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Dienst natuur- en milieueducatie 

 

 

 

INFORMATIENOTA - 2017 
Meewerken aan de natuur- en milieueducatie van de Provincie 

 
 

 
Wij zijn blij dat je verder als vrijwilliger of zelfstandige wil meewerken of deze groep komt 

vervoegen en danken je voor jouw gewaardeerde medewerking ! 

 

De Provincie West-Vlaanderen kiest bewust voor een opbouwende samenwerking met vrijwilligers 

en zelfstandigen. Wat volgt is belangrijke informatie om jouw engagement te kaderen en met een 

gerust gemoed aan de slag te kunnen. 

 

1. De natuur- en milieueducatie van de Provincie 

 
De Provincie West-Vlaanderen is erg actief op het vlak van natuur- en milieueducatie (NME). De 

dienst natuur- en milieueducatie (NME) van de Provincie maakt, o.a. vanuit streeksteunpunten en 

bezoekerscentra, werk van: 

 

 de ondersteuning van NME in het onderwijs: 

 via het ontwikkelen en aanbieden van lesprojecten en veldwerkkoffers; 

 via het organiseren van vorming en bijscholing voor leerkrachten; 

 via de ondersteuning van MOS - Milieuzorg Op School;  

 via het verlenen van subsidies voor meer natuur op school. 

 de uitbouw van lokale netwerken van deskundigen en voorzieningen: vorming en bijscholing 

van begeleiders, gidsen, Zee-animatoren en natuurouders; het ter beschikking stellen van 

materialen via uitleenpunten; het uitbouwen van bezoekerscentra…; 

 ondersteuning van gemeenten, via samenwerkingsverbanden, bij het ontwikkelen en het nemen 

van NME-initiatieven…; 

 stimuleren van milieuvriendelijk huishouden; 

 organiseren en stimuleren van overleg en samenwerking met overheden, onderwijs, 

verenigingen, centra… per streek en provinciaal…: Overleg West-Vlaamse bezoekers/NME-

centra, West-Vlaams NME Platform,…; 

 deskundigheidsbevordering; 

 educatieve uitbouw van de provinciedomeinen en bezoekerscentra: Bulskampveld, de 

Palingbeek, de Gavers, De Blankaart, De Nachtegaal en het Zwin; 

 organisatie van de Week van de Zee; 

 deelname aan interprovinciale, Vlaamse en internationale netwerken en overlegfora; 

 enz... 

 

2. Mogelijkheden van medewerking 

 
Bovengenoemde opdrachten zijn veelomvattend en onmogelijk uitsluitend met beroepskrachten tot 

een goed einde te brengen. Vandaar dat zaken uitbesteed worden aan de private sector, 

aangepakt worden in samenwerking met non-profit organisaties of gerealiseerd worden door het 

inschakelen van vrijwilligers en zelfstandigen.  
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Je hebt 4 mogelijkheden: 

 

1. Je werkt als vrijwilliger en wenst geen onkostenvergoeding te ontvangen. 

 

2. Je werkt als vrijwilliger en wenst een reële onkostenvergoeding te ontvangen: je dient 

telkens de effectief gemaakte onkosten in voor terugbetaling: vervoerkosten, gebruikte 

materialen, enz… (vooraf afspraken maken hierover). Vergoeding kan enkel mits voorleggen 

van de nodige bewijsstukken. Op deze vergoedingen moeten er geen belastingen betaald 

worden. 

 

3. Je werkt als vrijwilliger en wenst de forfaitaire onkostenvergoeding te ontvangen. 

Vrijwilligers mogen maximaal 33,36 euro per dag en 1.334,55 euro per jaar ontvangen 

(bedragen op 1 januari 2017) als forfaitaire onkostenvergoeding, zonder dat hierop 

belastingen of sociale bijdragen dienen betaald te worden. Deze maxima gelden per 

persoon, ongeacht het aantal organisaties waarvan de vrijwilliger een forfaitaire 

onkostenvergoeding ontvangt. Overschrijden van deze maxima kan tot gevolg hebben dat 

het volledige bedrag belast wordt. Je bent zelf verantwoordelijk om er op toe te zien dat 

deze maximumbedragen niet worden overschreden. Als je dus bij meerdere organisaties 

vrijwilligerswerk doet mag je deze maxima (gezamenlijk) niet overschrijden. 

