatie van het statuut van de vrijwilligers en die van het verenigingswerk is dus problematisch omdat 

dit de mogelijke verwarring tussen deze twee statuten vergroot. 

 

4) Indien het antwoord op de vorige vraag ja is, welke verbeteringen zou u dan voorstellen?  
 

De vertegenwoordigers van het meerderheidsadvies herinneren er aan dat één van de redenen om het 

verenigingswerk in te voeren, is om het vrijwilligerswerk niet te misbruiken. Vanuit dit perspectief is het 

niet wenselijk dat iemand deze twee statuten in hetzelfde kalenderjaar gebruikt om dezelfde activiteit te 
verrichten binnen een zelfde organisatie.  

In zijn advies van 24/11 over de ontwerpen van de wet en het koninklijk besluit inzake bijkomende 

activiteiten, was de HRV van mening dat een persoon vrijwilligerswerk en verenigingswerk voor twee 
verschillende organisaties zonder beperking kon combineren. 

 

Anderzijds heeft de HRV gevraagd dat de uitoefening van vrijwilligerswerk en verenigingswerk binnen 

dezelfde organisatie gedurende hetzelfde kalenderjaar alleen mogelijk zou moeten zijn als de volgende 
voorwaarden zijn voldaan: 

 

- het vrijwilligerswerk niet of alleen wordt vergoed tegen de werkelijke kosten 

en 

- de activiteiten die als vrijwilliger en als verenigingswerker worden uitgevoerd, duidelijk verschillend zijn. 

 

De vertegenwoordigers van het minderheidsadvies willen zoveel mogelijk flexibiliteit behouden. Ze zijn dus 
geen voorstander van een cumulverbod. Soms is een persoon in verschillende hoedanigheden actief in de 

organisatie. Het is de bedoeling dat zij dan voor de kosten gemaakt tijdens hun activiteiten die onder het 
vrijwilligerswerk vallen, kunnen terugbetaald worden. 

 

5) Andere opmerkingen of suggesties 
 

Alle sectoren zijn het erover eens om te stellen dat het te vroeg is om de effecten van het verenigingswerk 
te evalueren, bij gebrek aan voldoende afstand en gegevens. Bovendien waren vele sectoren geen vragende 

partij voor dit statuut, wat de eventuele toepassing ervan in deze sectoren vertraagt. De HRV vraagt daarom 
een nieuwe evaluatie van het verenigingswerk over 5 jaar.  
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De HRV vraagt bovendien dat elke nieuwe uitbreiding van het verenigingswerk tot andere functies officieel 
moet worden voorgelegd aan de HRV alsook aan alle betrokken sectorale federaties. 

 

De vertegenwoordigers van het meerderheidsstandpunt stellen ook voor om de mogelijkheid te 

onderzoeken om het verenigingswerk te vervangen door de uitbreiding van het statuut van "artikel 17" 

(Koninklijk Besluit van 28 november 1969), dat per uur en niet slechts voor een hele dag bruikbaar zou zijn. 

Artikel 17 kan momenteel immers niet volledig tegemoetkomen aan de behoeften van de sectoren, gezien 

het beperkte kader ervan (maximaal 25 dagen, mogelijke sectoren van activiteit, enz.). Door het 

verenigingswerk te vervangen door een uitgebreide "artikel 17"-status zou het mogelijk zijn: 

- om een vermenigvuldiging van statuten en wettelijke kaders te voorkomen. 

- om verwarring met het vrijwilligerswerk te voorkomen. 

 

Voorafgaand overleg met alle betrokken sectoren is essentieel zodat zij zelf kunnen bepalen of zij nood 

hebben aan dit statuut en de beoogde functies. 

 

 

De vertegenwoordigers van het minderheidsadvies zijn het niet eens met dit laatste voorstel. 

 

 

Met de meeste hoogachting. 

 

De Voorzitter van de HRV,                                                      De Secretaris, 

       

 

 

 

Lies PELSMAKERS                                                                 Christian DEKEYSER 

 

 

De Ondervoorzitters, 

 

Jacky CLOTH 

 

Bernard HUBIEN 
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R S V Z  -  S t a t i s t i s c h e  g e g e v e n s  
 

Het bestand bestaat uit 5 bladen: 

Voorafgaande opmerking: om praktische redenen gaat het om de situatie op de 1ste van de maand 
en niet op de laatste dag van de maand. Bijgevolg wordt de informatie gegeven op 30 juni van het 
boekjaar. 

 

• Het blad getiteld "1.1. (2017)" geeft het aantal aangeslotenen (zelfstandigen + helpers) opgesplitst 
naar aard van de bedrijvigheid (hoofdberoep, bijberoep en na pensioen(leeftijd)) en naar 
subbedrijfstak. 

• Het blad "1.2. (2018)" bevat dezelfde gegevens. 

• Het blad "1.3. (2019)" geeft eveneens het aantal aangeslotenen naar aard van de bedrijvigheid en 
subbedrijfstak MAAR de informatiebron verschilt. De gegevens voor 2019 zijn immers afkomstig uit 
het ARZA (Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders), terwijl de informatie met 
betrekking tot 2017 en 2018 rechtstreeks van de sociale verzekeringskassen komt via een 
elektronische koppeling. De gegevens over 2017 en 2018 zijn betrouwbaar terwijl de gegevens 
betreffende 2019 met het gebruikelijke voorbehoud te nemen zijn. 

• Het blad getiteld "1.4. (2017-2019)" geeft een evolutie van het aantal aangeslotenen in bijberoep 
van wie het inkomen tussen 1.500 euro (inbegrepen) en 6.000 euro (niet inbegrepen) ligt. De 
uitsplitsing is gebeurd per subbedrijfstak voor de situaties op 30 juni 2017, 2018, 2019.  

• Het blad getiteld "1.5. (2017-2019)" toont een evolutie van het aantal aangeslotenen die de 
pensioenleeftijd bereikt hebben of een vervroegd pensioen genieten en van wie het inkomen 
tussen 3.000 euro (inbegrepen) en 6.000 euro (niet inbegrepen) ligt. De uitsplitsing is gebeurd per 
subbedrijfstak voor de situaties op 30 juni 2017, 2018, 2019. Niet in deze tabellen staan de 
aangeslotenen die nog geen 65 jaar zijn en die uitsluitend een overlevingspensioen genieten. 

 

Enkele bijkomende aandachtspunten met betrekking tot deze gegevens 

• Wat de uitsplitsing per subbedrijfstak (lijst van de codes hierbij gevoegd) betreft, zijn de bestuurders 
van vennootschappen in de situatie op 30/06/2019 in wezen inbegrepen in elke subbedrijfstak, wat 
niet het geval is voor 2017 en 2018. De bestuurders die in 2019 afzonderlijk zijn opgenomen, zijn 
alleen degene die men niet tot een subbedrijfstak kan rekenen (alleen tot een bedrijfstak). 

• Voor 2019 omvat de subbedrijfstak "diverse" niet alleen diverse beroepen maar ook de verkeerde 
codes uit het ARZA. 

• De inkomsten worden gegeven ongeacht het referentiejaar. 



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.1. (2017)

Sous-branche d'activité Activité principale Activité complémentaire
Actif après (l'âge de) la 

pension
Total

000 3.674 2.815 426 6.915

101 8.017 3.193 821 12.031

102 9.079 5.860 973 15.912

103 48 48 36 132

104 30.143 5.222 9.479 44.844

105 948 668 176 1.792

106 3.104 2.367 542 6.013

201 50 18 12 80

202 45 30 12 87

301 155 20 56 231

302 211 57 39 307

303 6.539 3.787 1.365 11.691

304 76 82 35 193

305 136 50 35 221

306 287 124 57 468

307 9.102 1.685 972 11.759

308 909 549 186 1.644

309 931 716 256 1.903

310 53.172 15.099 5.277 73.548

311 9.590 3.796 1.260 14.646

312 532 155 150 837

313 18 6 7 31

314 98 24 28 150

315 918 492 218 1.628

316 7.794 6.954 1.187 15.935

317 6.862 3.300 1.630 11.792

318 1.031 59 123 1.213

319 49 18 15 82

320 70 42 2 114

401 7.508 3.964 1.287 12.759

402 33.284 10.742 7.926 51.952

403 3.139 1.880 400 5.419

404 1.079 157 135 1.371

405 4.301 1.827 1.517 7.645

406 17.377 12.405 4.038 33.820

407 30.650 7.223 2.930 40.803

408 3.194 3.857 664 7.715

409 960 117 121 1.198

410 4.013 2.316 840 7.169

411 1.168 932 88 2.188

412 85 59 10 154

501 21.481 1.886 4.181 27.548

502 6.464 112 600 7.176

503 2.593 144 456 3.193

504 3.853 314 352 4.519

505 33.755 23.543 2.685 59.983

506 6.100 9.270 1.098 16.468

507 558 575 227 1.360

508 5.811 4.697 1.047 11.555

509 1.951 1.019 578 3.548

NOMBRE D'ASSUJETTIS AU 30/06/2017

REPARTITION PAR SOUS-BRANCHE D'ACTIVITE ET NATURE DE L'ACTIVITE



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.1. (2017)

Sous-branche d'activité Activité principale Activité complémentaire
Actif après (l'âge de) la 

pension
Total

510 5.769 7.608 877 14.254

514 15.792 533 1.225 17.550

515 1.156 19 152 1.327

516 728 30 87 845

517 6.688 2.754 2.069 11.511

518 14.010 2.136 945 17.091

519 28.297 19.576 6.619 54.492

601 22.536 9.362 2.431 34.329

602 20.021 6.842 3.189 30.052

Administrateurs 000 2.864 647 304 3.815

Administrateurs 100 4.447 1.210 506 6.163

Administrateurs 200 263 37 76 376

Administrateurs 300 62.414 8.589 6.976 77.979

Administrateurs 400 106.579 19.796 13.150 139.525

Administrateurs 500 42.234 10.352 4.120 56.706

Administrateurs 600 9.806 2.229 650 12.685

Total 686.516 235.995 99.931 1.022.442



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.1. (2018)

Sous-branche d'activité Activité principale Activité complémentaire
Actif après (l'âge de) la 

pension
Total

000 2.354 1.596 352 4.302

101 11.131 4.936 1.082 17.149

102 9.481 6.262 1.050 16.793

103 53 56 38 147

104 29.458 5.303 9.854 44.615

105 947 647 198 1.792

106 3.133 2.437 576 6.146

201 58 21 10 89

202 46 34 15 95

301 95 16 43 154

302 205 57 44 306

303 6.773 4.161 1.468 12.402

304 89 95 41 225

305 144 64 33 241

306 312 156 67 535

307 8.922 1.889 1.055 11.866

308 911 649 199 1.759

309 946 786 270 2.002

310 54.388 15.136 5.685 75.209

311 9.833 3.993 1.365 15.191

312 513 158 156 827

313 18 6 7 31

314 98 30 30 158

315 929 566 234 1.729

316 8.215 7.450 1.280 16.945

317 7.380 3.537 1.743 12.660

318 1.027 58 130 1.215

319 41 16 14 71

320 82 44 4 130

401 7.836 4.305 1.332 13.473

402 31.886 11.078 8.309 51.273

403 3.290 2.086 427 5.803

404 1.038 148 146 1.332

405 4.004 1.591 1.563 7.158

406 17.400 12.387 4.243 34.030

407 30.606 7.439 3.210 41.255

408 3.302 4.079 710 8.091

409 941 120 127 1.188

410 3.945 2.407 910 7.262

411 1.370 1.018 111 2.499

412 80 61 9 150

501 21.409 1.884 4.518 27.811

502 6.418 114 662 7.194

503 2.511 165 475 3.151

504 3.885 327 377 4.589

505 34.892 24.424 2.944 62.260

506 6.438 9.987 1.209 17.634

507 558 557 250 1.365

508 6.108 5.017 1.187 12.312

509 1.868 936 615 3.419

NOMBRE D'ASSUJETTIS AU 30/06/2018

REPARTITION PAR SOUS-BRANCHE D'ACTIVITE ET NATURE DE L'ACTIVITE



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.1. (2018)

Sous-branche d'activité Activité principale Activité complémentaire
Actif après (l'âge de) la 

pension
Total

510 6.323 8.258 999 15.580

514 15.911 567 1.357 17.835

515 1.107 16 166 1.289

516 702 30 110 842

517 6.516 2.677 2.131 11.324

518 14.144 2.213 1.011 17.368

519 30.119 20.610 6.973 57.702

601 22.932 9.955 2.590 35.477

602 19.437 6.651 3.424 29.512

Administrateurs 000 2.662 595 323 3.580

Administrateurs 100 4.309 1.179 459 5.947

Administrateurs 200 255 37 81 373

Administrateurs 300 64.474 8.993 7.591 81.058

Administrateurs 400 103.972 19.483 14.238 137.693

Administrateurs 500 46.054 10.916 4.660 61.630

Administrateurs 600 9.415 2.012 606 12.033

Total 695.699 244.481 107.096 1.047.276



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.1. (2019)

