
IK BEN EEN VERENIGING 
 

Zodra twee of meer mensen samen iets organiseren, worden ze hier als een vereniging beschouwd. Je kunt een 

vereniging vormen met of zonder ondernemingsnummer. Je vereniging moet aangifte doen van het 

verenigingswerk. 

 

Mag mijn vereniging iemand met vaste regelmaat laten bijklussen ? 

Ja. Je mag iemand vragen om met vaste regelmaat bij te klussen voor je vereniging. Bijvoorbeeld: een bijklusser 

mag wekelijks het grasveld van jouw voetbalploeg onderhouden. 

 

Wie mag bijklussen voor mijn vereniging ? 

- werknemers die minstens 4/5 werken (een studentenjob komt niet in aanmerking om die 4/5 te bepalen) 

- gepensioneerden 

- zelfstandigen  

 

Om te kunnen bijklussen, moet je per definitie een betaald, professionele hoofdactiviteit hebben. Studenten, 

huisvrouwen, huismannen of werkzoekenden kunnen dus geen gebruik maken van deze regeling. Er zijn wel 

zaken voorzien voor mensen die onverwacht hun werk verliezen.  

 

Je mag niet bijklussen voor een vereniging als je door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of 

dienstverleningsovereenkomst verbonden bent met de vereniging waarvoor je wilt bijklussen. 

Dit verbod geldt ook voor wie bij de vereniging die tewerkgesteld is: 

- als uitzendkracht, 

- als tijdelijke werknemer (vervanging of inzet bij tijdelijke vermeerdering van het werk), of 

- als werknemer die ter beschikking werd gesteld door de vereniging. 

Bovendien geldt dit verbod voor een periode van één jaar voorafgaand aan het begin van je verenigingswerk. 

 

Werknemer: 
Je mag bijklussen als je in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus ten 

minste voor 4/5 werkte. 

Wil je gaan bijklussen voor de vereniging waar je vroeger als werknemer actief was, dan mag dat pas als je er 

minstens een jaar weg bent. 

 

Zelfstandige:  
Je mag bijklussen, maar: 

- als je een klus voor een andere burger doet, mag dat niet dezelfde activiteit zijn als je zelfstandige 

hoofdactiviteit, en 

- je moet in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus zelfstandig 

geweest zijn. 

Onder ‘zelfstandig zijn’ verstaan we dat je bij de overheid bekend staat als zelfstandige in hoofdberoep en 

sociale bijdragen betaalt. 

 

 



Gepensioneerd, student of monitor (artikel 17): 
De regel die zegt dat je niet mag bijklussen voor een vereniging die jou de afgelopen twaalf maanden 

tewerkgesteld heeft, geldt niet als: 

- je als student tewerkgesteld was voor die vereniging, of 

- je als monitor (Artikel 17) werkte voor die vereniging, of 

- je arbeidsovereenkomst met die vereniging beëindigd werd omdat je met pensioen ging. 

 

Werkzoekend: 
Als je werkzoekend bent, mag je normaal gezien niet bijklussen. Maar er zijn twee uitzonderingen: 

- Je volgt een traject burgerdienst voor jongeren. 

- Je werkt bij een erkend deeleconomieplatform. De RVA moet wel nagaan of die activiteit verenigbaar is 

met je beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Let op: je inkomsten kunnen worden afgetrokken van je 

stempelgeld. 

 

Bijzondere gevallen: 
- Je bent een ambtenaar bij een supra- of internationale instelling; 

- Je bent gepensioneerd en wil gaan bijklussen bij de vereniging waar je als werknemer hebt gewerkt in 

de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus; 

- Je bent jonger dan 65 en gepensioneerd in het buitenland, maar wel onderworpen aan belastingen in 

België; 

- Je bent in meerdere landen tewerkgesteld, en komt pas aan 4/5 wanneer je tewerkstelling in een 

buitenland opgeteld wordt bij je tewerkstelling in België; 

- Je bent buitenlander, je woont in het buitenland en hebt er een professionele activiteit of bent 

gepensioneerd. 

Waarschijnlijk mag je bijklussen, maar er is een ingreep van de RSZ nodig om het mogelijk te maken.  

 

Mag mijn vereniging een werknemer vervangen door een bijklusser ? 

Nee. Je vereniging mag geen beroep doen op een bijklusser ter vervanging van een werknemer die ze de 

afgelopen vier kwartalen in dienst had. 

 

Moet mijn vereniging een arbeidscontract afsluiten met een bijklusser ? 

Nee. Verenigingswerk wordt niet als werk beschouwd, dus je moet geen arbeidscontract afsluiten. Maar de 

afspraak met de bijklusser moet wel op papier staan. Je vereniging moet met die persoon 

een bijkluscontract sluiten. Daarin worden onder andere de duur, de vergoeding en de belofte dat die de grens 

voor de bijklusregeling niet zal overschrijden, vastgelegd. 