Een combinatie tussen forfaitaire en reële kostenvergoedingen is wettelijk niet toegelaten. 

Een uitzondering hierbij is de mogelijkheid van een (beperkte) combinatie van de forfaitaire 

kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten. Het totale bedrag per 

kalenderjaar aan uitgekeerde vervoerskosten mag in deze combinatieformule de 672,60 

euro niet overschrijden (= max 2000 km met de eigen wagen). Vervoerskosten kunnen 

bestaan uit het gebruik van het openbaar vervoer, de eigen wagen (vergoeding: € 

0,3363/km), of de fiets (vergoeding: € 0,20/km). 

 

De wet stelt duidelijk dat iedereen het recht heeft om vrijwilligerswerk te verrichten, ook zij die 

een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen. Alleen moeten zij sommige formaliteiten in 

acht nemen. Zo moeten werklozen en bruggepensioneerden vooraf aan de RVA melden dat ze 

vrijwilligerswerk willen doen. Personen die een uitkering krijgen van het ziekenfonds moeten 

toestemming krijgen van de adviserend geneesheer, alvorens het vrijwilligerswerk aan te 

vatten. Wie een leefloon ontvangt, neemt vooraf contact op met zijn dossierbeheerder bij het 

OCMW.  

Als vrijwilliger ben je zelf verantwoordelijk voor de eventuele meldingen of toestemmingen. De 

Provincie draagt hier wettelijk gezien geen verantwoordelijkheid. 

 

Zie ook: ‘Bijkomende informatie voor vrijwilligers’ – blz.8 

 

OPGELET ! : Er kan niet gewisseld worden tussen deze 3 mogelijkheden als 

vrijwilliger. Jouw keuze moet het hele jaar worden aangehouden ! 

 
4. Je werkt als zelfstandige (en bent dus geen vrijwilliger) – al dan niet in bijberoep. Je 

wordt hiervoor vergoed volgens de tarieven door de Deputatie vastgelegd.  

Op 01-01-2017 is dit: 

 voor het begeleiden van groepen in opdracht van de Provincie: € 60 voor de begeleiding 

van een educatieve module tot 2,5 uur - of € 30/uur (voor andere activiteiten) + de 

reiskosten  

 voor het opleiden/vormen van leerkrachten en begeleiders van groepen 

(kadervorming): € 70 per dagdeel (voor 2 uur - of  € 35/uur ) + de reiskosten. 

 

Wanneer je er voor kiest als zelfstandige of zelfstandige in bijberoep te werken ben je er zelf 

verantwoordelijk voor je in orde te stellen met de regelgeving die van toepassing is. Je dient 

een aantal verplichtingen en administratieve formaliteiten in orde te brengen. Je kan 

hiervoor best informatie inwinnen bij een sociaal secretariaat. 

 

   Zie ook: ‘Bijkomende informatie voor zelfstandigen – blz.9 

 

 

Je keuze laat je ons weten via het formulier, achteraan in het infodocument. 
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3. Opleiding, vorming en evaluatie. 

 

 
Indien je geïnteresseerd bent om natuurwandelingen te begeleiden in opdracht van de 

Provincie en je bent een gediplomeerd natuurgids, dan kun je direct aan de slag. 

Indien je geïnteresseerd bent om één of meerdere NME-activiteiten/modules te begeleiden 

kom je best eerst naar een infomoment of kan je een persoonlijk contact aanvragen. Tijdens 

dit gesprek polsen we naar jouw kennis inzake natuur en milieu, maar ook naar jouw 

vaardigheden als begeleider. Nadien laten we je weten welke vormingen of opleidingen je 

best volgt in functie van de NME-activiteiten die je graag zou willen begeleiden. In overleg 

met de educatieve medewerkers spreken we af voor welke activiteiten je (een kennismaking 

buiten beschouwing gelaten) effectief de opleiding zal volgen.   

Vooraleer je NME-activiteiten mag begeleiden moet je immers beschikken over een zekere 

basiskennis. Hoe groot die basiskennis moet zijn, is afhankelijk van de NME-module/activiteit: 

doorgaans hoe ouder de deelnemers zijn, hoe meer achtergrondinformatie noodzakelijk is.  

