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De vrijwilliger en de opleidingsclausule 

 

Inleiding 

Sommige organisaties (sportclub/gemeente) willen het bekostigen van een opleiding voor een 

vrijwilliger koppelen aan het engagement van de vrijwilliger om zich voor een bepaalde periode te 

blijven inzetten voor de organisatie en wensen dit in een schriftelijke overeenkomst (verder 

opleidingsclausule genoemd) te gieten. Naast enkele kanttekeningen bevat dit document ook een 

model van opleidingsclausule. 

Het sluiten van een opleidingsclausule betekent niet dat de vrijwilliger niet kan stoppen met zijn 

vrijwilligerswerk of kan weggaan. Alleen moet hij/zij dan (een gedeelte van) de opleiding 

terugbetalen. 

Kanttekeningen: 

 Een goed vrijwilligersbeleid 

Enerzijds hoopt of verwacht een organisatie die investeert in de opleiding van een vrijwilliger 

dat deze opleiding nog een bepaalde tijd zal renderen. Anderzijds bezorgt een opleiding de 

vrijwilliger een meerwaarde op de ‘vrijwilligersmarkt’. Hoewel de problematiek van 

investeren in versus mogelijk shopgedrag van vrijwilligers vanuit het oogpunt van de 

organisatie begrijpelijk is, stelt men zich toch best de vraag of een opleidingsclausule de 

meest aangewezen aanpak is. Binnen een vrijwilligersvriendelijke club vormen vooral 

wederzijds respect, een constructieve sfeer, motiveren en stimuleren immers de basis voor 

een langdurig engagement van vrijwilligers.  

Het kan niet de bedoeling zijn dat een opleidingsclausule vrijwilligers afschrikt om 

vrijwilligerswerk te doen of een rem is in het streven naar gekwalificeerde lesgevers. Als men 

als organisatie toch garanties wil, kan men bijvoorbeeld een deel betalen bij de start van een 

opleiding of bij het behalen van het diploma en het resterende bedrag bvb een jaar na het 

behalen van het diploma. Dit komt allicht toch iets minder ‘bedreigend’ over. Daartegenover 

staat natuurlijk wel dat de vrijwilliger moet pre-financieren.  

Let op: de vrijwilligerswet sluit, op uitzondering van een beperkte kilometervergoeding, een 

combinatie tussen een forfaitaire en een reële onkostenvergoeding uit in eenzelfde 

kalenderjaar voor dezelfde persoon. Wie een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangt kan 

dus niet nog eens apart een opleidingskost bekostigd krijgen. Wanneer men onkosten niet op 

forfaitaire basis maar op basis van bewijsstukken betaalt stelt zich hier geen probleem. 

 

 Het scholingsbeding 

Met het gebruik van een opleidingsclausule is men als organisatie eigenlijk strenger voor de 

vrijwilliger dan een werkgever voor zijn werknemer. In een werkgever-werknemer relatie 

noemt men deze overeenkomst een scholingsbeding. Hiervoor bestaan strikte wettelijke 

regels. Als die regels niet worden gerespecteerd is het scholingsbeding onbestaande. Zo kan 

een scholingsbeding bijvoorbeeld maar in het kader van een overeenkomst van onbepaalde 

duur, wanneer het jaarloon van de werknemers meer bedraagt dan 33.203 euro (2015), de 
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opleiding minimum 80 uren bedraagt en de waarde van de opleiding minimum het dubbel 

van het gemiddeld minimum maandinkomen bedraagt (2 x 1.559,38 euro = 3.118,76 euro in 

2015).  

Ter informatie staat in het model van de opleidingsclausule bij de toelichtingen telkens de 

vergelijking met het scholingsbeding. 

 

 De geldigheid van een opleidingsclausule 

Een opleidingsclausule voor vrijwilligers is niet wettelijk geregeld. Er is ook geen rechtspraak 

over soortgelijke clausules. Het is dus niet in te schatten hoe de geldigheid van de 

overeenkomst zal beoordeeld worden bij betwisting. Zo is het bijvoorbeeld niet helemaal 

ondenkbaar dat een rechter zou oordelen dat de opleidingsclausule in strijd is met het 

onverplichte karakter van het vrijwilligerswerk.  

 

 

Chris Massez 

Evi Buzzi 
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MODEL OPLEIDINGSCLAUSULE Toelichtingen en informatie over de wettelijke 

bepalingen van het scholingsbeding 

Men spreekt van een scholingsbeding wanneer 
een werknemer een door de werkgever 
gefinancierde opleiding volgt en die werknemer 
het engagement aangaat om voor een bepaalde 
duur in dienst van de werkgever te blijven.  Een 
scholingsbeding is strikt wettelijk geregeld. 

 

TUSSEN: 

  

  

vertegenwoordigd door 

  

hierna ‘opdrachtgever ’genoemd 

 

EN: 

  

  

hierna ‘de vrijwilliger’ genoemd 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:  

 

 

 

Naam organisatie, rechtsvorm 

Adres 

 

Naam + eventueel functie 

 

 

 

Naam 

Adres 
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Artikel 1  

De vrijwilliger zal volgende opleiding volgen 

  

 

 

Georganiseerd door 

  

 

Plaats van de opleiding 

  

 

Data en uren van de opleiding  

  

 

 

 

 

Artikel 2 

De kostprijs van de opleiding bedraagt  euro 

en wordt bekostigd door de opdrachtgever. 

