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Gevolgen van het verdwijnen van het "statuut" van 
coöperanten vanaf 2017 

Informatienota 
 
Decennialang heeft de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) 
een reeks voordelen vastgelegd waar de coöperanten die door ngo's in zuidelijke partnerlanden 
uitgezonden werden recht op hadden. Het was oorspronkelijk een echt statuut, beheerd door DGD 
zelf (ABOS op dat moment). In de loop van de tijd werden veel veranderingen doorgevoerd. Vanaf 
2007 tot eind 2016 was er een lijst met minimale voordelen die ngo's aan hun coöperanten moesten 
toekennen. Die lijst bestaat nu niet meer. 
 
Vanaf 2017 voorziet de regelgeving over de financiering van ngo’s door de Belgische overheid niets 
specifieks meer over de voordelen die aan coöperanten worden toegekend (er wordt geen woord 
meer gezegd over de coöperanten in de regelgeving, de coöperanten zijn een middel zoals alle 
andere). De ngo's hebben, als professionele actoren, een personeelsbeleid waarin de voordelen zijn 
uitgewerkt die worden toegekend aan hun expats. 
 
De ngo's die coöperanten uitsturen en deelnemen aan de beleidsadviesgroep "Coöperanten" van 
ACODEV en ngo-federatie, vonden het toch nuttig om na te denken over de normen en 
overeenkomsten tussen ngo's. Dit werd besproken en uiteindelijk ontstond er een akkoord over 
enerzijds een korte tekst met algemene principes die extern kan worden gecommuniceerd en 
anderzijds over een gedetailleerde tekst waarin staat wat de minimale voordelen voor coöperanten 
zouden moeten zijn en die uitsluitend intern blijft. Dit werk werd in 2016 goedgekeurd door de 
besturen van beide federaties. 
 
De algemene principes zijn de volgende: 
 

Vanaf 2017 voorziet de regelgeving over de financiering van ngo’s door de Belgische 

overheid, geen statuut meer als ngo-coöperant / expat.  

Ngo’s die medewerkers uitzenden naar het Zuiden willen hiervoor echter enkele collectieve 

principes hanteren: 

 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden engageren zich om voor deze 

medewerkers een kwaliteitsvol en professioneel HR beleid uit te werken en te hanteren 

 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden hanteren een eigen loonbeleid dat 

voorziet in een correcte en billijke verloning  

 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden bieden hen een adequate sociaal 

dekking  

 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden komen tussen in de kosten die direct 

gerelateerd zijn aan het vertrek en verblijf naar het Zuiden.  

 

Met expat bedoelen we medewerkers met een arbeidscontract, die een andere nationaliteit 

hebben dan deze van het land van tewerkstelling. 

 
Zie de fiche # 3-A "Voordelen toegekend aan  Coöperanten" ter referentie van de minimale 
voordelen. 
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Enkele regelmatig gestelde vragen: 
 
Wat is een coöperant? Moeten we spreken over ‘coöperant’ of ‘expat’? 
 

Er is geen definitie meer van wat een coöperant is in de regelgeving. 
De ngo’s in de Beleidsadviesgroep "Coöperanten" hebben echter een korte definitie 
opgesteld: Als expat wordt bedoeld, hij/zij die een arbeidscontract heeft met de ngo en 
wordt tewerkgesteld in een of meerdere (partner)landen in het Zuiden en een andere 
nationaliteit heeft dan deze van het land van tewerkstelling (het Zuidland) 
Het is aan elke ngo om preciezer te definiëren wat een coöperant voor hun organisatie is. 
Bovendien is er geen verplicht vocabularium meer. Elke ngo kan zijn vocabularium 
definiëren: coöperant, expat, coöperant ngo, expat ngo, expat-medewerker ... 
Tot op heden heeft de Beleidsadviesgroep "Coöperanten" er niet voor gekozen om zichzelf te 
hernoemen, maar ze spreken zowel over coöperanten als over expats.  
 

Hoe zit het met de "DGD-premie" die vroeger aan coöperanten werd verleend? 
 

Er is geen verduidelijking meer in de regelgeving over premies die moeten worden 
toegekend aan coöperanten. Sommige ngo's hebben het minimale maandelijkse bedrag dat 
aan coöperanten wordt toegekend, al lang geleden doen opgaan in andere elementen van 
het salaris. Andere ngo's hebben tot 2016 in de samenstelling van hun salarispakket een 
bedrag gehandhaafd dat "DGD-premie" werd genoemd. 
Het is aan elke ngo om zijn loonbeleid voor coöperanten te bepalen en te bepalen of er een 
spoor blijft van de "DGD-premie", of niet. 
 

Moeten ngo's bepaalde minimumvoordelen toekennen aan coöperanten? 
 

Nee. 
Het "verdwijnen van het statuut" biedt ngo's de gelegenheid zich te bevrijden van de 
normen van DGD en dingen te definiëren die meer in overeenstemming zijn met hun 
realiteit. 
Maar zoals hierboven vermeld hebben de ngo's in de Beleidsadviesgroep "Coöperanten" 
zichzelf richtlijnen gegeven. 
Bovendien moet de ngo haar verantwoordelijkheden als werkgever op zich nemen (en 
daarom bijvoorbeeld de arbeidswetgeving respecteren, zie fiche # 3-B "Arbeidsrecht") en 
DGD een Human Resources-beleid voorleggen dat acceptabel en professioneel is. 
De ngo is gebonden aan wat is bepaald in de ondertekende arbeidsovereenkomsten. 
Ten slotte, als de ngo de voordelen die het zijn coöperanten geeft opnieuw definieert, zal 
het ook nodig zijn om de overgang tussen het oude en het nieuwe systeem te regelen. 
 