Maar evenzeer zijn enthousiasme en educatieve vaardigheden heel belangrijk. Daarom stellen 

we het volgen van de basisopleiding ‘NME-begeleider’ verplicht voordat je effectief een 

bepaalde NME-module zal mogen begeleiden.  

Deze basisopleiding bevat volgende onderdelen (verplichte basismodules): 

 Wat is NME/EDO – leren over natuur en milieu - leerstijlen/educatieculturen – 

veldwerk - natuurbeelden  

 Gidsvaardigheden: werken met groepen - psychologie van doelgroepen - 

ontwikkelingspsychologie  

 Gidsvaardigheden: verschillende werkvormen 

 EHBO bij veldwerk/wandelingen 

 NME-werkveld – gemeente/provincie/gewest/onderwijs/NGO’s… - praktisch: statuut-

vergoedingen-verzekeringen-deontologie-praktische zaken… 

 

Deze onderdelen worden op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen in de 

provincie georganiseerd. Je krijgt 3 jaar tijd om alle onderdelen te volgen. Als je kan 

aantonen dat je via bepaalde studies of opleidingen onderdelen van deze cursus onder de knie 

hebt, kan je daarvoor vrijgesteld worden.  

 

Bij deze basisopleiding horen ook een aantal noodzakelijke vormingen afhankelijk van de 

locatie en de activiteit(en)/module(s) die je wenst te begeleiden in de toekomst: 

 

1. Naargelang de locatie waar je als begeleider wenst ingezet te worden volg je een 

vorming: 

- kennismaking met het bezoekerscentrum en zijn werking en/of 

- kennismaking met het domein en/of de streek. 

 

2. Naargelang de activiteit/module die je wenst te begeleiden volg je een module-

specifieke opleiding. Je kan daartoe steeds één of meerdere NME-modules vrijblijvend 

ter kennismaking volgen. Het kan immers zijn dat omgaan met kleuters je helemaal 

niet ligt terwijl je geen problemen hebt met jongeren.  

 

Een module-opleiding ziet er meestal als volgt uit: 

1. Een initiatie-opleiding volgen om zelf kennis te maken met de opdrachten (zoals de 

kinderen/leerlingen/deelnemers ook moeten doen) en om inhoudelijk en praktisch de 

module te leren kennen.  

2. De module (minimum) 1-maal volgen terwijl een andere begeleider de begeleiding 

doet met kinderen/leerlingen om te leren hoe de module didactisch/agogisch wordt 

aangepakt.  

3. Nadat je het signaal hebt gegeven dat je ‘er klaar voor bent’, spreken we een moment 

af waarop je tijdens de activiteit voor het eerst zelf een onderdeeltje zult begeleiden.  

4. Je begeleidt voor het eerst zelfstandig de volledige activiteit/module. Iemand van de 

Provincie komt dan met je mee om je te evalueren. Indien je geslaagd bent voor deze 

stage kom je voortaan in aanmerking om deze module te begeleiden.  

 

Deze module-opleiding is gratis. Voor stap 4 – het volledig zelfstandig begeleiden van de 

activiteit/module - word je vergoed volgens de geldende tarieven. Er zijn veel verschillende 

modules die aangeboden worden in de centra, aan de kust, in een streek, enz… 
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Enkele voorbeelden uit het aanbod voor kleuter-, basis- en secundair onderwijs: 

Boskoffer, Kabouterpad, Landschapskoffer, Zeekoffer, Flar en Flora, Boreas, Beestig 

Natuurpad, Vossenstreken, Moord in de poel, Kennismaking met kruiden, Zoem Zoem de 

geheime koffer, Op een grote paddenstoel, Paspoort van een boom, Meten is weten, Nesten 

en nestkastjes, Veldwerk water, Veldwerk ecologie, Middeleeuwse lakenmeesters, Reis door 

de ruimte, Zoom@regio, Feest in de tuin, enz…, enz… 

 

Ieder jaar voorzien we voor de begeleiders ook een aantal (vormings)activiteiten. Naast de 

module-specifieke opleidingen zijn dat vormingen (om meer achtergrondkennis op te doen of 

nieuwe vaardigheden aan te leren), maar ook een educatieve daguitstap. 