Sous-branche d'activité Activité principale Activité complémentaire
Actif après (l'âge de) la 

pension
Total

Divers 13.632 10.662 1.409 25.703

101 12.068 4.204 1.126 17.398

102 11.545 7.253 1.228 20.026

103 82 87 42 211

104 32.187 6.013 10.330 48.530

105 1.144 704 223 2.071

106 3.508 2.744 567 6.819

201 88 34 24 146

202 74 47 14 135

301 1.094 159 310 1.563

302 401 79 57 537

303 11.236 5.478 1.846 18.560

304 120 118 44 282

305 271 77 56 404

306 814 285 110 1.209

307 13.108 2.824 1.318 17.250

308 1.360 830 228 2.418

309 1.310 1.001 295 2.606

310 93.374 20.183 6.844 120.401

311 14.047 5.039 1.642 20.728

312 625 196 171 992

313 39 8 9 56

314 174 44 41 259

315 1.556 734 304 2.594

316 11.905 8.988 1.490 22.383

317 14.160 5.871 2.312 22.343

318 1.146 70 140 1.356

319 73 27 17 117

320 211 85 15 311

401 19.806 7.272 2.858 29.936

402 45.924 14.617 9.298 69.839

403 9.802 3.712 1.037 14.551

404 2.104 329 239 2.672

405 5.832 1.988 1.728 9.548

406 26.148 16.016 5.514 47.678

407 56.022 12.712 4.560 73.294

408 4.936 4.948 826 10.710

409 1.007 150 136 1.293

410 4.786 2.921 974 8.681

411 3.101 1.517 232 4.850

412 199 124 15 338

501 24.865 2.385 5.065 32.315

502 7.058 162 773 7.993

503 3.585 323 565 4.473

504 4.298 384 396 5.078

505 39.164 27.291 3.349 69.804

506 8.362 11.560 1.400 21.322

507 875 654 305 1.834

508 8.348 5.986 1.479 15.813

NOMBRE D'ASSUJETTIS AU 30/06/2019

REPARTITION PAR SOUS-BRANCHE D'ACTIVITE ET NATURE DE L'ACTIVITE

Source : RGTI



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.1. (2019)

Sous-branche d'activité Activité principale Activité complémentaire
Actif après (l'âge de) la 

pension
Total

509 2.068 979 644 3.691

510 9.201 10.010 1.250 20.461

514 16.856 683 1.440 18.979

515 1.444 26 177 1.647

516 756 32 125 913

517 9.551 3.342 2.501 15.394

518 15.725 2.512 1.119 19.356

519 64.712 30.543 10.127 105.382

601 27.371 12.123 2.782 42.276

602 25.686 8.119 3.851 37.656

Administrateurs 000 1.151 304 278 1.733

Administrateurs 100 649 196 76 921

Administrateurs 200 198 25 79 302

Administrateurs 300 15.355 1.877 4.702 21.934

Administrateurs 400 42.660 6.745 9.038 58.443

Administrateurs 500 1.584 219 349 2.152

Administrateurs 600 1.757 539 217 2.513

Total 754.298 277.169 111.716 1.143.183



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.4. (2017-2019)

30-06-17 30-06-18 30-06-19

000 / Divers 380 226 448

101 301 541 368

102 885 933 911

103 3 6 5

104 1.063 1.017 1.033

105 70 79 74

106 326 332 324

201 1 0 2

202 2 0 3

301 4 3 12

302 10 9 8

303 528 589 660

304 6 6 10

305 6 4 9

306 17 15 23

307 212 248 301

308 53 55 63

309 68 91 92

310 2.492 2.570 2.724

311 673 680 704

312 24 28 23

313 0 0 1

314 5 5 8

315 58 84 88

316 905 998 984

317 574 599 751

318 14 5 5

319 1 2 2

320 8 7 6

401 412 488 592

402 1.195 1.212 1.341

403 162 198 276

404 20 9 26

405 273 230 254

406 1.414 1.332 1.510

407 881 919 1.147

408 631 684 712

409 22 24 25

410 261 238 271

411 92 112 131

412 10 7 9

501 285 275 321

502 18 23 22

503 30 31 45

NOMBRE D'ASSUJETTIS EN ACTIVITE COMPLEMENTAIRE DONT LE REVENU SE 

SITUE ENTRE . 00€ et 6.000€

Sous-branche d'activité
Situation au



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.4. (2017-2019)

30-06-17 30-06-18 30-06-19
Sous-branche d'activité

Situation au

504 52 51 57

505 4.375 4.549 4.897

506 1.788 1.842 1.893

507 133 119 128

508 846 937 875

509 178 161 141

510 1.151 1.259 1.263

514 68 67 88

515 3 1 2

516 4 4 5

517 475 424 468

518 304 279 316

519 2.623 2.736 3.340

601 1.500 1.665 1.642

602 1.182 1.121 1.192

Administrateurs 000 60 40 26

Administrateurs 100 114 114 36

Administrateurs 200 2 6 2

Administrateurs 300 701 749 117

Administrateurs 400 1.430 1.377 424

Administrateurs 500 917 1.035 12

Administrateurs 600 220 213 57

Total 32.521 33.663 33.305



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.5. (2017-2019)

30-06-17 30-06-18 30-06-19

000 / Divers 35 31 116

101 95 111 89

102 95 110 105

103 3 2 1

104 1.461 1.491 1.442

105 9 9 16

106 51 48 40

201 0 1 5

202 1 2 3

301 9 5 18

302 0 5 5

303 148 144 185

304 4 5 5

305 2 3 2

306 10 4 10

307 109 113 123

308 17 13 15

309 17 20 21

310 611 595 660

311 133 145 148

312 18 20 22

313 0 0 0

314 3 1 8

315 21 24 26

316 121 125 144

317 205 193 246

318 12 11 14

319 3 0 1

320 0 0 1

401 133 130 252

402 796 792 815

403 33 29 64

404 7 10 15

405 137 114 138

406 347 357 434

407 280 321 389

408 74 72 79

409 16 14 13

410 84 71 73

411 10 16 25

412 1 0 0

501 210 219 260

502 31 37 45

NOMBRE D'ASSUJETTIS AYANT ATTEINT L'AGE DE LA PENSION OU 

BENEFICIANT D'UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE ET DONT LE REVENU SE 

SITUE ENTRE 3.000€ et 6.000€

Sous-branche d'activité
Situation au 



2- 11173-Loi de relance-question 1 ; 1.5. (2017-2019)

30-06-17 30-06-18 30-06-19
Sous-branche d'activité

Situation au 

503 29 33 47

504 29 24 21

505 283 288 321

506 112 121 155

507 22 26 27

508 97 106 120

509 61 52 66

510 75 74 97

514 59 71 72

515 2 5 3

516 2 2 4

517 192 209 228

518 69 65 75

519 597 574 789

601 374 397 393

602 305 320 340

Administrateurs 000 19 17 20

Administrateurs 100 48 36 6

Administrateurs 200 8 4 4

Administrateurs 300 625 661 369

Administrateurs 400 1.087 1.082 630

Administrateurs 500 363 377 23

Administrateurs 600 54 48 5

Total 9.864 10.005 9.888
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R S Z  -  T u s s e n t i j d s e  e v a l u a t i e  v a n  d e  
R e l a n c e w e t  
 

 

  

































Verenigingswerk per activiteit Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Sportinitiatie 10 5.645,00 37 49.173,00 81 175.825,70 119 130.840,70 151 166.019,41 200 106.113,93 216 250.472,25 214 179.033,86 181 119.289,83 338 196.774,25 284 129.807,24 408 280.343,17 618 463.391,68 495 391.189,79 13 7.090,00 3.365 2.651.009,81

Sportactiviteiten 112 186.026,73 523 1.137.774,70 1.170 2.648.549,00 1.517 2.277.379,20 1.782 1.999.553,13 1.473 1.709.855,24 1.589 1.612.821,18 1.129 1.007.279,61 1.299 901.470,57 1.312 754.361,95 1.039 599.587,37 1.276 1.377.064,26 1.595 1.974.238,05 2.316 3.628.656,01 42 48.740,50 18.174 21.863.357,5

Conciërge jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur 3 9.325,50 14 18.655,00 22 34.157,20 38 72.367,96 44 77.746,00 45 99.210,25 34 61.639,52 22 35.442,13 22 36.966,00 19 24.081,60 16 19.898,50 21 34.835,04 31 61.675,00 50 79.528,50 1 484,00 382 666.012,20Gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, sleutelbeheer en 

kleine

onderhoudswerkzaamheden 2 6.500,00 8 6.251,50 13 42.523,29 14 34.200,29 16 40.907,50 27 63.689,25 37 78.207,29 49 64.832,66 51 57.805,15 31 14.088,76 27 33.665,63 27 45.581,48 33 34.161,00 30 25.827,50 0 0,00 365 548.241,30

Begeleider amateurkunstensector 0 0,00 15 20.785,00 35 68.838,13 55 64.316,23 29 40.069,25 46 35.458,24 57 89.382,66 56 43.395,99 80 48.808,56 50 48.553,06 68 35.716,13 50 25.716,90 66 51.097,75 88 58.148,53 0 0,00 695 630.286,43

Gids cultureel erfgoed en natuur 10 9.944,00 4 11.719,00 27 13.498,50 51 14.299,54 23 12.256,93 48 41.095,12 130 129.611,78 91 47.015,17 224 114.616,24 176 46.603,79 251 39.413,79 301 246.168,56 179 98.624,64 226 54.540,81 0 0,00 1.741 879.407,87

Vormingsmedewerker bijstand aan personen 1 161,25 8 17.955,00 7 3.468,00 6 8.517,45 18 11.205,87 7 2.645,00 10 20.424,00 24 17.133,01 52 36.296,31 44 34.721,02 44 22.803,22 39 13.243,93 48 17.349,80 32 17.472,45 0 0,00 340 223.396,31

Begeleider opvang en transport van en naar school 1 600,00 2 7.213,35 11 30.189,85 14 17.275,62 18 9.937,31 42 30.426,93 39 37.346,60 42 37.316,60 47 14.813,85 56 20.998,46 44 8.928,74 37 15.602,35 33 15.848,94 25 44.324,00 0 0,00 411 290.822,60

Persoon die actief is bij verschillende initiatieven (niet meer geldig vanaf 22/11/2018 - wet van 30/10/2018)1 3.064,98 18 37.837,25 33 110.470,54 27 80.932,75 19 38.264,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 720,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 112 271.290,48

Nachtoppas hulpbehoevende personen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 27.454,77 10 9.887,05 4 913,10 21 41.928,66 14 7.950,61 243 813.768,73 8 29.892,00 14 17.170,66 19 41.991,54 21 30.054,13 22 13.975,38 0 0,00 411 1.034.986,63

Begeleider schoolactiviteiten, occasionele verfraaiingwerken

scholen 0 0,00 6 18.603,15 8 15.968,25 54 89.590,42 25 41.442,46 24 29.033,82 33 50.001,20 35 29.891,08 30 29.602,30 29 22.824,83 29 20.019,74 117 19.683,86 24 17.430,90 15 7.026,89 0 0,00 429 391.118,90

Hulp en ondersteuning bij administratief beheer, ordenen van

archieven, organisatie van activiteiten van organisaties 16 32.132,00 57 126.525,00 118 297.285,24 124 266.208,33 141 229.313,17 224 326.462,53 254 472.878,42 221 246.875,68 217 268.314,45 184 154.695,90 194 192.296,06 254 254.848,31 258 270.982,61 321 396.823,07 15 28.420,00 2.598 3.564.060,77

Occasionele hulp bij natuurgebieden en cultureel erfgoed 0 0,00 1 3.600,00 2 5.792,00 0 0,00 1 700,00 10 8.120,00 10 13.870,00 0 0,00 4 15.459,60 5 3.365,75 4 9.590,00 5 4.323,00 4 980,46 5 5.686,00 0 0,00 51 71.486,81Occasionele hulp bij het opstellen van nieuwsbrieven en 

websites

socioculturele sector 0 0,00 4 8.800,00 3 7.300,00 9 12.446,00 9 15.526,69 12 24.522,00 17 28.470,83 15 24.684,25 13 14.036,00 25 31.472,27 16 10.009,90 16 17.221,64 11 19.492,00 16 20.225,00 0 0,00 166 234.206,58

Opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen

socioculturele sector 2 350,00 13 20.750,50 25 28.864,00 90 48.424,01 78 127.954,48 70 71.747,18 75 58.939,86 96 56.747,95 112 59.329,90 85 34.868,72 131 70.396,20 83 59.360,08 38 32.992,45 93 165.645,86 0 0,00 991 836.371,19

Ondersteuning bij begeleiding in rust- en verzorgingstehuizen 6 35.000,00 0 0,00 0 0,00 4 16.895,00 2 5.050,00 2 5.150,00 3 5.777,72 7 20.704,26 3 632,20 6 1.880,96 9 21.701,93 8 4.401,39 9 3.393,66 11 36.256,19 0 0,00 70 156.843,31

Kinderopvang 7 1.900,00 1 270,00 6 17.792,45 24 29.054,07 24 21.356,88 49 37.096,42 40 55.543,82 52 43.203,38 38 36.985,62 39 23.532,37 50 15.781,81 45 20.989,49 41 28.187,51 39 63.337,06 0 0,00 455 395.030,88

Totaal 171 290.649,46 711 1.485.912,45 1.561 3.500.522,15 2.181 3.190.202,34 2.390 2.847.191,09 2.283 2.591.539,01 2.565 3.007.315,79 2.067 1.861.506,24 2.630 2.568.915,31 2.407 1.442.715,69 2.220 1.246.786,92 2.706 2.461.375,00 3.009 3.119.900,58 3.784 5.008.663,04 71 84.734,50 30.756 34.707.929,6

Burger to Burger per activiteit Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Kinderopvang 1 5,00 1 45,00 13 457,00 9 573,25 19 1.167,00 24 804,25 28 1.134,50 37 1.415,75 56 2.260,50 4 155,00 37 1.950,50 35 1.503,20 27 1.084,00 21 1.575,00 0 0,00 312 14.129,95

Zorg voor zorgbehoevende personen 2 170,00 10 1.922,50 24 2.208,00 94 7.955,75 98 9.342,75 91 5.362,50 111 8.996,48 230 16.932,75 139 10.189,18 156 11.706,00 186 14.264,85 190 14.259,03 277 24.489,67 363 31.304,76 55 3.612,96 2.026 162.717,18

Bijlessen 4 595,00 16 1.095,00 31 1.589,30 56 3.087,00 121 4.634,00 63 3.111,00 101 5.078,50 97 4.662,00 153 5.651,00 80 2.680,00 173 5.841,00 124 5.173,50 106 4.605,25 79 3.234,00 10 249,50 1.214 51.286,05

Sportlessen 9 685,83 18 775,83 22 2.103,08 106 5.699,91 94 3.566,00 125 4.127,08 241 7.337,99 211 4.038,83 309 8.592,83 199 6.294,66 331 6.949,14 182 4.630,16 179 3.522,08 160 3.572,13 10 212,50 2.196 62.108,05

Kleine onderhoudswerkzaamheden 28 2.439,50 49 3.847,50 115 6.055,05 84 4.426,00 67 4.432,17 56 5.021,10 33 3.082,00 42 3.917,60 113 9.008,19 165 9.253,75 178 10.221,48 190 11.590,17 187 11.327,43 186 11.248,26 19 1.348,00 1.512 97.218,20

Hulp bij administratie of IT-problemen 7 765,00 8 355,00 6 875,00 16 1.451,50 39 3.863,03 83 5.373,00 42 2.203,93 40 2.867,50 36 2.001,82 44 3.465,80 48 2.328,76 51 2.651,65 55 2.172,84 48 2.601,84 0 0,00 523 32.976,67

Onderhoud van grafzerken 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 70,00 0 0,00 1 40,00 0 0,00 0 0,00 1 60,00 0 0,00 0 0,00 1 75,00 1 60,00 0 0,00 6 305,00

Kleine huishoudelijke taken 0 0,00 14 1.820,68 22 1.117,00 14 597,00 26 1.399,00 35 2.093,00 33 1.717,70 27 1.815,00 72 3.002,97 39 2.587,00 44 2.157,67 78 3.452,44 58 4.008,00 54 4.430,85 8 564,50 524 30.762,81

Hulp, ondersteuning en transport van

personen 1 150,00 6 1.040,00 4 375,00 6 627,30 29 2.302,00 36 2.791,00 23 1.714,62 59 4.156,00 38 4.731,22 52 3.991,66 43 3.843,00 57 5.835,11 99 5.893,88 125 15.062,75 7 322,71 585 52.836,25

Opziener van onroerende goederen 0 0,00 1 500,00 1 135,00 4 278,55 17 582,00 8 277,00 4 128,00 1 50,00 6 417,00 9 296,00 2 570,00 3 561,00 5 532,50 3 670,00 0 0,00 64 4.997,05

Zorg, oppas en uitlaten van dieren 2 31,00 22 775,00 4 566,06 18 518,24 21 675,96 26 1.127,85 95 2.001,48 45 1.464,78 66 1.425,39 104 1.929,29 91 2.253,93 80 1.806,39 63 1.817,21 61 2.162,26 0 0,00 698 18.554,84

Totaal 54 4.841,33 145 12.176,51 242 15.480,49 407 25.214,50 533 32.033,91 547 30.087,78 712 33.435,20 789 41.320,21 988 47.280,10 853 42.419,16 1.133 50.380,33 990 51.462,65 1.057 59.527,86 1.101 75.921,85 109 6.310,17 9.660 527.892,05

Augustus 2019

September

2019 Totaal

Augustus 2019 September 2019 Totaal

Juli 2018 Augustus 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018

Mei 2019 Juni 2019 Juli 2019

December 2018 Januari 2019 Februari 2019 Maart 2019 April 2019 Mei 2019 Juni 2019 Juli 2019

Maandcijfers actieve aangiftes situatie tot 01/09/2019 24:00 op 02/09/2019  9:00:09
Telling op basis van de creatiedatum van de aangifte

Juli 2018 Augustus 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 December 2018 Januari 2019 Februari 2019 Maart 2019 April 2019
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R S Z  -  C i j f e r g e g e v e n s  
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F O D  S o c i a l e  Z e k e r h e i d  -  V r a g e n l i j s t  t e r  
a t t e n t i e  v a n  d e  v e r e n i g i n g e n  e n  
o p e n b a r e  i n s t a n t i e s  b e t r e f f e n d e  h e t  
v e r e n i g i n g s w e r k  ( 6 . 0 0 0  e u r o  p e r  j a a r  
z o n d e r  b e l a s t i n g e n  o f  b i j d r a g e n )  
 

Deze gegevens zullen uitsluitend en op een anonieme manier gebruikt worden in het kader van de 

evaluatie van de "Relancewet". 

Ik aanvaard de anonieme verwerking van de in deze vragenlijst meegedeelde gegevens ter evaluatie van 

de "relancewet"  ja  

Ik wens op de hoogte gehouden te worden over de resultaten van de evaluatie van de Relancewet: ja / 

nee 

• Naam van de organisatie (deze vraag dient alleen om dubbels te vermijden. Dit gegeven zal niet 

aan derden worden meegedeeld) …………………………………………………………….. 

• Mijn organisatie is  een vereniging  een koepel/federatie van verenigingen  een 

overheidsinstelling  een andere privaatrechtelijke instantie 
(slechts één vragenlijst per organisatie) 

• Activiteitensector: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

• Aantal loontrekkenden: ………… 

• Aantal verenigingswerkers: …….. 

• Aantal vrijwilligers: …….. 

• Mijn organisatie 

 doet een beroep op verenigingswerkers 112 ( onmiddellijk naar delen 1 en 4) 

 wenst een beroep te doen op verenigingswerkers maar is daar niet toe in staat (onmiddellijk 

naar delen 2 en 4) 

 wenst geen beroep te doen verenigingswerkers (onmiddellijk naar delen 3 en 4) 

 

  

 
112 In de zin van de Relancewet 
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Deel 1 Mijn organisatie heeft één of meer verenigingswerker(s) in dienst 

 

 

Sinds de inwerkingtreding van de 
Relancewet heeft mijn vereniging 
mensen gevonden om de functies 
vermeld in deze wet te vervullen. Dat 
ging  

Zeer gemakkelijk Redelijk 
gemakkelijk 

Gemakkelijk noch 
moeilijk 
 

Redelijk moeilijk Zeer moeilijk 

De ondernemen stappen die moeten 
worden gezet om een 
verenigingswerker aan te werven 
(overeenkomst en inschrijving RSZ) zijn 

Zeer licht Vrij licht Noch licht, noch 
zwaar 

Vrij zwaar Zeer zwaar 
 

Het jaarlijks vergoedingsplafond is  Veel te laag Te laag Gepast Te hoog  Veel te hoog 
 

Het maandelijks vergoedingsplafond is Veel te laag Te laag Gepast Te hoog Veel te hoog 
 

De beschrijving van de voor 
verenigingswerk toegelaten 
functies/sectoren in de wet is 
 

Heel begrijpelijk Eerder 
begrijpelijk 

Noch begrijpelijk 
noch onbegrijpelijk  

Eerder 
onbegrijpelijk 

Zeer 
onbegrijpelijk 

Dankzij het verenigingswerk 
kunnen activiteiten nodig die weinig of 
slecht worden aangegeven, worden 
beperkt 
 

Helemaal mee 
eens 

Eerder mee eens  Niet eens / niet 
oneens 

Niet echt mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens 
 

Verenigingswerk werkt misbruik in de 
hand 
 

Helemaal mee 
eens 

Eerder mee eens Niet eens / niet 
oneens 

Niet echt mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens 
 

De verenigingswerkers die mijn 
organisatie tewerkstelt, doen aan 
nachtoppas of buitenschoolse opvang: 
Ja / Nee 
 
Zo ja: Nachtoppas en buitenschoolse 
opvang moeten gebeuren met 
inachtneming van de door elke 
Gemeenschap uit te werken 
modaliteiten en kwaliteitscriteria.  
 
Mijn vereniging kent die modaliteiten 
en criteria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeer goed  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redelijk goed  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen mening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redelijk slecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helemaal 
niet 

Toepassing van deze voorwaarden en 
criteria bij mijn vereniging gebeurt 
 

Volledig Gedeeltelijk Helemaal niet 
 

Geen mening  

Commentaar 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Als mijn organisatie de criteria kent maar niet toepast, dan zijn dit de voornaamste redenen: 

 

 

• Verzekering 

o De dekking van de wettelijke verzekering voor verenigingswerkers is: 

 toereikend  eerder toereikend  noch toereikend noch ontoereikend  eerder 

ontoereikend  helemaal ontoereikend 

o Mijn organisatie heeft een verzekering die meer dekt dan wettelijk is voorgeschreven 

voor verenigingswerkers 

 neen  weet niet  ja, om de volgende bijkomende risico's te dekken: 

……………………………………………………………………………………. 

o Mijn organisatie heeft al gebruik gemaakt van de verzekering voor een 

verenigingswerker  

 ja  nee 

o Zo ja, in de meeste gevallen was de tussenkomst van de verzekering: 

 voldoende  eerder voldoende  noch voldoende, noch onvoldoende 

 eerder onvoldoende  helemaal onvoldoende 

Commentaar ………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Toepassing van het arbeidsrecht 

 

o De bepalingen inzake het welzijn voor verenigingswerkers zijn: 

 helemaal ontoereikend  eerder ontoereikend  eerder toereikend  helemaal 

toereikend  te beperkend  niet gekend bij mijn organisatie 

 

Commentaar ………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Invloed van het verenigingswerk op het vrijwilligerswerk (wet van 2005) 

o Mijn organisatie heeft of had reeds vrijwilligers in dienst voor de Relancewet in werking 

trad ja  nee (onmiddellijk naar volgende §) 

o Sommige vrijwilligers van mijn organisatie combineren vrijwilligerswerk en 

verenigingswerk  

  ja  nee  

o Sommige vrijwilligers in mijn organisatie zijn gestopt met het vrijwilligerswerk en stapten 

over op verenigingswerk  

 ja  nee 

o Sinds de invoering van het verenigingswerk vindt mijn organisatie  gemakkelijker 

vrijwilligers (wet 2005)  minder gemakkelijk vrijwilligers (wet 2005)  geen mening 

o Het is gemakkelijker verenigingswerkers te houden dan vrijwilligers:  Helemaal mee 

eens  Eerder mee eens  Niet eens niet oneens  Niet echt mee eens  

 Helemaal niet mee eens 
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o Vrijwilligers verlaten mijn organisatie minder snel dan verenigingswerkers:  Helemaal 

mee eens  Eerder mee eens  Eens noch oneens  Niet echt mee eens  Helemaal 

oneens 

 

o Het statuut van verenigingswerker heeft geleid tot: 

  meer juridische zekerheid  minder juridische zekerheid  geen mening  andere 

(verduidelijken): 

 

• Verenigingswerk en regulier werk 

 

o Heeft uw organisatie loontrekkenden in dienst die elders verenigingswerk verrichten? 

