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VERENIGINGSWERK 
Een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen zonder als vereniging, of 

verenigingswerker, belastingen / sociale bijdragen te moeten betalen. Dit kan tot 6.340 euro 

per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 528,33 euro per 

maand bedragen. Voor de sportsector is het maximumbedrag/maand zelfs opgetrokken naar 

1.056,66 euro. Let op: al deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn dus nog hoger 

dan hier beschreven (zie www.bijklussen.be) 

 

1. WIE 
Enkel voor: 

 Werknemers: 

o Is 4/5 tewerkgesteld (3 kwartaal voordien, studentenovereenkomst)  

 Zelfstandigen: 

o Betaalt al sociale bijdragen (3 kwartaal voordien) 

o Activiteit verenigingswerk ≠ beroepsactiviteit 

 Gepensioneerden ( niets bijzonders) 

Werklozen, uitzonderlijk, bijvoorbeeld wanneer de werkloosheid ontstaat tijdens een 

lopende overeenkomst voor verenigingswerk. 

2. ALGEMEEN 
 Niet mogelijk bij je werkgever, tot 1 jaar na beëindiging arbeidsovereenkomst.  

Uitzondering mogelijks in de toekomst voor personen die via de 25 dagen-regel 

ingeschakeld werden. 

 Verenigingswerk + vrijwilligerswerk in dezelfde vereniging, tenzij geen 

onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, of het om een andere periode gaat 

 Verengingswerk ter vervanging van een personeelslid 

 Buitenlanders => geen rijksregisternummer => niet automatisch verenigingswerk. 

Wel na contact met Contactcenter RSZ : 02 509 90 91 -  bijklussen@rsz.fgov.be 

3. ADMINISTRATIE 
 Activiteit ingeven (in de online tool – binnenkort app) voor aanvang van de prestatie. 

 Registratie van de prestatie via een geschreven overeenkomst. 

 Afsluiten van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade.  

 

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden 

voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen 

sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. 

  

https://www.bijklussen.be/nl/verenigingswerk/ik-wil-bijklussen-voor-een-vereniging.html#heading02
http://www.bijklussen.be/
https://www.bijklussen.be/nl/contact.html
tel://0032-2-5099091/
mailto:bijklussen@rsz.fgov.be
https://www.bijklussen.be/nl/verenigingswerk/ik-vertegenwoordig-een-vereniging.html
https://www.waterski.be/content/documents/clubservice/verenigingswerk/sjabloon-verenigingswerk-clubs.docx


 

4. ACTIVITEITEN 
De volledige lijst bekijk je hier, een filter van activiteiten voor de sportsector: 

 Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten 

verstrekt 

 Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, 

jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden; 

 Conciërge van sportinfrastructuur 

 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 sportsector 

 Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven 

en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of 

regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen 

 Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, 

artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s met betrekking tot het 

leefmilieu, bij sportverenigingen. 

5. ONLINE TOOL 
 hier  als je een ondernemingsnummer hebt (nr. zoeken via Kruispuntbank) 

 hier  als je een feitelijke vereniging bent 

Lukt aanmelden niet gebruik dan deze toetsencombinatie ➔ 

en kies voor Browsegeschiedenis wissen  

 Kies je manier van aamelden 

 
  

https://www.verenigingswerk.be/nl/verenigingswerk.html
http://compact.socialsecurity.be/?login.language=nl&login.type=enterprise
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
http://compact.socialsecurity.be/?uia=true&login.language=nl&login.type=citizen


 

 Startscherm 

 
 Klik op toevoegen 

 Geef de gegevens in: 

o Rijksregisternummer 

o Prestatie: begin- & einddatum, aard, maandelijks bedrag 

   

 Vink aan ➔ Ik verklaar dat ik de gebruikersvoorwaarden heb gelezen die worden 

beschreven op de website https://www.bijklussen.be/nl. 

 Klik op toevoegen. 

  

https://www.bijklussen.be/nl


 

 Bevestigingsscherm: 

 
 

6. FEEDBACK AANGIFTE 
 Contactcenter RSZ 

  02 509 90 91 

  bijklussen@rsz.fgov.be 

 

 

Bron:  

 https://www.dynamoproject.be/ 

 https://www.bijklussen.be 

https://www.bijklussen.be/nl/contact.html
tel://0032-2-5099091/
mailto:bijklussen@rsz.fgov.be
https://www.dynamoproject.be/
https://www.bijklussen.be/