Kennis- en/of vaardigheidsmodules zijn modules en/of cursussen die vooral gericht zijn op het 

verwerven van gespecialiseerde kennis en/of vaardigheden. 

 

Enkele voorbeelden: 

Vlinders, spinnen, klimaat, mossen, paddenstoelen, vogeltrek, vleermuizen, zoogdieren, 

insecten, strandorganismen, bomen en struiken, sprinkhanen, kruiden, zwaluwen, enz… enz… 

Spreken voor groepen, begeleiden van anders-validen, natuurbeheer, systeemdenken, 

natuur-in-zicht, natuurgids, streekgids, natuurbelevingsactiviteiten, speelnatuur, natuurpaden 

ontwikkelen, natuur in de stad, een EDO-wandeling begeleiden, ICT en NME, leren werken 

met veldwerkmaterialen, enz… 

Deze worden meestal georganiseerd door diverse vormingsinstellingen als daar zijn: het CVN 

– (Natuurinzicht, Natuurgids en de vervolgmodules), Natuurpunt Educatie (diverse 

onderwerpen inzake planten, vogels, ongewervelden, …), en vele andere.  

Alle NME-activiteiten van de Provincie worden begeleid door gevormde begeleiders. Je 

vertegenwoordigt dus eigenlijk de Provincie. Daarom is kwaliteit aanbieden zeer belangrijk. 

Leerkrachten krijgen bij ieder NME-module de vraag om een evaluatieformulier in te vullen. 

Zo zullen ook regelmatig medewerkers van de Provincie met begeleiders meegaan om hen te 

evalueren: aanmoedigen als het kan, bijsturen als het moet. Dit alles in een gemoedelijke en 

collegiale sfeer met steeds opbouwende intenties. Anderzijds heb je als begeleider de 

mogelijkheid om aan de hand van een formulier zowel de schoolbegeleider(ster) als de klas te 

evalueren. Kwestie dat de medewerkers van de Provincie achteraf een objectief oordeel 

kunnen vellen. 
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Praktische gegevens en informatie voor vrijwilligers 

 

 

 
Als vrijwilliger van de Provincie ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en 

lichamelijke ongevallen.  

 

Je krijgt regelmatig de kans om gratis of zeer goedkoop deel te nemen aan 

vormingsinitiatieven, evenementen, trefdagen, excursies, enz…   

Documentatie en didactische materialen worden ter beschikking gesteld. 

 

 

1.  Organisatie 
 

Naam Provinciebestuur West-Vlaanderen – Dienst Natuur- en Milieu Educatie 

Adres Koning Leopold III-laan 41 – 8200 Sint-Andries 

Tel.nr 050 40 32 81 

e-mail nme@west-vlaanderen.be 

Sociale 

doelstelling 

Uitbouwen, aanbieden, ondersteunen, stimuleren en begeleiden van natuur- 

en milieueducatie in West-Vlaanderen. 

Juridisch 

statuut 
Openbaar bestuur 

 

Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'. 

 

Naam Alexandre Lefebvre 

Functie Sectiehoofd 

  
 

 

 

2.  Verzekeringen voor vrijwilligers 
 

 

Verplichte verzekering  
 

Waarborgen 
Burgerlijke aansprakelijkheid (voor schade veroorzaakt aan derden) en 

rechtsbijstand  

Maatschappij Ethias Verzekering 

Polisnummer 45.049.917 

 

Vrije verzekeringen 

 

Waarborgen 
Lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten of op weg naar- en van deze 

activiteiten. 

Maatschappij Ethias Verzekering 

Polisnummer 45.194.957 

 

mailto:nme@west-vlaanderen.be
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3.  Geheimhoudingsplicht 
 

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek. 

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 

andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun 

zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in 

rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het 

geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot 

vijfhonderd frank". 

 

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op jou als vrijwilliger slaan in 

gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is. 

 

4.  Auteursrecht 
 
Het auteursrecht van de door jou verrichte werkzaamheden en de resultaten ervan berusten bij de 

Provincie. Verspreiding van de tijdens de opdracht vervaardigde bestanden of teksten is niet 

toegestaan. 