JA-NEE 

o Zo ja, verrichten uw loontrekkenden in de meeste gevallen verenigingswerk  

▪  in dezelfde sector als hun bezoldigde activiteit 

▪  in een andere sector dan hun bezoldigde activiteit 

o  Sommige gelegenheidswerkers van mijn organisatie in de zin van artikel 17 van het KB 

RSZ (art. 17 KB 69. Bv.: speelpleinmonitoren, sport- of cultuuranimatoren) combineren 

deze activiteit in de zin van artikel 17 met verenigingswerk  

 ja  nee, weet niet 

o  Sommige gelegenheidswerkers van mijn organisatie (andere dan in de zin van artikel 17 

KB 69. Bv.: kinderoppas, gezinshulp, cultuurgids) combineren het gelegenheidswerk met 

verenigingswerk  

 ja  nee, Weet niet 

o  (zo ja) Sommige gelegenheidswerkers van mijn organisatie doen geen beroep meer op 

dat statuut maar gaan veeleer prestaties verrichten als verenigingswerker 

 ja  nee 

Commentaar …………………………………………………………………………………………… 

• Informatie 

o Mijn organisatie beschikt over de nodige informatie inzake verenigingswerk 

ja  nee 

Mijn organisatie zou bijkomende informatie willen over: 

-  

De informatiebronnen van mijn organisatie zijn:  De website van de RSZ  De website van de FOD 

Financiën  

 informatie verspreid door de verenigingssector  andere ……………………….. 
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Deel 2: Mijn organisatie wenst verenigingswerkers in dienst te nemen maar is daar niet toe in staat 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Om welke reden(en)?  

 Mijn organisatie heeft geen activiteiten die door een verenigingswerker kunnen 

worden uitgeoefend 

  De mensen die actief zijn in mijn organisatie voldoen niet aan de 

loopbaanvoorwaarden (een hoofdberoep hebben of gepensioneerd zijn) 

 De vergoedingen die verenigingswerkers wensen zijn te hoog in vergelijking met de 

middelen van de organisatie 

 Verenigingswerkers rekruteren is moeilijk 

 om een andere reden 

Commentaar: ………………………………………………………………………………………… 

 

Deel 3 Mijn organisatie wenst geen beroep te doen op verenigingswerk om de volgende reden(en) 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Te weinig informatie over dit statuut 

 Administratieve last 

 De organisatie heeft niet de middelen om een vergoeding toe te kennen die hoger is 

dan die voor vrijwilligers (wet 2005). 

 De plafonds van de vergoedingen zijn te laag om de prestaties correct te kunnen 

vergoeden 

 voorkeur voor vrijwilligerswerk 

 Andere …………………………………………………………………………………………………………………… 

Commentaar: ………………………………………………………………………………………… 

 

Deel 4: open vragen 

 

• Wat zijn de positieve punten die de regelgeving over verenigingswerk bijbrengt: 

…………………………………………………………. 

• Wat zijn de negatieve punten van de regelgeving over verenigingswerk: 

…………………………………………………………. 

• Voorstellen voor verbetering van dit statuut / van de implementatie ervan: 

………………………………………… 

 

• Hebt u andere opmerkingen of suggesties? 
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F O D  S o c i a l e  Z e k e r h e i d  -  E n q u ê t e  b i j  d e  
N O N - P R O F I T  s e c t o r  b e t r e f f e n d e  h e t  
v e r e n i g i n g s w e r k  
 

Pr o f i e l  v a n  d e  4 3 2  o r g a n i s a t i e s  d i e  a n t w o o r d e n  

 

432 organisaties hebben de vragenlijst online beantwoord. 243 hebben in het Nederlands op de enquête 

geantwoord en 189 in het Frans.  

De organisaties hebben uiteenlopende profielen wat de aard van de organisatie, de activiteitensector en 

het aantal loontrekkenden en vrijwilligers betreft. 

Aard van de organisatie 

De respondenten zijn verenigingen, koepels van verenigingen of federaties, andere privaatrechtelijke 

instanties (ziekenhuis, feitelijke vereniging, ziekenfonds) of overheidsinstellingen. 

R/ voor de FR grafiek moeten er 189 antwoorden gelezen worden 
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Act iv ite itensectoren waar in deze organisat ies  hoofdzakel i jk 

act ief  z i jn  

 

Wij hebben de verenigingen in 9 sectoren gegroepeerd:  

• Sport  

• Gezondheid* (groepeert Gezondheid / Handicap/ Senior/ nacht- en dagoppas /hulp aan huis) 

• Jeugd* (groepeert Jeugd/ opleiding/ kinderen) 

• Sociaal 

• Cultuur* (groepeert cultuur/religie /erfgoed) 

• Milieu 

• Sociocultureel 

• Lokaal bestuur 

• Internationaal 

Onder de respondenten zijn er dus bijvoorbeeld: 

sportclubs, organisatoren van sportstages en sportfederaties die tal van verschillende sporttakken 

vertegenwoordigen 

- steden en OCMW's 

- actoren in de armoedebestrijding, de circulaire economie, … 

- ziekenhuizen 

- cultuurplekken 

- federaties van werkgevers in de non-profitsector 

- accommodatiecentra 

Aantal loontrekkenden 

• 220 organisaties die antwoorden stellen geen loontrekkenden te werk 

• 151 organisaties die antwoorden stellen tussen 1 en 9 loontrekkenden te werk 

• 53 organisaties stellen tussen 10 en 100 loontrekkenden te werk 

• 4 organisaties stellen tussen 101 en 500 loontrekkenden te werk 

• 1 koepelorganisatie vertegenwoordigt 60.000 loontrekkenden (in de sector gezondheidszorg) 

• de andere organisaties gaven aan dat hun aantallen loontrekkenden wisselden, zonder verder te 

verduidelijken 
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Aantal vrijwilligers 
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Gebruik van verenigingswerk in de organisaties die op de enquête 

antwoorden 

194 organisaties die antwoorden (40 FR en 154 NL) hebben verenigingswerkers in dienst. 

105 organisaties die antwoorden (FR 66, NL 39) zouden een beroep willen doen op verenigingswerk maar 

zijn daar niet toe in staat. 

133 organisaties die antwoorden (FR 83, NL 50) wensen geen beroep te doen op verenigingswerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectoren Wenst VW te werk 
te stellen 

Wenst geen VW te 
werk te stellen 

Stelt VW te 
werk 

Totaal  

Admin 5 
 

2 7 

Cultuur* 9 5 7 21 

Internationaal 2 3 1 6 

Jeugd* 10 17 14 41 

Milieu 7 2 2 11 

Gezondheid* 15 44 8 67 

Sociaal 13 19 2 34 

Sport 42 38 155 235 

Sociocultureel 2 5 3 10 

Algemeen totaal 105 133 194 432 
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Resultaten van de enquête 
 

Antwoorden van de organisaties die gebruik maken van verenigingswerk (40 FR en 154 NL). 

Activiteiten die kunnen worden uitgeoefend in het kader van 

verenigingswerk 

a) Interpretatie 

De meerderheid van de bevraagde organisaties vindt dat de functies en sectoren geen 

interpretatieproblemen opleveren. 
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b)  Gemak waarmee iemand voor deze functies gevonden wordt 
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De jaar- en maandplafonds van de vergoedingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 194 organisaties die verenigingswerk gebruiken (NL en FR) 

• vinden 155 dat het jaarplafond geschikt is 

• vinden 32 het jaarplafond te laag (28 sportorganisaties waaronder 6 koepels of federaties, 2 

jeugdorganisaties* waaronder 1 koepel, 1 gezondheidsorganisatie* en 1 "sociale" organisatie) 

• vinden 5 het jaarplafond veel te laag (5 sportorganisaties en een jeugdorganisatie*) 

• vinden 2 het jaarplafond te hoog 
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Op 194 organisaties die verenigingswerk gebruiken (NL en FR) 

• vinden 140 dat het maandplafond geschikt is 

• vinden 44 het maandplafond te laag (34 sportorganisaties waaronder 3 koepels, 5 

jeugdorganisaties* waaronder 1 koepel, 3 gezondheidsorganisaties* en 1 cultuurorganisatie*) 

• vinden 7 het maandplafond veel te laag (5 sportorganisaties waaronder twee koepels of 

federaties, één gezondheidsorganisatie* en één milieuorganisatie) 

•  vindt 1 het maandplafond te hoog 

• vinden 2 het maandplafond veel te hoog 
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Rechtszekerheid en vermindering van misbruiken 
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Formaliteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de open vragen maken de organisaties melding van moeilijkheden om de bedragen van de prestaties 

vooraf in te schatten en vragen zij verduidelijking over de termijn en de modaliteiten voor verbetering. 
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Door elke Gemeenschap uit te werken modaliteiten en 

kwaliteitscriteria 
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De Relancewet bepaalt dat oppas (met name nachtoppas) en buitenschoolse opvang in het kader van 

verenigingswerk dienen te gebeuren met inachtneming van de normen en criteria die de Gemeenschappen 

hebben uitgewerkt. 

Van de 14 organisaties die buitenschoolse opvang en nachtoppas organiseren: 

• passen 6 organisaties deze criteria helemaal toe 

• passen 5 organisaties ze gedeeltelijk toe 

• past 1 organisatie ze helemaal niet toe 

• hebben 2 organisaties geen mening over de vraag 

 

Verzekering 

De Relancewet bepaalt dat de organisaties burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die door een 

verenigingswerker wordt berokkend. Ze sluiten een verzekeringscontract af om de risico's verbonden aan 

het verenigingswerk te dekken, een contract dat minstens de burgerlijke aansprakelijkheid van de 

organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. 

De wet bepaalt dat de organisaties een verzekeringscontract afsluiten ter dekking van de lichamelijke 

schade die wordt geleden door verenigingswerkers door ongevallen tijdens de uitvoering van het 

verenigingswerk of op weg naar en van deze activiteiten en door ziekten opgelopen als gevolg van het 

verenigingswerk. 
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Mijn organisatie heeft een bijkomende verzekering genomen om de volgende risico's te dekken 

 Vereniging Koepel 

Sociocultureel • Weg van en naar het werk  

Cultuur • RA (materieel ter beschikking)   

Kinderen/jeugd/opleiding • -Risico’s verbonden aan de activiteit 

• -BA 2 

• -Arbeidsongeval 

• -Lichamelijke schade 

• -Weg van en naar het werk 

 

Milieu •   

Lokaal bestuur • Zelfde bijkomende dekking als voor 
vrijwilligers 

 

Gezondheid/handicap/Senioren /hulp 
aan huis/oppas 

• -BA 

• -Arbeidsongeval 

• -Idem loontrekkenden 

•  

 

Sociaal • Weg van en naar het werk  

Sport • -Rechtsbijstand van de VW (4) 

• -Volledige BA (13) 

• -Lichamelijke schade (16) 

• -Blijvende invaliditeit 

• -Arbeidsongeval 

• -Ongeval onderweg van of naar het 
werk 

• -Schade aan infrastructuur 

• -idem loontrekkenden 

• Lichamelijke Schade 

• BA 

• Ruimere dekking 

Internationaal • Arbeidsongeval  

 

In de sportsector wordt een ruimere verzekering vaak via de federatie afgesloten 
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Toepassing van het arbeidsrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 194 organisaties die verenigingswerk gebruiken 

• verklaren 53 organisaties dat zij de regels die zij moeten toepassen op het vlak van welzijn van de 

verenigingswerkers (bijvoorbeeld bescherming van gezondheid en veiligheid) niet kennen 

• menen 118 organisaties dat die regels veeleer toereikend of volkomen toereikend zijn 

• menen 21 organisaties dat die regels veeleer ontoereikend of volkomen ontoereikend zijn 

• menen 2 organisaties dat die regels te beperkend werken 
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Invloed van het verenigingswerk op het vrijwilligerswerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Van 176 organisaties die gebruik maken van verenigingswerk en ook vrijwilligers hebben 

• stellen 18 sportverenigingen mensen te werk die verenigingswerk en vrijwilligerswerk afwisselen 

• stelt 1 gezondheidsorganisatie (thuiszorg) mensen te werk die verenigingswerk en vrijwilligerswerk 

afwisselen 

• stelt 1 sociale organisatie (personenvervoer) mensen te werk die verenigingswerk en 

vrijwilligerswerk afwisselen 
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Van 176 organisaties die gebruik maken van verenigingswerk en ook vrijwilligers hebben 

• vinden 166 sportverenigingen dat het verenigingswerk voor meer rechtszekerheid heeft gezorgd 

• vinden 10 organisaties die behoren tot de sectoren gezondheid* (6), jeugd (2) lokaal bestuur (1) en 

sociocultureel (1) dat het verenigingswerk voor meer rechtszekerheid heeft gezorgd 
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Verenigingswerk en regulier werk 
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Interactie van verenigingswerk met gelegenheidswerk 

uitgesloten door KB 69 (art. 17 en andere) 

(11 antwoorden) 

6 organisaties hebben gesignaleerd dat sommige van hun gelegenheidswerkers in de zin van artikel 17 van 

het KB van 1969 (bv. speelpleinmonitoren, sport- of cultuuranimatoren) deze activiteit combineren met 

verenigingswerk 

3 organisaties hebben gesignaleerd dat sommige van hun andere gelegenheidswerkers dan die in de zin van 

art. 17 van het KB 69 (bv. kinderoppas, gezinshulp, cultuurgids) deze activiteit combineren met 

verenigingswerk. 