 

 

 

 

Naam / omschrijving van de opleiding, 

bijvoorbeeld Initiator Gymnastiek – Discipline 

Ritmische Gymnastiek – module 3 

 

Naam van de opleidingsinstelling, bijvoorbeeld 

Vlaamse Trainersschool 

 

Geef hier het adres of minimaal de gemeente op, 

bijvoorbeeld 9000 – Gent 

 

Geef hier begin en einddatum van de cursus of 

van de verschillende modules en vermeldt het 

aantal uren, bijvoorbeeld 1 augustus – 18 

augustus 2015 (40 uren) 

 

 

De vrijwilligerswet sluit, op uitzondering 

van een beperkte kilometervergoeding, een 

combinatie tussen een forfaitaire en een reële 

onkostenvergoeding uit in eenzelfde kalenderjaar 
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Artikel 3 

De opleidingsclausule wordt afgesloten voor een duur van    jaar  

ingaande vanaf   

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4 

De vrijwilliger zal het bedrag van de opleidingskost vermeld in artikel 2 terugbetalen zoals 

verder beschreven, indien hij de samenwerking met de opdrachtgever beëindigd. 

 

voor dezelfde persoon. Wie een forfaitaire 

onkostenvergoeding betaalt kan dus niet nog 

eens apart een opleidingskost betalen. 

Toetsing aan het scholingsbeding: de waarde van 

de opleiding moet minimum het dubbele van het 

gemiddeld maandinkomen (m.a.w. minimum 

3.118,76 euro in 2015) bedragen 

 

 

Toetsing aan het scholingsbeding:  

*het scholingsbeding mag niet meer dan drie jaar 

bedragen en de duur van het beding moet 

rekening houden met de kost (min. 3.118,76 euro 

in 2015) en de duur van de vorming (min. 80 uren) 

* indien de vorming resulteert in een attest of 

diploma valt de begindatum van het 

scholingsbeding verplicht samen met deze datum 
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Het bedrag van de terugbetaling is beperkt tot: 

   % van de opleidingskost indien de vrijwilliger vertrekt voor 1/3 van de 

overeengekomen periode 

   % indien de vrijwilliger vertrekt tussen  1/3 en 2/3 van de overeengekomen 

periode 

   % indien de vrijwilliger vertrekt na 2/3 van de overeengekomen periode. 

 

Verplaatsings- of verblijfskosten zijn geen onderdeel van de vormingskost. 

 

 

De terugbetaling vindt plaats volgens de volgende modaliteiten 

  

  

  

  

 

Artikel 5 

Onderhavige opleidingsclausule heeft geen uitwerking wanneer zonder dringende 

redenen een einde wordt gesteld aan de samenwerking door de opdrachtgever 

 

 

 

Toetsing aan het scholingsbeding:  

*het bedrag is degressief in functie van de 

geldigheidsduur van het scholingsbeding 

Voorbeeld van degressieve terugbetaling: 80% / 

50% / 20% 

*het bedrag dat moet terugbetaald worden mag 

nooit meer bedragen dan 30% van het jaarloon 

van de werknemer omdat anders het bedrag te 

aanzienlijk zou zijn vergeleken met het loon van 

de werknemer 

 

Hier kan je bijvoorbeeld afspraken maken over de 

termijn van terugbetaling, de eventuele spreiding 

van de terugbetaling, het rekeningnummer 

vermelden, … 

 

 

Dit betekent dat de opleidingskost niet door de 

vrijwilliger moet worden terugbetaald als de 

organisatie een einde stelt aan de samenwerking, 

behalve indien dit gebeurt om dringende 

redenen. Voorbeelden van dringende redenen 
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De clausule heeft evenmin uitwerking wanneer de samenwerking omwille van een 

dringende reden wordt beëindigd door de vrijwilliger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6  

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onderhavige opleidingsclausule een integraal 

bestanddeel uitmaakt van    afgesloten tussen partijen.  

 

 

 

 

 

 

 

zijn: diefstal, geweld, grensoverschrijdend gedrag, 

… door de vrijwilliger 

Dit betekent dat de opleidingsvergoeding niet 

door de vrijwilliger moet worden terugbetaald 

indien hij/zij zelf de samenwerking stopzet om 

dringende redenen. Let wel: het moet hier gaan 

om een ernstige tekortkoming die de 

samenwerking onmiddellijk en definitief 

onmogelijk maakt zoals bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk moeten doen in onverantwoord 

gevaarlijke of onveilige omstandigheden 

 

 

Deze zin kan worden opgenomen voor zover er 

met de vrijwilliger een schriftelijke overeenkomst 

bestaat zoals een vrijwilligersovereenkomst of 

informatienota (met de elementen van de 

informatieplicht zoals bepaald in de 

vrijwilligerswet). Vul hier dan de naam van de 

overeenkomst in. 
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Opgemaakt op   te,   

 

in twee exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een exemplaar ontvangen te 

hebben.  

 

De vrijwilliger        De opdrachtgever 

 

 

 

 

(handtekening, voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en 

goedgekeurd’) 

 

Toetsing aan het scholingsbeding: het 

scholingsmodel moet ten laatste op het moment 

van aanvang van de vorming ondertekend zijn 

 

 