 

5.  Wederzijdse rechten en plichten 
 

Als vrijwilliger word je ingezet bij het begeleiden van groepen, educatieve opdrachten allerhande 

en daarbij horende taken. 

Je hebt recht op informatie over jouw activiteiten, afbakening van je opdracht en werktijden, een 

contactpunt bij moeilijkheden, over de noodzakelijke uitrusting, over aangepaste vorming en 

bijscholing, enz… Omdat de NME opdrachten van de Provincie zo veelzijdig zijn, wordt deze 

bijkomende informatie gegeven door de verantwoordelijken van de verschillende NME-geledingen 

van de provincie (dienst-bezoekerscentra-MOS-steunpunten: zie folder in bijlage). 

 

 

 

VERWACHTINGEN 
 
Van jou verwachten wij: 

 

 het beschikken over de nodige kennis en vaardigheden voor de aanvaarde opdracht; 

 een verantwoordelijke en loyale uitvoering van de opdracht; 

 het naleven van de onderlinge afspraken; 

 het doorverwijzen naar provinciepersoneel voor zaken die buiten je bevoegdheid liggen; 

 een verzorgd voorkomen; 

 desgevallend (bv. bij gidsen, begeleiding, enz…) bekendmaken dat je voor de Provincie 

optreedt;  

 het deelnemen aan info- en vormingsinitiatieven; 

 collegialiteit t.a.v. andere vrijwilligers en zelfstandigen; 

 respect voor de gebruikte materialen, eventuele regels (verkeer, bos, enz…) en in het 

algemeen een natuur- en milieuvriendelijke houding; 

 openheid voor feedback en bijsturing. 

 

Zie ook volgende bladzijde ! 

 

 

Succes ! 
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De gulden tien van de begeleider/gids/animator/verkenner… 

 
1. Als begeleider/gids/animator… stel je je ten dienste van de deelnemers. 

Dit gebeurt in opdracht van de Provincie. De deelnemers komen in de eerste plaats voor de 
activiteit en de natuur en niet voor de begeleider. 
 

2. Je dienstverlening als begeleider… bestaat uit een aangename en boeiende begeleiding 

van de deelnemers - tijdens een algemene of een thematische wandeling, tijdens 
opendeurdagen of tijdens animaties en andere meer interactieve vormen van publieksbegeleiding. 
Nieuwe ideeën zijn steeds welkom maar alles wat uiteindelijk wordt gerealiseerd, gebeurt steeds 
in opdracht van en na overleg met de opdrachtgevers. 
 

3. Met deze dienstverlening wil je als begeleider enerzijds de doelstellingen van de 
Provincie kenbaar maken en anderzijds mensen aanzetten om zich op hun terrein 

daadwerkelijk mee in te zetten voor ‘natuurbehoud’.  
Om dit te kunnen, neem je op regelmatige basis deel aan de bijscholing(en) en zorg je ervoor dat 
je op de hoogte blijft van informatie die wordt ter beschikking gesteld.  

Je staat in voor een degelijke voorbereiding van de geplande activiteit en bent minimum 15’ voor 
aanvang van de activiteit aanwezig. 
 

4. Draag liefst onopvallende, verzorgde en gemakkelijke (wandel)kledij, verzorg je taal, en 

gedraag je respectvol en behulpzaam tegenover deelnemers, collega-begeleiders en 
personeel. 
Als begeleider vertegenwoordig je immers de Provincie en ben je vaak de enige persoon waarmee 
de deelnemers echt in contact komen. Je maakt je bekend aan de groep door het dragen van de 
officiële badge uitgereikt door de provincie. 
 

5. Begeleid deelnemers elke keer opnieuw met evenveel inzet en enthousiasme. 
 

6. Speel zoveel mogelijk in op het niveau en de interesse van de deelnemers.  
Richt je zoveel mogelijk naar je volledige groep (soms willen bepaalde individuen interessant doen 
en proberen ze de begeleider voor zich in te palmen). 