4 organisaties vervingen overeenkomsten voor gelegenheidswerk (art. 17 of ander) door verenigingswerk 

of zijn zinnens dat te doen. 

 

Informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De voornaamste informatiebronnen van de verenigingen zijn, in volgorde: 

• Informatie verspreid door de verenigingssector 

• De website van de RSZ 

• De website van de FOD Financiën 
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Antwoorden van de organisaties die verenigingswerkers willen tewerkstellen maar daartoe niet in 

staat zijn 

X organisaties die geen gebruik maken van verenigingswerk hebben redenen opgegeven die hun dat 

verhinderen (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

• Andere redenen ingeroepen door de organisaties: 

- Redenen die eigen zijn aan de organisatie zelf (gebrek aan tijd enz.) 

- In de sportsector: vrees dat dit geen blijvend mechanisme is en dat verenigingswerk in de 

toekomst weer wordt afgeschaft. 

 

Antwoorden van de organisaties die geen beroep wensen te doen op verenigingswerk 

X organisaties die geen gebruik maken van verenigingswerk hebben redenen opgegeven waarom ze dat ook 

niet willen 

 

35

25

29

35

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5. Andere

4. Verenigingswerkers rekruteren is moeilijk

3. De vergoedingen die verenigingswerkers wensen
zijn te hoog in vergelijking met de middelen van de

organisatie

2. De mensen die actief zijn in mijn organisatie
voldoen niet aan de loopbaanvoorwaarden (een

hoofdberoep hebben of gepensioneerd zijn)

1. Mijn organisatie heeft geen activiteiten die door
een verenigingswerker kunnen worden uitgeoefend

29

91

4

52

24

23

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andere

Voorkeur voor vrijwilligerswerk / Préférence pour le…

De vergoedingsplafonds zijn te laag om de prestaties …

De organisatie heeft geen middelen om een vergoeding te …

Administratieve belasting / Charge administrative

Te weinig informatie over het statuut / Manque …

Redenen waarom men geen beroep doet op verenigingswerk
/



198 
FOD Sociale Zekerheid - Evaluatie van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (fase 2) 

De "andere" redenen die worden ingeroepen om geen gebruik te willen maken van verenigingswerk, zijn 

de volgende (te beginnen met de meest genoemde en eindigend met de minst genoemde):  

• Andere redenen ingeroepen door de koepels van de organisaties 

- Deprofessionalisering van de sector die zich met kinderen bezighoudt 

- Onzekerheid qua tewerkstelling 

- Geen financiering van de sociale zekerheid 

- Onnauwkeurigheid van de regelgeving inzake bescherming van de werknemers 

- Beschermde beroepen in gevaar gebracht 

 

• Andere redenen ingeroepen door de organisaties 

- Gevaar voor de Sociale Zekerheid 

- ethische keuze 

- Oneerlijke concurrentie  

- Voorkeur voor begeleiding door beroepsmensen 

- Geen solidaire maatregel 

- Onzekerheid qua tewerkstelling 

- Ontkracht het vrijwilligerswerk 

- Commercialisering van de solidariteit 

- Verzekering niet interessant 

- Vrees voor spanning tussen verenigingswerkers, vrijwilligers en gewone werknemers 

binnen de organisatie 

 

Vaststellingen en voorstellen geformuleerd door organisaties die tot de 3 categorieën behoren (die 

gebruik maken van VW, die gebruik willen maken van VW of gebruik van VW weigeren) 

Deze vaststellingen en voorstellen werden door de FOD Sociale Zekerheid gegroepeerd op basis van het 

niveau van de impact ervan (maatschappelijke impact, impact voor bepaalde sectoren, voor de organisaties, 

de dienstverleners zelf, enz.). Binnen elk niveau begint de lijst met de meest genoemde en eindigt ze met 

de minst genoemde.  

Welke positieve gevolgen heeft de regelgeving voor het verenigingswerk? 

a) Maatschappelijke voordelen 

 

• Minder niet aangegeven activiteiten/laat toe diensten die niet gesubsidieerd worden 

in de legaliteit te presteren/transparantie 

 

b) Voordelen voor bepaalde sectoren 

 

• Verenigingswerk is voordelig voor de sport- en cultuursector 

 

c) Voordelen voor de organisaties 
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• Gemak van het systeem/lichte formaliteiten/makkelijker dan de kosten van vrijwilligers 

vergoeden (geen afzonderlijke kilometervergoeding) 

• Verenigingswerk maakt het mogelijk goedkoper aan te werven/pieken in de werking 

het hoofd te bieden/betere werking van de organisatie/opdrachten van korte duur 

• Ondersteuning van (kleine) verenigingen/clubs 

 

d) Voordelen voor de dienstverleners 

 

• Verkleining van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en tewerkstelling/ 

rechtszekerheid/ Duidelijkheid 

• Vergoedingenplafond beter afgestemd op het soort activiteit 

• Geeft mensen de gelegenheid hun inkomen te verhogen/ vergoed te worden voor hun 

engagement zonder belasting te betalen/ toegang te krijgen tot een kleine job 

• Bevorderlijk voor active aging 

• Verzekering 

• Maakt het mogelijk met een eigen activiteit te starten/ steun voor projectcreatie/ 

Vermijdt dat men zelfstandige moet worden voor minieme prestaties 

 

e) Voordelen voor de begunstigden 

 

• Betaalbaarder diensten en lessen 

• Continuïteit en betere kwaliteit van de diensten 

 

f) Andere voordelen 

 

• Empowerment van landelijke gemeenschappen 

• Sinds de vervanging van het PWA-systeem door Wijk-werken (beperkter) kunnen we 

dankzij verenigingswerk onze activiteiten voortzetten 

 

Wat zijn de eventuele negatieve punten de regelgeving voor het verenigingswerk?  

a) Negatieve maatschappelijke aspecten 

 

• Concurrentie voor regulier werk 

• Verzwakking van de Sociale Zekerheid/belastingvrijstelling 

• Tewerkstelling wordt minder zeker/achteruitgang wat het arbeidsrecht betreft 

• Gevaar voor het vrijwilligerswerk/onbezoldigd engagement wordt ontmoedigd 

• Zwartwerk wordt gelegaliseerd 

 

b) Negatieve aspecten voor de non-profitsector 

 

• Deprofessionalisering van de non-profitsector 
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• Verenigingswerk zou moeten dienen om de plafonds voor vergoedingen van 

vrijwilligers niet op te trekken, maar voor bepaalde soorten vrijwilligers zijn die 

plafonds alsnog opgetrokken 

• Commercialisering van de non-profitsector 

 

c) Negatieve aspecten voor bepaalde sectoren 

 

• De vereisten voor kinderopvang en aanverwante beroepen vergen opgeleide, 

geschoolde vakmensen in een degelijk beroepsstatuut, en dat zijn voorwaarden die 

niet worden vervuld door verenigingswerk  

• Dienstverleners in de sector gezondheid en kinderverzorging stellen handelingen die 

door wetgeving geregeld worden en dat is niet verenigbaar met verenigingswerk 

• Discriminatie tussen de sportsector en de andere sectoren (ander maandplafond) 

• Statuut opgedrongen aan tal van sectoren terwijl alleen de sportsector vragende partij 

was 

 

d) Negatieve aspecten voor de organisaties 

 

• Moeilijkheden in verband met de aangifte van de vergoeding (termijn voor correctie 

van de aangiften, bedragen moeilijk vooraf in te schatten)/administratieve 

last/gebrekkige kennis over de regelgeving 

• De organisaties zijn niet in staat dergelijke hoge vergoedingen te betalen / risico dat 

vrijwilligers vertrekken naar andere verenigingen met meer middelen 

• Het onderscheid met vrijwilligerswerk is vaag 

• De lijst met activiteiten is te beperkt 

• Meer controles op het vrijwilligerswerk dreigen 

 

e) Nadelen voor de (potentiële) dienstverleners 

 

• Niet toegankelijk voor iedereen (hoofdberoep is een voorwaarde)/ mensen die wel tijd 

hebben maar weinig inkomsten kunnen geen verenigingswerk doen 

• Mensen die via een overeenkomst verbonden zijn met de vzw kunnen niet rechtstreeks 

overstappen op verenigingswerk (een jaar wachttijd)/de organisaties die hun 

activiteiten correct aangaven worden gestraft 

• Te lage jaarplafonds voor de vergoedingen 

• Het maandplafond moet afgeschaft worden om seizoensactiviteiten mogelijk te maken 

(stages, competities)/pieken in de activiteiten 

• Gevaar voor herkwalificatie indien voorwaarden niet nageleefd worden/ vrees voor 

beleidsverandering en dat deze activiteiten in de toekomst toch belastbaar worden 

• Onmogelijkheid te worden terugbetaald voor afgelegde km 

 

f) Nadelen voor de begunstigden 
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• De prijs van de prestaties blijft hoog.  

 

Voorstellen voor verbetering van dit statuut / van de implementatie ervan 

a) Voorstellen voor verbeteringen met een maatschappelijke impact 

 

• De vergoeding omdopen tot "bezoldiging" / ze onderwerpen aan sociale bijdragen/ 

belasting / deze bezoldiging koppelen aan de aard en de duur van het werk 

 

b) Voorstellen voor verbeteringen met een impact op de non-profitsector 

 

• De organisaties, de sociale secretariaten en federaties van de non-profitsector beter 

informeren (meer bepaald bij veranderingen in de toekomst) 

• De gevolgen voor de non-profitsector evalueren (kwaliteit, deprofessionalisering, 

destabilisatie, gelijkheid mannen-vrouwen) 

• Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten / arbeidsrecht 

 

c) Voorstellen om het toepassingsgebied van verenigingswerk te beperken 

 

• Afschaffing van het verenigingswerk 

• Verenigingswerk beperken tot de sectoren die vragende partij waren 

• Het jaarplafond verlagen / het dubbele maandplafond voor de sport afschaffen 

• De duur van het verenigingswerk beperken  

• Cumulatie met vrijwilligerswerk een heel burgerlijk jaar verbieden en niet alleen tijdens 

de "zelfde periode" 

• Het aantal verenigingswerkers per organisatie beperken 

• Vervangen door een systeem van dienstencheques 

• Een uurplafond invoeren 

• Verenigingswerk uitsluitend toegankelijk maken voor organisaties die een klein aantal 

werknemers tewerkstellen 

 

d) Voorstellen om het toepassingsgebied van verenigingswerk te verruimen 

 

• Verenigingswerk toelaten voor mensen met een halftijdse 

job/studenten/werklozen/bruggepensioneerden/vrijwilligers van de organisaties 

• Zelfstandigen toelaten verenigingswerker te worden (voor dezelfde activiteit) zonder 

na het stopzetten van de zelfstandige activiteit een jaar te moeten wachten 

• De lijst van de activiteiten/sectoren die men als verenigingswerker mag uitoefenen 

verruimen 

• Het maandplafond afschaffen (tijdens vakantieperiodes) / het maandplafond 

optrekken 

• Het jaarplafond optrekken 

• Verenigingswerk openstellen voor bestuurders/ leden van de adviesraden 
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• Terugbetaling van transportkosten toelaten 

• Het maandplafond afstemmen op het werkregime (1/2 tijds, 4/5) 
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F O D  S o c i a l e  Z e k e r h e i d  -  V r a g e n l i j s t  
v o o r  d e  p l a t f o r m e n  v a n  d e  
d e e l e c o n o m i e  
 

• Activiteitensector(en) van uw platform: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Deel 1. Erkenning van de platformen  

• Is uw platform erkend bij de FOD Financiën?  

 ja  

[Hoe lang heeft de erkenningsprocedure geduurd (tijdsverloop tussen de aanvraag en de 

beslissing van de FOD Financiën?] 

 neen en dit om de volgende redenen:  

 

 mijn platform richt zich enkel tot professionelen  

 de activiteiten op mijn platform voldoen niet aan de fiscale voorwaarden van de 

regelgeving (inkomsten uit het leveren van peer to peer diensten, vergoedingen 

uitsluitend betaald via het platform)  

 gebrek aan informatie en duidelijkheid over het gunstig sociaal en fiscaal statuut van 

de deeleconomie 

 te grote administratieve last (inkomstenfiches opstellen, voorheffing betalen, enz.) 

 er loopt een erkenningsaanvraag bij de FOD Financiën  

 andere:  

o  

o  

o  

 

• Staat uw platform vermeld op de website van de FOD Economie?  

