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COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

CBN-advies 2019/XX – Vergoedingen vrijwilligerswerk en verenigingswerk 

Ontwerpadvies van 13 maart 2019 

I. Algemeen  

1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking behandeld van 
vrijwilligersvergoedingen toegekend door boekhoudplichtige ondernemingen die een boekhouding 
voeren met inachtneming van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden. Onderhavig 
advies wordt uitgebracht naar aanleiding van de Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische 
relance en de versterking van de sociale cohesie en meer in het bijzonder ingevolge de voorziene 
vergoedingsregeling voor het bezoldigde verenigingswerk zoals gestipuleerd in voornoemde wet1. 
Daarnaast is onderhavig advies ook van toepassing op de vergoedingen voor het onbezoldigde 
vrijwilligerswerk toegekend overeenkomstig de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers2. 

II. Vergoeding voor verenigingswerk 

2. De partijen bij het verenigingswerk zoals gedefinieerd in voornoemde wet van 18 juli 2018, 
kunnen binnen bepaalde grenzen een vergoeding overeenkomen voor het gepresteerde 
verenigingswerk. Deze vergoeding omvat naast een, weliswaar beperkte, vergoeding voor de 
geleverde prestaties ook alle vergoedingen die de terugbetaling van kosten of verplaatsingen 
betreffen.3 

3. Verenigingswerkers worden niet gelijkgesteld met werknemers omwille van de 
omstandigheden waarin de prestaties door beiden worden verricht. De werknemer levert zijn 
prestaties in uitvoering van een arbeidsovereenkomst in een kader dat in de eerste plaats gericht is 
op het verkrijgen van een loon. De verenigingswerker daarentegen levert de prestaties in de eerste 
plaats omwille van het maatschappelijk belang. De vergoeding van de verenigingswerker is 
bijkomstig en wordt om deze redenen dan ook wettelijk beperkt 4. Bij een arbeidsovereenkomst 
vormt het loon een essentieel element van de overeenkomst. Bij een verenigingsovereenkomst 
daarentegen is de vergoeding bijkomstig en kan deze zelfs afwezig zijn, wat uitgesloten is in het kader 
van een arbeidsovereenkomst.5 

III. Vrijwilligersvergoeding 

4. Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers heeft 
vrijwilligerswerk betrekking op elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten 
behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of 
organisatie of van de samenleving als geheel. De activiteit moet voorts worden ingericht door een 
organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht. Zij mag niet 
door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie worden verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.  

                                                             
1 Artikel 12 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. 
2 Artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. 
3 Artikel 12 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. 
4 Artikel 41, § 1, eerste lid van de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie stipuleert dat 
een activiteit niet kan worden beschouwd als verenigingswerk wanneer de wettelijke maximumgrenzen worden overschreden. 
Artikel 41, § 1, derde lid en vierde lid van voormelde wet bepalen in welke mate de overeenkomst in voorkomend geval wordt 
geherkwalificeerd tot een arbeidsovereenkomst. 
5 Zie ook de memorie van toelichting bij de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de 
sociale cohesie, Kamer 54 2839/001, p. 152. 



 

2 
 

5. De vergoeding van de vrijwilliger is beperkt tot een forfaitaire kostenvergoeding.6  

IV. Boekhoudkundige verwerking 

6. De vergoedingen voor verenigingswerk en de vrijwilligersvergoedingen vallen volledig buiten 
het stelsel van de arbeidsovereenkomsten. Bijgevolg worden deze vergoedingen boekhoudkundig 
niet opgenomen onder de rekening 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen maar onder een 
door het bestuursorgaan passend geachte subrekening van de rekening 61 Diensten en diverse 
goederen. 7   

                                                             
6 Artikel 11 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers stelt dat een activiteit niet als vrijwilligerswerk kan 
worden beschouwd indien één of alle in artikel 10 van voormelde wet van 3 juli 2005 bedoelde grenzen overschreden worden en 
het bedoelde bewijs vermeld in het derde lid van voormeld artikel 10 niet kan worden geleverd. De persoon die dergelijke activiteit 
verricht kan in dat geval niet als vrijwilliger worden gezien. Met onderhavig advies spreekt de Commissie zich niet uit over de 
boekhoudkundige verwerking van derwijze toegekende vergoedingen.  
7 Beide rekeningen zijn zowel opgenomen in de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel voor boekhoudplichtige 
ondernemingen andere dan verenigingen en stichtingen (bijlage 1 bij het KB WER) als in de minimumindeling van een algemeen 
rekeningenstelsel voor verenigingen en stichtingen (bijlage 3 bij het KB WER).  
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