 
7. Een goed voorbeeld is veel geloofwaardiger dan ‘grote’ woorden. 

Als begeleider ga je de uitdaging aan om onze deelnemers het belang van natuur- en 
milieubehoud bij te brengen en tracht je respect op te wekken voor al wat leeft en voor de 
ecologische samenhang. Probeer dit zelf bewust voor te leven in een natuur- en milieuvriendelijk 
gedrag. Geef zelf het goede voorbeeld: rook niet, gebruik geen blik, gooi afval weg in de daartoe 
bestemde bakken, enz… 
 

8. Respect voor al wat leeft begint met respect voor elkaar.  

Als begeleider die ijvert voor natuurbehoud en een gezond milieu, ben je ook mee 
verantwoordelijk voor een vriendelijk werkmilieu. Kom afspraken met verantwoordelijken en 
collega-begeleiders correct na, praat problemen snel en rechtstreeks uit. In moeilijke gevallen kan 
je steeds en ook liefst zo snel mogelijk terecht bij de verantwoordelijken. 
 

9. In functie van een klantgerichte dienstverlening, moet je gemaakte afspraken als 

begeleider correct naleven.  
Voor een activiteit wordt het thema en de wijze van aanpak vooraf in onderling overleg bepaald. 
Wijzigingen in inhoud, tijdsduur en aanpak, zijn op de dag van de activiteit enkel mogelijk in 
overleg met de opdrachtgever en op uitdrukkelijke vraag van de bezoekende partij. 
Je gedraagt je loyaal t.o.v. de provincie en maakt op geen enkele wijze persoonlijke publiciteit. De 
verantwoordelijken hebben het recht om je tijdens de activiteiten te volgen. 
 

10. Wie zich als begeleider engageert gaat akkoord met het bedrag en de wijze van 
uitbetaling.  
Voor elke begeleiding krijg je een vergoeding als waardering voor je inzet. Deze vergoedingen 
worden uitbetaald door storting op post- of bankrekening. 

 

Ik ga akkoord met bovenstaande gedragsregels 
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Bijkomende informatie voor VRIJWILLIGERS: 

 
Wat te doen wanneer je een speciaal statuut hebt en toch als vrijwilliger wilt werken: 

 Werklozen en (deeltijds) bruggepensioneerden 

 
Je moet vooraf aan jouw uitbetalingsinstelling melden dat je vrijwilligerswerk gaat doen. 

De voorafgaandelijke aangifte C 45 B moet door beide partijen (vrijwilliger en 

vrijwilligersorganisatie) ondertekend worden en op het werkloosheidsbureau toekomen vóór de 

aanvang van de activiteit.  

De RVA heeft 12 dagen tijd om het vrijwilligerswerk te weigeren, maar alleen om volgende 

redenen: 

· het is geen vrijwilligerswerk zoals de wet het omschrijft; 

· het is een activiteit die normaal niet door een vrijwilliger wordt verricht; 

· de beschikbaarheid van de werkloze voor de arbeidsmarkt vermindert (reden die niet  

  kan ingeroepen worden bij bruggepensioneerden). 

 

Indien je binnen twee weken niets verneemt, mag het uitoefenen van het vrijwilligerswerk als 

'aanvaard' worden beschouwd. 

 

Als de RVA een weigering geeft, moet je  

· je vrijwilligerswerk staken, anders kunnen jouw uitkeringen teruggevorderd worden  

  (tegen een weigering is nog beroep mogelijk - zie formulier C 45 B); 

· of deze activiteit aangeven op jouw controlekaart door het overeenstemmende vakje 

  zwart te maken vóór de aanvang van de activiteit.  

 

 Arbeidsongeschikten 

 
De adviserende geneesheer moet vaststellen of het vrijwilligerswerk "verenigbaar" is met de 

gezondheidssituatie van de kandidaat-vrijwilliger. Dat wordt schriftelijk bevestigd. 

Dit advies inwinnen, valt onder de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. Denk er aan dat er 

een beperking in tijd kan zijn. 

 

 Leefloon 

 
Wie een leefloon ontvangt, neemt vooraf contact op met zijn dossierbeheerder bij het OCMW. 

 

 Andere uitkeringen 

 
Het uitoefenen van vrijwilligerswerk wordt niet beperkt.  

Eventuele kostenvergoedingen, zoals omschreven door deze wet, zijn verenigbaar met 

uitkeringen (loopbaanonderbreking, hulp aan bejaarden, pensioen, overlevingspensioen, 

gezinsbijslag) en de gewaarborgde versies daarvan.  