 

Deel 2: Het stelsel van de deeleconomie 

• Kunnen de gebruikers van uw platform inkomsten uit de deeleconomie aangeven na het 

uitoefenen van hun activiteit via uw platform?  

 

 ja  

 

 neen  

Welke zijn de redenen waarom ze dat niet kunnen?  
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 de geleverde diensten houden verband met de zelfstandige beroepsactiviteit van de 

gebruiker of met die van de vennootschap waarvan hij bedrijfsleider is 

 de diensten die de gebruiker levert voldoen niet aan de fiscale voorwaarden van de 

regelgeving (inkomsten uit het leveren van peer to peer diensten, vergoedingen 

uitsluitend betaald via het platform)  

 de inkomsten uit de activiteit die op uw platform gepresteerd wordt, overschrijden 

het jaarplafond 

 andere:  

 

o  

o  

o  

 

• Hoeveel inkomstenfiches 281.59 hebt u aan de FOD Financiën bezorgd voor de inkomsten van 

het jaar 2017? (Wet De Croo van 1 juli 2016) 

……………… 

 

• Hoeveel inkomstenfiches 281.29 hebt u aan de FOD Financiën bezorgd voor de inkomsten van 

het jaar 2018? (Relancewet van 18 juli 2018) 

………………. 

• Wat is het profiel (in procent) van de gebruikers voor wie deze fiches werden opgesteld: 

…..% studenten (Belgen of buitenlanders) 

……% werkzoekenden of werklozen met een uitkering 

……% gepensioneerden 

……% arbeidsongeschikten 

……% zelfstandigen of loontrekkenden die naast hun beroep een activiteit in de deeleconomie 

uitoefenen 

• Heeft uw platform specifiek gecommuniceerd om de gebruikers ervan op de hoogte te brengen 

van dit gunstige stelsel van de deeleconomie?  

 

 ja  

1. De nuttige informatiebronnen daartoe zijn:  De website van de RSZ  De website 

van de FOD Financiën  andere ……………………….. 

2. Waarover gaan de meest gestelde vragen? 

Ze gaan over: 

 de erkenning van uw platform  

 de te vervullen voorwaarden om diensten van de deeleconomie te mogen verrichten 

(statuut) en het stelsel van de vrijstelling te genieten 

 de aangifte van inkomsten uit de deeleconomie  

 de gevolgen van een overschrijding van het inkomstenplafond of het niet naleven van 

de fiscale voorwaarden 
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 andere  

 

o  

o  

o  

 

 

 neen  

 

• Heeft uw platform een waarschuwing ingebouwd voor het geval men het jaarlijks 

inkomstenplafond overschrijdt? 

 

 ja  

 neen  

• Begeleidt uw platform zijn gebruikers bij hun stappen om aan te sluiten bij het sociaal statuut 

van de zelfstandigen?  

 

 ja  

Hoe? …………………………………………………. 

 neen  

 

Deel 4: Open vragen 

 

• Ziet u gunstige aspecten van de regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling van uw 

platform?  

 

o  

o . 

o  

 

 

• Ziet u moeilijkheden die deze regelgeving stelt? 

 

JA-NEE 

 

Zo ja, welke? 

o  

o  

o  
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• Indien u bevestigend antwoordde op de vorige vraag, hebt u dan aanbevelingen of voorstellen 

tot verbetering? 

 

o  

o  

o  

Deel 5 Contactgegevens  

Facultatief (vertrouwelijkheid)  

Contactmailadres.  

Naam van het platform …………………………………………………………….. 

Disclaimer GDPR 
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F O D  S o c i a l e  Z e k e r h e i d  -  T a b e l  s t e w a r d s  
 



De verschillende statuten die gelden voor stewards 

 
Wettelijke basis voor de sociale 
en fiscale vrijstelling 

Voorwaarden Voor welk soort organisatie 
Vergoedingen/kostenplafond 

Bedragen 2019 
Gevolgen in geval 
van overschrijding 

Verplichte 
verzekering 

Verplichte 
voorafgaande 
formaliteiten 

Cumulatieverbod Voor vragen 

Voetbal-
steward 

Wet van 21/12/98 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden en KB van 
25/5/1999 tot bepaling van de 
voorwaarden voor de indienstneming van 
voetbalstewards. Geen wettelijk 
vastgelegde sociale vrijstelling maar 
tolerantie indien de voorwaarden van de 
fiscale circulaire worden nageleefd. 
Fiscale circulaire 2018/C/29 over stewards 
bij voetbalclubs. 

Volledige opleiding gevolgd hebben 
en een identificatiekaart van 
steward bezitten 

Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 
nationale voetbalwedstrijd of een internationale voetbalwedstrijd 
of iedere andere voetbalwedstrijd zoals hierna vermeld geheel of 
ten dele organiseert of laat organiseren, op eigen initiatief of op 
initiatief van een derde. 

Geen jaarlijks plafond. 
 
Plafond van de vergoeding per match 
(wanneer het inzetten van stewards verplicht 
is): 34,71 euro 
 
Vergoeding per voetbalevenement waarvoor 
het inzetten van stewards niet verplicht is 
(trainingsmatch, herhaling of match voor 
vrouwen of voorbehouden voor een 
leeftijdscategorie): 34,71 euro per dag. 
 
Beide soorten vergoeding combineren is 
mogelijk. 

Het teveel wordt 
beschouwd als een 
vergoeding die belastbaar 
is als bezoldiging van een 
werknemer. 

? 
Schriftelijke 
overeenkomst 

/ 
FOD Financiën en 
FOD Binnenlandse 
Zaken 

Verenigings-
werk 

Wet van 18/7/18 betreffende de 
economische relance en de versterking van 
de sociale cohesie. Koninklijk besluit van 
21/12/2018 tot uitvoering van artikel 12, § 
3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 
betreffende de economische relance en de 
versterking van de sociale cohesie Artikels 
37bis, §2 en 90 van het Wetboek 
inkomstenbelasting 

Gepensioneerd zijn 
of 
Een hoofdberoep hebben 
(loontrekkende of ambtenaar voor 
ten minste 4/5, zelfstandige die ten 
minste bijdragen betaalt als 
zelfstandige in hoofdberoep) 
 
Mogelijkheid om een reeds 
begonnen verenigingscontract met 
behoud van werkloosheids- of 
ziekte-invaliditeitsvergoeding uit te 
voeren. 

Elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon, die 
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel 
uitkeert of bezorgt aan de stichters, de bestuurders of enig 
andere persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de 
statuten bepaald belangeloos doel, die werkt met 
verenigingswerkers, en voor zover de voornoemde private of 
publieke rechtspersoon ingeschreven is in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO) of, voor de feitelijke verenigingen, 
geïdentificeerd is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 
(feitelijke vereniging: elke vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid van twee of meer 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). 

Vergoeding 
 
Specifiek maandelijks plafond voor de sector 
sport: 
1.041,66 euro 
 
Jaarplafond: 6.250 euro 
 
Het maandplafond is gemeenschappelijk met 
dat voor occasionele diensten tussen burgers. 
 
Het jaarplafond is gemeenschappelijk met dat 
voor occasionele diensten tussen burgers en 
activiteiten van de deeleconomie die worden 
verricht via een erkend platform. 

De overeenkomst tot 
verenigingswerk wordt 
geherkwalificeerd tot 
arbeidsovereenkomst. De 
organisatie wordt 
evenwel niet als 
werkgever beschouwd 
indien zij haar goede 
trouw kan bewijzen 

Verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid voor 
schade die de 
vrijwilliger aan derden 
berokkent. 
Verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid voor 
lichamelijke schade. 

Overeenkomst tot 
verenigingswerk 
Elektronische 
aangifte via de RSZ-
app 

Men mag verenigingswerk in 
de loop van dezelfde periode 
en voor dezelfde organisatie 
niet cumuleren met: 
- een arbeidsovereenkomst 
- een 
aannemingsovereenkomst 
- een statutaire benoeming 
(ambtenaar) 
- vrijwilligerswerk met 
kostenvergoeding 

RSZ 

Vrijwilligers-
werk 

Wet van 3/7/05 betreffende de rechten 
van vrijwilligers 
Fiscale circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 

/ 

Elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon 
zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers (waarbij onder 
feitelijke vereniging moet worden verstaan: elke vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer 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). 

Forfaitaire vergoeding 
Dagplafond: 34,71 euro 
Jaarplafond: 1.388,40 euro 
Cumuleren is mogelijk met 
kilometervergoedingen van 0,3573 euro/km 
voor maximaal 2000 km per jaar (of voor een 
onbeperkte afstand als het gaat om 
personenvervoer). 
 
Of terugbetaling van reële kosten: onbeperkt 
(tegen sluitende bewijsstukken). 

Indien de vrijwilliger niet 
met behulp van sluitende 
bewijsstukken kan 
bewijzen dat al zijn 
onkosten reëel zijn, kan 
het geheel van de in de 
loop van het kalenderjaar 
ontvangen 
terugbetalingen niet 
worden beschouwd als 
kostenvergoedingen. 

Verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid voor 
schade die de 
vrijwilliger aan derden 
berokkent. 

Meldingsplicht 
vanwege de 
organisatie. 

Verbod vrijwilliger te zijn voor 
een organisatie waarmee de 
betrokkene reeds een band 
heeft als zelfstandige, 
loontrekkende, loontrekkende 
of ambtenaar indien het om 
dezelfde activiteit gaat 
(onthaal, beveiliging enz.) 
 
Verbod tijdens dezelfde 
periode en in dezelfde 
organisatie een activiteit als 
vrijwilliger met 
kostenvergoeding te 
cumuleren met 
verenigingswerk. 

FOD Sociale 
Zekerheid 

Vrijwilligers
werk door 
bepaalde 
categorieën 
van 
vrijwilligers 
(meer 
bepaald in 
de sector 
sport) 

Koninklijk besluit van 20 december 2018 
tot verhoging van het jaarlijks 
kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, 
eerste lid van de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van de vrijwilligers, 
voor bepaalde categorieën van vrijwilligers 
Fiscale circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 

Geen socialezekerheidsuitkering of 
sociale bijstand ontvangen. 

Elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon 
zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers (waarbij onder 
feitelijke vereniging moet worden verstaan: elke vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer 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). 

Forfaitaire vergoeding. 
Dagplafond: 34,71 euro 
Jaarplafond: 2.549,90 euro 
Cumuleren is mogelijk met 
kilometervergoedingen van 0,3573 euro/km 
voor maximaal 2000 km per jaar (of voor een 
onbeperkte afstand als het gaat om 
personenvervoer). 

Indien de vrijwilliger niet 
met behulp van sluitende 
bewijsstukken kan 
bewijzen dat al zijn 
onkosten reëel zijn, kan 
het geheel van de in de 
loop van het kalenderjaar 
ontvangen 
terugbetalingen niet 
worden beschouwd als 
kostenvergoedingen. 

Verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid voor 
schade die de 
vrijwilliger aan derden 
berokkent. 

Meldingsplicht 
vanwege de 
organisatie. 

Verbod vrijwilliger te zijn voor 
een organisatie waarmee de 
betrokkene reeds een band 
heeft als zelfstandige, 
loontrekkende, loontrekkende 
of ambtenaar indien het om 
dezelfde activiteit gaat 
(onthaal, beveiliging enz.) 
 
Verbod tijdens dezelfde 
periode en in dezelfde 
organisatie een activiteit als 
vrijwilliger met 
kostenvergoeding te 
cumuleren met 
verenigingswerk. 

FOD Sociale 
Zekerheid 

Occasioneel 
werk in de 
sportsector 

Artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders. Geen fiscale vrijstelling. (te 
verifiëren) 

De organisatoren van 
sportmanifestaties en de mensen 
die zij uitsluitend op de dag van die 
manifestaties tewerkstellen. 
Maximaal 25 dagen per 
kalenderjaar, bij één of meer 
werkgevers. 

