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Vergoeding kringbesturen

� Waarom ?
� Taken en workload kringbestuur
� Aansprakelijkheid en verzekering
� Wettelijke voorzieningen/beperkingen
� Financieringsbronnen
� Uw mening/visie/advies



Vergoeding kringbesturen

Taken bestuur
� Beheer van de VZW
� Ondersteuning artsen 
� Zorgorganisatie
� Vertegenwoordiging 



Taken bestuur - flowchart



Taken Kringbesturen

Beheer van de VZW
Aantal 

uren/jaar
Opmerkingen

Bestuur 100u deelnames RvB, AV, DB….

Financieel management 25u maand, kwartaal, jaar…

Juridisch management 6u opvolging statuten enz.

HR management 30u personeelsbeheer maand,….

Totaal 161u

(Voorbeeld Aalst)



Taken kringbesturen

Ondersteuning artsen aantal uren/jaar Opmerkingen

Organisatie wachtdienst 40u door bestuurslid

Vorming permanent en ad hoc 15u

Communicatie en admin. 50u

Onderhandeling met partners 10u sponsors

Kwaliteitsbevordering 20u

Totaal 135u



Taken kringbesturen

Zorgorganisatie aantal uren/jaar Opmerkingen

Chronische zorg 100u LMN/DPA/CRA

Preventieve zorg 15u LOGO

Palliatieve zorg 125u organ. + wekelijkse verteg.

Geestelijke gezondheidszorg 25u art. 107 en ELP

Totaal 265u



Taken kringbesturen

Vertegenwoordiging aantal uren/jaar Opmerkingen

Overheid – provincie –

gemeenten 30u

Beroepsorganisaties 45u

1ste lijn - multidisciplinair 70u SEL

Ziekenhuizen 16u

Totaal 161u



Taken kringbesturen

Omschrijving Aantal uren

Beheer VZW 161u

Ondersteuning artsen (typfoutje) 135u

Zorgorganisatie 265u

Vertegenwoordiging 161u

Totaal 722u



Aansprakelijkheid en verzekering

• Contractuele aansprakelijkheid van de VZW 

De VZW is aansprakelijk voor contractuele verbintenissen die worden aangegaan 
in naam en voor rekening van de VZW door leden, bestuurders en/of bevoegde 
derden. art. 14bis: “De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan 
inzake verbintenissen die de vereniging aangaat” 

• Buitencontractuele aansprakelijkheid van de VZW 

De VZW is aansprakelijk voor fouten die worden begaan door leden en 
bestuurders. Dit is de zogenaamde buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
VZW art. 14: “De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden 
toegerekend aan haar aangestelden of aan organen waardoor ze handelt” 

• De bestuurder als goed huisvader !

• BA-Uitbating VZW HAK



Vergoedingen 

� Basisvergoeding van ????(bv 50 – 75 
euro per uur ) gebaseerd op 3 consultaties per uur die de 
arts niet kan presteren

� Km-vergoeding 



Wettelijke voorzieningen / 

beperkingen en fiscaliteit

� Vermelding in de statuten
� Vrijwilligerswerk ? Wat mag wel/niet?
� Fiscaliteit



Financieringsbronnen

� Kringsubsidies, basissubsidie  en 
centraal oproepnummer

� Lidgelden
� Andere….externe sponsoring, lokale 

overheden

� Subsidies LMN (voor ander takenpakket, hier niet 
opgenomen qua uren)



Graag jullie visie/mening/advies

� Vergoeding voor deze prestaties ja/neen ?
� Wat is een billijke vergoeding ?
� Een forfaitaire vergoeding ? Of een 

vergoeding per uur ?
� Hoe financieren ?
� Via alle inkomsten dus ook lidgelden ?

Hoe hoog mag dat lidgeld zijn?
� De financiën opsparen of gebruiken ?