 

http://www.vrijwilligersweb.be/downloads/infobladRVA.pdf
http://www.vrijwilligersweb.be/downloads/formC45B.pdf
http://inami.fgov.be/information/nl/regulation/law/pdf/TITLE4.pdf
http://www.vrijwilligersweb.be/downloads/verenigbaar.pdf
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Bijkomende informatie voor ZELFSTANDIGEN: 

 
Zelfstandigen staan zelf in voor hun verzekeringen en eventuele verplichtingen afhankelijk 

van hun statuut. 

 

De vergoedingen die de Provincie betaalt zijn BTW inbegrepen. 

Als zelfstandige kan je al dan niet vrijgesteld zijn van BTW als kleine onderneming of omwille van de 

aard van je activiteiten. Zie verder. 

Informeer je hierover bij je sociale verzekeringskas. 

 

******************* 

 

Beslissing nr. E.T.111.432 dd. 28.08.2006 

Belastingplichtige - Gidsen - Zelfstandige reisleiders - Band van ondergeschiktheid - 

Vrijstellingen - Diensten verstrekt aan een organisator van geleide bezoeken  

 

De diensten verstrekt door gidsen en reisleiders worden voor de toepassing van de BTW 

aangemerkt als een intellectueel werk als bedoeld in artikel 18, § 1, 2de lid, 1°, van het BTW-

Wetboek. De plaats van deze diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 21, § 3, 4°, a) van 

het BTW-Wetboek. 

 

Gidsen en reisleiders die onder de voorwaarden van artikel 4 van het BTW-Wetboek hun 

diensten verstrekken, dienen als belastingplichtige aangemerkt te worden en dienen zich in 

principe als dusdanig te laten identificeren.  

 

Het is evenwel mogelijk dat gidsen (fysieke personen), anders dan als loon- of weddetrekkende 

rondleidingen doen voor een instelling (b.v. gidsenbond, diensten voor toerisme), maar 

niettemin ten aanzien van genoemde instelling in een band van ondergeschiktheid optreden, in 

die zin dat laatstgenoemde b.v. de inhoud van de rondleidingen, de uurregeling der 

rondleidingen, de bezoldiging en eventueel een intern reglement voor de aangesloten gidsen 

vaststelt. Voor de toepassing van de BTW, worden deze gidsen niet geacht zelfstandig op te 

treden. Aangezien in voorkomend geval aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden niet voldaan 

is, worden ze aldus niet als belastingplichtige aangemerkt. Hetzelfde geldt wanneer reisleiders, 

anders dan als loon- of weddetrekkende, onder dezelfde omstandigheden reizen begeleiden in 

opdracht van een organisator van reizen.  

 

De diensten verstrekt aan organisatoren van voordrachten door voordrachtgevers zijn 

overeenkomstig artikel 44, § 2, 8°, van het BTW-Wetboek vrijgesteld. Deze vrijstelling is 

eveneens van toepassing op de handelingen verricht door personen die optreden als gids 

wanneer ze worden verstrekt aan een organisator van geleide bezoeken aan plaatsen, musea, 

kastelen, kerken, steden, enz. Indien gidsen alleen voormelde vrijgestelde handelingen 

verrichten, worden ze als vrijgestelde belastingplichtige aangemerkt en dienen ze zich niet voor 

BTW-doeleinden te laten identificeren. Deze vrijstelling is evenwel niet van toepassing wanneer 

gidsen hun diensten rechtstreeks verstrekken aan de reizigers of de bezoekers. In dit geval zijn 

hun diensten aan de BTW onderworpen tegen het normaal tarief, tenzij ze zich voor die 

belastbare diensten kunnen beroepen op de vrijstelling van artikel 56, § 2 van het BTW-

Wetboek.  