Organisatoren van sportmanifestaties. 

Bezoldiging.  
Toepassing van de regels betreffende de 
bescherming van de bezoldiging en naleving 
van de minimale barema's. 

/ 
Verzekering tegen 
arbeidsongevallen. 

schriftelijke 
arbeidsovereen-
komst voor bepaalde 
tijd. 
voorafgaande 
elektronische 
aangifte bij de RSZ. 

L 
FOD Sociale 
Zekerheid en FOD 
Werkgelegenheid 
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F O D  F i n a n c i ë n  -  A c t i v i t e i t e n c o d e s  
 

Activiteit Code 

Dieren 

• Bijhouden 1 

• Uitlaten 2 

• Verzorging / toilettage 3 

• Andere (te verduidelijken) 4 

Opvoeding en opleiding 

• Schoolhulp en onderricht 5 

• Sportlessen 6 

• Kooklessen 7 

• Muzieklessen 8 

• Taallessen 9 

• Andere (te verduidelijken) 10 

Klussen / Bouw / Gebouwen / Tuinwerk 

• Meubelen monteren 11 

• Muur 12 

• Loodgieterswerk 13 

• Dak 14 

• Elektriciteit 15 

• Sanitair 16 

• Schilderwerken 17 

• Grondwerken 18 

• Tuinwerk 19 

• Andere (te verduidelijken) 20 

Transport en logistiek 

• Dienst met chauffeur 21 

• Carpooling 22 

• Levering van goederen 23 

• Andere (te verduidelijken) 24 

Logies 

• ZONDER diensten 25 
 

26 

Cultuur, vrije tijd en toerisme (gids, begeleider) 

• Toeristische gids 27 

• Cultuurgids 28 

• Begeleider 29 

• Andere (verduidelijken 30 

Hulp in het huishouden 

• Schoonmaken 31 

• Strijken 32 

• Naaiwerk 33 

• Maaltijden 34 

• Boodschappen 35 

• Andere (te verduidelijken) 36 
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ICT-diensten (Informatie- en communicatietechnologieën) 

• Cursussen 37 

• Installatie van materieel, 

randapparatuur 38 

• Websites maken 39 

• Andere (te verduidelijken) 40 

Herstelling van uitrusting 

• elektrische, elektronische, 

optische apparatuur, informatica en 

multimedia 

41 

• huishoudtoestellen 42 

• meubilair 43 

• auto 44 

• Andere (te verduidelijken) 45 

Evenementen 

• Begeleiding 46 

• Ober - hostess 47 

• Fotograaf 48 

• Organisator van evenementen 49 

• Andere (te verduidelijken) 50 

Diverse dienstverlening aan personen 

• Verhuizen 51 

• Babysitten 52 

• Administratieve hulp 53 

• Andere (te verduidelijken) 54 

 

 

HL 

Onder dienst moet men verstaan: het verstrekken van een maaltijd, schoonmaken van het logies, verstrekken van 
huislinnen, enz. 
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F O D  F i n a n c i ë n  -  C i j f e r g e g e v e n s  2 0 1 7  
 

Nombre 
de fiches 

F29_2045_REV
ENUECODE1 

F29_2046_REV
ENUECODE2 

F29_2047_REV
ENUECODE3 

F29_2048_REV
ENUECODE4 

F29_2049_REV
ENUECODE5 

45 1     

2 1 11    

1 1 11 9   

1 1 19 31   

1 1 19 5   

1 1 2    

1 1 2 52   

1 1 20 37 41 39 

1 1 31    

1 1 39    

1 1 52 2 11  

2 10     

141 11     

11 11 1    

1 11 1 2   

5 11 13    

1 11 13 15   

2 11 13 17   

1 11 13 19   

1 11 13 19 17  

2 11 13 20   

1 11 13 20 17  

1 11 13 42 20 54 

9 11 15    

4 11 15 13   

1 11 15 20 23  

1 11 15 20 42  

1 11 15 34 17  

2 11 15 41   

1 11 15 51   

1 11 15 51 13 20 

3 11 17    

3 11 17 15   

1 11 17 19   

1 11 17 19 13 20 

1 11 17 20   

16 11 19    

2 11 19 13   
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1 11 19 13 20 54 

1 11 19 13 42 20 

1 11 19 13 42 54 

2 11 19 15   

2 11 19 17   

1 11 19 20   

1 11 19 20 17 54 

1 11 19 51   

3 11 2    

1 11 2 13   

7 11 20    

2 11 20 13   

1 11 20 13 15 17 

1 11 20 15   

1 11 20 15 17  

1 11 20 15 17 51 

1 11 20 15 51  

2 11 20 17   

1 11 20 19   

1 11 20 42   

1 11 20 46 34 54 

1 11 23    

1 11 23 1   

2 11 31    

2 11 31 32   

2 11 39    

1 11 42    

1 11 42 19 13  

1 11 5 17 54  

1 11 51    

1 11 51 17   

1 11 51 31 19  

3 11 52    

1 11 52 15 13 51 

1 11 52 31   

23 13     

7 13 11    

2 13 11 15   

1 13 11 15 20 54 

1 13 11 15 42  

1 13 11 19 1  

1 13 11 19 15 17 

1 13 11 42 20 19 
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1 13 11 51 42 54 

1 13 15 11   

1 13 15 39   

1 13 15 42   

1 13 17 11 15  

2 13 17 11 20  

1 13 17 11 42 51 

1 13 17 15   

1 13 19    

1 13 19 11   

1 13 19 11 17 54 

1 13 19 11 23 54 

1 13 19 17 11 15 

1 13 19 42 20 54 

1 13 20 11 15  

1 13 20 11 42  

1 13 20 15 11  

1 13 20 15 19 54 

1 13 31 1 15 11 

1 13 42 11   

1 13 42 11 15 54 

1 13 42 20   

1 13 42 37 41  

1 13 51    

1 13 51 23 11 19 

1 14     

27 15     

5 15 11    

1 15 11 13   

1 15 11 20 23  

2 15 13    

1 15 13 11   

1 15 13 11 42 41 

1 15 13 42 11  

1 15 17 11   

1 15 19 13 11  

1 15 20 11   

1 15 20 13 17  

1 15 23    

1 15 23 5   

1 15 42 11   

1 15 51    

1 15 51 11   
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1 15 51 11 20  

2 16     

32 17     

1 17 1 31   

6 17 11    

1 17 11 15 13  

1 17 11 15 51 20 

1 17 11 20 51  

1 17 13    

1 17 13 11 19 54 

4 17 19    

3 17 19 11   

1 17 19 11 20  

1 17 19 6 11 54 

1 17 20 11   

1 17 20 51 13 11 

1 17 23 19   

2 17 31    

1 17 32 53   

2 17 51    

1 17 52    

157 19     

2 19 1    

1 19 10 12 20  

20 19 11    

1 19 11 13 15  

1 19 11 13 42  

1 19 11 15   

1 19 11 15 13 54 

1 19 11 15 20  

2 19 11 17   

1 19 11 17 51  

3 19 11 20   

1 19 11 20 17 51 

1 19 11 20 23 51 

1 19 11 20 51  

1 19 11 31 17 2 

1 19 11 31 51  

1 19 13    

1 19 13 11 20  

1 19 13 11 20 54 

2 19 15    

1 19 15 11   
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1 19 15 11 31 20 

2 19 15 23   

6 19 17    

1 19 17 11   

1 19 17 11 13 54 

1 19 17 20 11 54 

1 19 17 51   

1 19 17 53   

6 19 20    

2 19 20 11   

1 19 20 17 11 54 

1 19 23 20 51  

6 19 31    

1 19 31 11 46 17 

1 19 31 46 11  

1 19 31 51 11 54 

1 19 34 11   

1 19 37    

1 19 41    

1 19 42 11 17 23 

3 19 5    

5 19 51    

1 19 51 11   

1 19 51 11 17 20 

1 19 51 42 11  

1 19 52    

1 19 53 51 11 54 

1 19 7    

11 2     

1 2 19    

1 2 19 51   

1 2 23    

1 2 31    

1 2 51 31   

53 20     

11 20 11    

1 20 11 13 19 15 

1 20 11 15 13  

1 20 11 17   

1 20 11 17 13 19 

1 20 11 19   

1 20 11 51 42 23 

1 20 11 51 52 54 
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1 20 13    

1 20 13 15 11  

1 20 13 15 11 42 

1 20 15 11 13 42 

1 20 17 11   

1 20 17 51 19 54 

1 20 19    

1 20 19 11 13 42 

1 20 19 11 51  

1 20 19 17 11 51 

1 20 19 5 51  

2 20 2    

1 20 23    

1 20 23 51   

1 20 39    

1 20 51    

1 20 51 23   

1 20 9    

507 23     

1 23 1    

1 23 19    

1 23 19 1 11  

1 23 19 51 17 54 

1 23 48    

1 23 51    

65 31     

3 31 1    

2 31 19    

1 31 2    

1 31 23 11   

1 31 23 19   

7 31 32    

1 31 32 2 52  

1 31 32 20   

1 31 32 34   

2 31 32 52   

1 31 33 1   

1 31 33 1 19  

1 31 34    

1 31 34 1 11 54 

1 31 37 34 1 54 

1 31 48    

1 31 51    
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1 31 51 11   

4 31 52    

1 31 52 37 23  

1 31 9    

1 31 9 52   

16 32     

1 32 1    

1 32 11    

1 32 20    

2 32 31    

1 32 31 1   

1 32 52 23 31 34 

1 32 52 53 31  

11 33     

1 33 11    

1 33 11 31 3  

1 33 37    

1 33 7    

665 34     

1 34 11 31   

1 34 11 51   

1 34 37    

1 34 41    

1 34 41 37   

1 35     

18 37     

1 37 15    

1 37 23 41   

1 37 39    

4 37 41    

1 37 41 39   

1 37 48 39   

1 38     

8 39     

1 39 31    

1 39 41    

1 39 41 37   

40 41     

1 41 11    

1 41 19    

1 41 20    

1 41 23    

10 41 37    
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1 41 39    

1 41 51 15 19 54 

2 42     

1 42 13 11 19 20 

1 42 13 15   

1 42 13 15 11  

1 42 13 15 17 11 

1 42 15 13 11  

1 42 15 5   

1 42 17 11 13 54 

1 42 19 17 11  

1 42 31 19   

1 42 37 15 11  

1 42 41 37   

4 46     

1 46 2    

1 46 51 20 19 54 

12 48     

1 48 11    

351 5     

1 5 1    

1 5 20 37   

2 5 37    

1 5 41    

1 5 9    

2 5 9 20   

18 51     

3 51 11    

1 51 11 19 23 54 

1 51 11 20 17 54 

1 51 11 23 37  

1 51 11 9   

1 51 15 37   

1 51 17    

1 51 20 19 11  

1 51 20 23   

1 51 20 34   

2 51 23    

1 51 23 11   

1 51 23 20   

1 51 42 11 23 13 

43 52     

1 52 1    
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1 52 11 1   

1 52 23 11 31 20 

2 52 31    

1 52 33    

4 53     

1 53 11    

1 53 19    

1 53 23    

14 54     

4 6     

2 7     

4 8     

26 9     

1 9 11    

1 9 19    

1 9 20    

1 9 31 52 11 19 

1 9 34    

2 9 5    

1 9 5 3   
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F O D  F i n a n c i ë n  -  C i j f e r g e g e v e n s  2 0 1 8  
 