 

Heeft mijn vereniging een verzekering nodig ?  

Ja. Je vereniging moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke 

schade hebben. De polisnummers moeten in de overeenkomst vermeld worden. 

 

Dit moet je weten om een aangifte te doen: 

 
 



Is mijn vereniging een feitelijke vereniging of een vzw ? 
Volgens het Belgische recht spreek je van een feitelijke vereniging zodra twee of meer mensen het idee 

ontwikkelen om samen ‘een ideëel doel te verwezenlijken’. In de praktijk is het een informele groep of club 

die geen juridische grond of rechtspersoonlijkheid heeft. Als je vereniging geen ondernemingsnummer heeft, is 

ze waarschijnlijk een feitelijke vereniging. Heeft je vereniging wel een ondernemingsnummers, dan is het 

normaliter een vzw voor wat carnavalsverenigingen betreft.  

 

Welke gegevens heb ik nodig ?  
- het rijksregisternummer van de persoon die een dienst levert aan je vereniging, 

- de periode waarin de dienst geleverd wordt (maximaal 1 jaar), en 

- het bedrag van de vergoeding (per maand). 

Wanneer je als mandataris een aangifte doet, heb je ook het ondernemingsnummer nodig van de vereniging 

die je vertegenwoordigt. 

 

Wat is het unieke identificatienummer en waar vind ik het ? 
Als je vereniging geen ondernemingsnummer heeft, maak je voor haar een uniek identificatienummer 

aan wanneer je voor het eerst een aangifte doet in de onlinedienst Bijklussen. 

- Meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een beveiligingscode via mobiele app. 

- Start je aangifte. 

- Kies ‘Voeg een nieuwe feitelijke vereniging toe’. 

- Voer de gevraagde gegevens in. 

De onlinedienst geeft je een uniek identificatienummer dat je verder kan gebruiken voor alle bijklusaangiften 

voor die vereniging. 

 

Welke gegevens heb ik nodig om een feitelijke vereniging te registreren ? 
- de rijksregisternummers van (minstens) 2 vertegenwoordigers van je vereniging, 

- naam, 

- adres, en 

- contactgegevens. 

 

Mijn vereniging heeft een ondernemingsnummer, maar toch heb ik geen toegang tot Bijklussen. Wat moet ik 

doen ?  
Het is noodzakelijk dat uw vereniging een hoofdtoegangsbeheerder heeft. Deze dient aangesteld te worden, 

wat een taak is van een wettelijk vertegenwoordiger van je vereniging. Wie wettelijk vertegenwoordiger is, kan 

u opzoeken in het KBO.  

 

Als wettelijk vertegenwoordiger stel je een Hoofdtoegangsbeheerder aan via CSAM: 

1. Ga naar de pagina Beheer der Toegangsbeheerders van CSAM(Nieuwe venster). 

2. Klik op ‘Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen’. 

3. Kies de standaardprocedure en klik op de knop ‘Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen’ 

4. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID). 

5. Vul het ondernemingsnummer van je vereniging in. 



6. Stel een Hoofdtoegangsbeheerder aan door zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer op te geven. 

De Hoofdtoegangsbeheerder moet een wettelijk vertegenwoordiger of een werknemer van de 

vereniging zijn. Bevestig. 

 

Ik ben Hoofdtoegangsbeheerder en wil een gebruiker toegang geven tot Bijklussen. Wat moet ik doen ? 
Heb je nog nooit gebruikers beheerd, of ben je vergeten hoe het moet? Lees dan deze pdf met het 

stappenplan(.pdf-Nieuwe venster). 

Je moet de persoon in kwestie toegang geven tot Bijklussen via de onlinedienst Toegangsbeheer op het portaal 

van de sociale zekerheid. Je opent die onlinedienst door te klikken op het icoontje dat verschijnt wanneer je je 

met je elektronische identiteitskaart aanmeldt op de homepagina van het portaal(Nieuwe venster). 

 

Binnen welke termijn moet ik mijn aangifte doen ? 
Doe je aangifte vóór het begin van de klus. 

Wil je na uitvoering van de klus nog een aanpassing doen ? Doe dat dan ten laatste tegen het einde van de 

maand die volgt op de maand waarin de klus uitgevoerd werd. 

Let op: als je een aangifte of aanpassing te laat doet, wordt ze geweigerd. 

 

Wanneer wordt mijn aangifte geweigerd ? 
Je aangifte kan om drie redenen geweigerd worden: 

- de persoon die je wilt laten bijklussen, beantwoordt niet aan de voorwaarden van de bijklusregeling, of 

- het maximumbedrag dat de bijklusser mag verdienen, is overschreden, 

- de aangifte is te laat ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