 
Bron: Fisconet Plus 

******************* 

 

Antwoord van de Minister van Financiën op een parlementaire vraag (99/082 - 18.10.1999):  

 

“De administratie aanvaardt dat fysieke personen die anders dan als loon- of weddetrekkende 

les geven in een instelling welke al dan niet de vrijstelling inzake onderwijs geniet, maar 

niettemin met die instelling een band hebben waaruit een verhouding van ondergeschiktheid 

blijkt ten aanzien van onder meer de inhoud van de te onderwijzen leerstof, de uurregeling, 

de bezoldiging, het intern reglement, niet -handelen als zelfstandige in de zin van artikel 4 

van het BTW-wetboek (...) zodat in de regel de registratie als BTW-belastingplichtige van 

laatstgenoemde niet wordt geëist en er dan ook in hun relatie geen BTW verschuldigd is”. 
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Contactgegevens 
 

 

 

Bezoekerscentrum Bulskampveld 

Bulskampveld 9 

8730 Beernem 

T 050 55 91 00 

E bulskampveld@west-vlaanderen.be 

 

Bezoekerscentrum De Blankaart 

Iepersteenweg 56 

8600 Woumen (Diksmuide) 

T 051 54 59 48  

E blankaart@west-vlaanderen.be 

 

Bezoekerscentrum De Nachtegaal 

Olmendreef 2  

8660 De Panne 

T 058 42 21 51  

E nachtegaal@west-vlaanderen.be 

    

Bezoekerscentrum De Palingbeek 

Vaartstraat 7 

8902 Zillebeke (Ieper) 

T 057 23 08 40 

E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be 

 

ZWIN Natuur Park 

Graaf Léon Lippensdreef 8 

8300 Knokke-Heist 

T 050 60 70 86 

E info@zwin.be 

 

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers 

Eikenstraat 131  

8530 Harelbeke 

T 056 23 40 10 

E gavers@west-vlaanderen.be 

 

 

Gelieve het keuzeformulier terug te bezorgen aan het centrum waar u het meest actief bent 

of op te sturen naar: 

 

Provincie West-Vlaanderen, Dienst NME 

Koning Leopold III-laan 41 

8200 Sint-Andries (Brugge) 

mailto:bulskampveld@west-vlaanderen.be
mailto:blankaart@west-vlaanderen.be
mailto:nachtegaal@west-vlaanderen.be
mailto:bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
mailto:info@zwin.be
mailto:gavers@west-vlaanderen.be
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                      2017     

KEUZEFORMULIER 

Meewerken aan de natuur- en milieueducatie van de Provincie 

 

Gelieve onderstaande gegevens zo volledig mogelijk en in drukletters in te vullen 

 

Opmerking: dit formulier moet jaarlijks opnieuw ingevuld worden. 

 

VOORNAMEN + NAMEN  

STRAAT + NUMMER  

POSTCODE + GEMEENTE  

TELEFOON EN/OF GSM  

E-MAILADRES  

RIJKSREGISTERNUMMER _ _._ _._ _ - _ _ _. _ _ 

BANKREKENINGNUMMER BE_ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _      

ONDERNEMINGSNUMMER 

(zelfstandigen) 
BE_    _ _ _     _ _ _     _ _ _ 

 

Ik ben actief in volgend(e) centr(um)(a): 

 

 BC Bulskampveld  BC De Blankaart  BC De Nachtegaal 

 BC De Palingbeek  ZWIN Natuur Park  PRNC De Gavers 

 Stad-Land-Schap  

’t West-Vlaamse hart 

 Stadslandschap  

Schelde en Leie 
 Andere: …. 

 

Met dit formulier wil, ondergetekende, meewerken aan de natuur- en milieueducatieve werking  (begeleiden 

van groepen/educatieve opdrachten en daarbij horende taken) van de Provincie West-Vlaanderen en kiest 

hierbij voor de volgende werkwijze: (gelieve uw keuze aan te kruisen) 

 

 als vrijwilliger – ik wens geen onkostenvergoeding te ontvangen (mogelijkheid 1 – blz. 2) 

 als vrijwilliger – ik wens een reële onkostenvergoeding te ontvangen (mogelijkheid 2 – blz. 2) 

 als vrijwilliger – ik wens de forfaitaire onkostenvergoeding te ontvangen (mogelijkheid 3 – blz. 2) 

 als zelfstandige (en dus geen vrijwilliger) – ik wens een vergoeding te ontvangen volgens de tarieven 

door de Deputatie vastgelegd (mogelijkheid 4 – blz. 2) 

 

Datum en handtekening: Gelieve dit formulier terug te bezorgen aan het centrum 

waar u het vaakst actief bent of op te sturen naar:  

Provincie West-Vlaanderen, Dienst NME 

 

 

 