Nombre 
de fiches 

F29_2045_REV
ENUECODE1 

F29_2046_REV
ENUECODE2 

F29_2047_REV
ENUECODE3 

F29_2048_REV
ENUECODE4 

F29_2049_REV
ENUECODE5 

44 1     

3 1 11    

1 1 11 2   

1 1 11 31   

1 1 11 52 23  

1 1 17 19   

1 1 19 20 5  

1 1 19 31 5  

1 1 19 46 54  

2 1 2    

1 1 20 53   

2 1 31    

1 1 31 19   

1 1 32    

1 1 39 37 41  

1 1 5    

2 1 52    

1 1 6 34   

278 11     

1 11 1    

1 11 1 23 2  

1 11 1 52   

8 11 13    

2 11 13 15   

1 11 13 15 20  

1 11 13 15 41  

2 11 13 17   

1 11 13 19   

1 11 13 19 20 15 

3 11 13 20   

1 11 13 42   

13 11 15    

2 11 15 13   

1 11 15 17   

1 11 15 19 13 51 

1 11 15 19 13 54 

1 11 15 19 20  

3 11 15 20   



221 
FOD Sociale Zekerheid - Evaluatie van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (fase 2) 

2 11 15 20 13  

1 11 15 20 23  

1 11 15 51   

13 11 17    

2 11 17 13   

1 11 17 13 15 20 

1 11 17 13 19  

1 11 17 13 20 15 

1 11 17 15   

1 11 17 19   

1 11 17 19 20  

1 11 17 20   

36 11 19    

1 11 19 13   

1 11 19 15   

1 11 19 15 13 54 

1 11 19 15 17  

4 11 19 17   

1 11 19 17 13 20 

1 11 19 20   

1 11 19 20 23 15 

1 11 19 20 51  

2 11 19 23   

1 11 19 37 51  

1 11 19 51 17  

2 11 2    

1 11 2 19   

1 11 2 9   

17 11 20    

1 11 20 15   

1 11 20 17   

1 11 20 17 15 51 

1 11 20 17 37  

1 11 20 19 13 15 

1 11 20 23   

1 11 20 51 23 54 

7 11 23    

1 11 23 51   

1 11 23 51 20 17 

2 11 31    

2 11 37    

1 11 37 1   

4 11 41    
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1 11 41 13 15  

3 11 42    

1 11 42 13 51 54 

1 11 42 20 51 23 

1 11 46    

1 11 48    

1 11 5    

4 11 51    

1 11 51 15 19 20 

1 11 51 17 13 54 

1 11 51 19   

1 11 51 20   

1 11 51 20 19  

1 11 52    

1 11 52 1 34  

1 11 53    

2 12     

35 13     

9 13 11    

4 13 11 15   

1 13 11 15 20 42 

2 13 11 17   

1 13 11 19   

1 13 11 19 51  

1 13 11 20   

1 13 11 20 15 19 

1 13 11 42 15 54 

3 13 15 11   

1 13 15 11 51  

1 13 15 19   

1 13 15 20 11  

3 13 17    

1 13 17 11   

1 13 17 11 15 20 

2 13 19 11   

1 13 19 11 17  

1 13 19 11 20  

1 13 20    

2 13 20 11   

1 13 20 11 17  

1 13 20 11 48  

2 13 20 15   

1 13 20 15 11  
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1 13 20 19   

1 13 23 20   

1 13 42 11   

1 13 42 15 11  

1 13 51 11 17  

80 15     

13 15 11    

7 15 11 13   

1 15 11 13 19  

1 15 11 13 20  

1 15 11 19   

1 15 11 19 13 54 

2 15 11 20   

2 15 11 20 13  

1 15 11 31 19 17 

4 15 13    

4 15 13 11   

1 15 13 11 17  

1 15 13 11 20 42 

1 15 13 11 42 54 

1 15 13 42   

1 15 17 11 13 5 

1 15 19 42   

1 15 20    

1 15 20 11   

1 15 20 11 13  

1 15 32    

1 15 37    

1 15 41 11 51 54 

2 15 42    

1 15 42 13   

1 15 42 13 11  

3 16     

60 17     

13 17 11    

2 17 11 13   

1 17 11 13 15  

1 17 11 19   

1 17 11 20   

1 17 11 20 13  

1 17 11 20 19  

1 17 11 20 51 19 

1 17 11 31 19 20 
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1 17 11 7 31 54 

3 17 13    

1 17 13 11   

2 17 15    

1 17 15 11   

4 17 19    

3 17 19 11   

1 17 19 11 20  

1 17 19 13 11 20 

1 17 19 31   

1 17 2 31   

1 17 20 19   

1 17 23    

1 17 23 19 51 6 

1 17 23 20   

1 17 31    

1 17 31 11   

1 17 39    

1 17 41    

1 17 51    

256 19     

41 19 11    

2 19 11 1   

1 19 11 1 17 20 

1 19 11 13   

1 19 11 15   

2 19 11 17   

1 19 11 17 13  

1 19 11 20 13 54 

1 19 11 20 34 31 

1 19 11 20 51 17 

1 19 11 23   

1 19 11 31   

1 19 11 34 17  

2 19 11 51   

1 19 11 51 31 54 

1 19 13    

1 19 13 15 11  

1 19 13 17 11  

1 19 13 51 11 54 

1 19 15    

2 19 15 11   

9 19 17    
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1 19 17 11   

1 19 17 15   

2 19 17 20   

1 19 17 51 11  

1 19 2    

24 19 20    

2 19 20 11   

2 19 20 11 1  

1 19 20 11 17 13 

1 19 20 11 51  

1 19 20 31   

2 19 20 51   

1 19 23    

1 19 23 20 51  

4 19 31    

2 19 31 17   

1 19 31 20 23 51 

1 19 31 23   

1 19 31 51 48  

1 19 34    

2 19 37    

1 19 41 13   

6 19 51    

1 19 51 11 13  

1 19 52    

1 19 53    

3 19 54    

19 2     

3 2 1    

1 2 1 52   

1 2 11 31   

1 2 51 1   

1 2 52    

109 20     

1 20 1 11 19  

12 20 11    

1 20 11 13   

3 20 11 13 15  

1 20 11 15 13  

1 20 11 15 51 54 

5 20 11 17   

1 20 11 17 19  

2 20 11 19   
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1 20 11 42   

1 20 13 11   

1 20 13 11 17  

1 20 13 11 51 23 

1 20 13 15 11  

2 20 15    

1 20 15 11   

1 20 15 17 13 11 

1 20 15 17 18  

3 20 17    

1 20 17 13   

5 20 19    

1 20 19 11   

1 20 19 13 11  

1 20 19 17   

1 20 34    

2 20 46    

2 20 51    

1 20 51 11   

1 20 51 23   

1 20 52    

1 20 52 11 1 54 

2 20 53    

1 20 54    

1 20 6 34   

2 20 9    

523 23     

1 23 11 1   

1 23 11 20 13  

1 23 11 34 51  

1 23 11 51 17 20 

1 23 17    

1 23 19 51   

1 23 31    

1 23 5    

1 23 51    

5077 23 54    

106 31     

4 31 1    

3 31 11    

1 31 11 19   

1 31 17    

1 31 17 11   
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1 31 17 32   

1 31 19    

1 31 19 17 11  

1 31 19 42   

1 31 19 51 34  

1 31 19 51 39  

1 31 2    

2 31 20    

1 31 23 20   

5 31 32    

1 31 32 1   

1 31 32 2   

1 31 32 34   

1 31 33    

1 31 33 32   

3 31 34    

1 31 35 17 21  

1 31 5    

3 31 52    

1 31 52 1 11  

1 31 52 11 1  

1 31 8    

20 32     

1 32 1    

1 32 1 31   

1 32 1 31 23 53 

1 32 23    

3 32 31    

1 32 31 33   

1 32 31 52 2  

1 32 52 1   

16 33     

1 33 1    

1 33 20    

2 33 31    

137 34     

1 34 23    

1 34 31    

1 34 52    

1 34 53    

2 35     

28 37     

1 37 11    
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1 37 17    

10 37 41    

1 37 41 15   

1 37 48    

1 37 51    

1 38     

15 39     

1 39 37    

1 39 41    

1 39 51 17   

1 39 9    

67 41     

2 41 11    

1 41 11 20   

2 41 19    

1 41 23    

1 41 23 15 11 48 

9 41 37    

2 41 37 39   

1 41 37 39 48  

3 41 39    

1 41 39 37   

1 41 51 23   

10 42     

1 42 11    

1 42 11 13 15  

1 42 11 13 15 20 

1 42 11 15   

1 42 13    

2 42 13 11 15  

1 42 15    

1 42 15 39 20 54 

1 42 19 11   

1 42 19 17 13 54 

1 42 41    

1 42 41 15 11 13 

1 42 41 37   

1 42 5 15   

1 44 54 37 19  

5791 45     

10 46     

1 46 11 23 51  

1 46 39    
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1 46 5    

14 48     

1 48 15    

1 48 17    

1399 5     

1 5 1    

1 5 15    

1 5 19    

1 5 19 51   

1 5 19 51 23 11 

1 5 41    

2 5 5    

1 50     

22 51     

12 51 11    

1 51 11 15   

1 51 11 19   

1 51 11 23 20  

1 51 13 11 15 20 

1 51 15 11 20 13 

7 51 19    

1 51 19 11   

1 51 19 31   

3 51 20    

1 51 20 11 23 17 

1 51 20 19   

2 51 20 23   

1 51 20 23 11  

1 51 20 5   

1 51 23    

1 51 23 31 34  

1 51 31    

1 51 31 5   

1 51 31 52 32  

1 51 34 23 11  

1 51 41 11   

1 51 41 23   

1 51 9    

48 52     

1 52 1 23   

1 52 1 31 34  

1 52 11    

1 52 2    
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3 52 31    

1 52 31 20   

1 52 9    

19 53     

2 53 11    

1 53 9    

371 54     

6 6     

1 6 20    

1 6 52    

1 7     

4 8     

1 8 19 31   

1 8 9    

43 9     

1 9 2 37   

1 9 20    

1 9 20 5   

3 9 5    

1 9 52    

1 9 52 8 37 54 
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F O D  F i n a n c i ë n  -  S t a t i s t i s c h e  g e g e v e n s  
b e t r e f f e n d e  d e  f i s c a l e  f i c h e s  i n g e d i e n d  
o p  1  m a a r t  2 0 1 9  v o o r  i n k o m s t e n j a a r  
2 0 1 8  
 

Statistische gegevens in verband met de inkomsten uit de deeleconomie – inkomstenjaar 2018 

Uit de 3.285 fiches 281.29 die op 1 maart 2019 door 9 erkende platformen waren ingediend voor het 

inkomstenjaar 2018, blijkt dat: 

- het gemiddelde inkomen per fiche 532 euro bedraagt; 

- het mediaaninkomen 168 euro bedraagt; 

- 1.942 fiches (of 59,12 pct.) een bedrag vermelden van 250 euro of lager (waarvan 1.306 een 

bedrag vermelden van 100 euro of lager); 

475 fiches (of 14,46 pct.) een bedrag vermelden tussen 250,01 en 500 euro; 

229 fiches (of 6,97 pct.) een bedrag vermelden tussen 500,01 en 750 euro; 

151 fiches (of 4,60 pct.) een bedrag vermelden tussen 750,01 en 1.000 euro; 

97 fiches (of 2,95 pct.) een bedrag vermelden tussen 1.000,01 en 1.250 euro; 

72 fiches (of 2,19 pct.) een bedrag vermelden tussen 1.250,01 en 1.500 euro; 

62 fiches (of 1,89 pct.) een bedrag vermelden tussen 1.500,01 en 1.750 euro; 

43 fiches (of 1,31 pct.) een bedrag vermelden tussen 1.750,01 en 2.000 euro; 

36 fiches (of 1,10 pct.) een bedrag vermelden tussen 2.000,01 en 2.250 euro; 

23 fiches (of 0,70 pct.) een bedrag vermelden tussen 2.250,01 en 2.500 euro; 

28 fiches (of 0,85 pct.) een bedrag vermelden tussen 2.500,01 en 2.750 euro; 

14 fiches (of 0,43 pct.) een bedrag vermelden tussen 2.750,01 en 3.000 euro; 

14 fiches een bedrag vermelden tussen 3.000,01 en 3.250 euro; 

9 fiches een bedrag vermelden tussen 3.250,01 en 3.500 euro; 

7 fiches een bedrag vermelden tussen 3.500,01 en 3.750 euro; 

11 fiches een bedrag vermelden tussen 3.750,01 en 4.000 euro; 

10 fiches een bedrag vermelden tussen 4.000,01 en 4.250 euro; 

7 fiches een bedrag vermelden tussen 4.250,01 en 4.500 euro; 

9 fiches een bedrag vermelden tussen 4.500,01 en 4.750 euro; 

8 fiches een bedrag vermelden tussen 4.750,01 en 5.000 euro; 

6 fiches een bedrag vermelden tussen 5.000,01 en 5.250 euro; 

4 fiches een bedrag vermelden tussen 5.250,01 en 5.500 euro; 

5 fiches een bedrag vermelden tussen 5.500,01 en 5.750 euro; 

13 fiches een bedrag vermelden tussen 5.750,01 en 6.000 euro; 

8 fiches een bedrag vermelden tussen 6.000,01 en 6.500 (6.130) euro; 

geen enkele fiche een bedrag vermeldt tussen 6.500,01 en 6.750 euro; 

geen enkele fiche een bedrag vermeldt tussen 6.750,01 en 7.000 euro; 

1 fiche een bedrag vermeldt tussen 7.000,01 en 7.250 euro; 

geen enkele fiche een bedrag vermeldt tussen 7.250,01 en 7.500 euro; 
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1 fiche een bedrag vermeldt tussen 7.500,01 en 7.750 euro; 
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