Is het nog steeds mogelijk om opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor coöperanten 
te sluiten? 
 

De rechtspraak die erkent dat ngo's aan opeenvolgende ‘contracten van bepaalde duur’-
beperkingen kunnen ontsnappen, is niet afhankelijk van het al dan niet bestaan van een 
statuut van de coöperant. Het is verbonden met de aard van het werk van de coöperant. 
Het verdwijnen van het statuut van coöperant heeft hier geen invloed op. 
Om u in deze kwestie te verdiepen, verwijzen we u naar fiche # 3-B "Arbeidsrecht". 
 

Moeten de ngo's alle arbeidscontracten van coöperanten wijzigen? 
 

Het merendeel van de arbeidscontracten die tot nu toe door de ngo's met hun coöperanten 
zijn ondertekend, verwijzen naar de voordelen van "het statuut" zoals gedefinieerd door het 
oude KB van 2006 en soms zelfs rechtstreeks naar het KB van 2006. 
Voor nieuwe arbeidscontracten: de ngo's moeten een nieuw standaard arbeidscontract 
hebben dat niet langer verwijst naar de voordelen van het "statuut" zoals gedefinieerd door 
het oude KB van 2006 of het KB zelf (de federaties stellen een type-contract voor, zie de 
fiche # 3-B bis en # 3-B ter). Het KB 2006 bestaat niet meer, het is niet langer nodig om 
ernaar te verwijzen. 
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Voor nog lopende arbeidscontracten: het lijkt niet nodig om een nieuw document te 
ondertekenen. Een bijlage die de wijziging verklaart kan echter nuttig zijn. Het 
belangrijkste is dat de coöperant weet waar hij recht op heeft. 
 

Moeten de ngo's hun intern reglement voor coöperanten veranderen? 
 

Sommige ngo's hebben een intern reglement dat verschillende elementen met betrekking tot 
het uitzenden van coöperanten specifieert (de aangeboden verzekeringen, het salarisbeleid, 
de verlofregeling, het recht op opleiding, de evaluatie van het personeel, nuttige 
administratieve documenten, enz.). Naar aanleiding van het verdwijnen van het statuut 
kunnen de ngo's de voordelen van de coöperanten opnieuw bekijken en een nieuw 
reglement maken. 
Zoals hierboven vermeld, als de ngo de voordelen herdefinieert die het aan zijn 
coöperanten geeft, zal het ook nodig zijn om de overgang tussen het oude en het nieuwe 
systeem te regelen. 
 

 
Heeft de verdwijning van het « statuut » een impact op de toepassing van de « ABOS » fiscale 
circulaire ?  
Neen. 
De ABOS circulaire verwijst voor haar toepassingsgebied niet naar een « statuut » van de coöperant 
of naar een specifieke reglementering over het uitzenden van coöperanten. 
 
 
Heeft het verdwijnen van het "statuut" een impact op de toekenning van kinderbijslag aan de 
coöperant die na de missie terugkeert naar België? 
Ja. 
Het principe van kinderbijslag is dat het begint op de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin het recht op uitkeringen ontstaat. Dus voor de terugkerende coöperant, die niet 
langer in het Belgische systeem zat, is er een wachttijd van één maand. Vóór het verdwijnen van 
het statuut was er één mogelijke uitzondering: een koninklijk besluit (dat van 2006) voorzag dat de 
coöperanten recht hadden op uitkeringen betaald door de ngo's volgens de Belgische regels en in dit 
geval was er geen maand "wachttijd". Omdat het huidige Koninklijk Besluit (2016) niet langer 
voorziet in deze verplichting, genieten de coöperanten niet langer van deze uitzondering. 
Voorbeeld: de ngo voorziet in haar intern reglement een recht op kinderbijslag. Een coöperant 
heeft voor zijn 2 kinderen tijdens zijn arbeidscontract kinderbijslag ontvangen. Dit contract eindigt 
op 15 maart 2018. De ngo betaalt hem de kinderbijslag voor de maand maart 2018. Zijn recht op 
kinderbijslag in België ontstaat in april 2018 en die maand ontvangt hij niets. Vanaf mei 2018 
ontvangt hij kinderbijslag. 
Het feit dat de arbeidsovereenkomst eindigt op 1, 15 of 29 maart doet er niet toe. Tenzij de ngo de 
betaling van kinderbijslag proratiseert. 
 
 
 
Zijn de technische fiches "Uitzenden personeel" aangepast aan het verdwijnen van het 
"statuut"? 
 

Ja. Dit zijn de fiches die momenteel bestaan: 

 Vanaf 1 januari 2017 is er niet langer sprake van het statuut coöperant of van 
minimumvoorwaarden die aan coöperanten worden toegekend. Niettemin vinden ngo's 
principes en referenties uit de sector met betrekking tot voordelen voor coöperanten in 
fiche # 3-A. 

 De coöperanten ondertekenen een arbeidscontract met de ngo's. Fiche # 3-B leidt u 
doorheen die vragen. De federaties hebben ook een model arbeidscontract volgens 
"Belgisch recht" - Optie I (fiche # 3-B Bis) en een model arbeidscontract waarop "een 
deel van de Belgische wet" van toepassing is - Optie II (fiche # 3-B Ter). 

 De complexe belastingkwesties voor coöperanten worden uitgelegd in fiche # 3-C. De 
federaties hebben ook een fiscale tool uitgewerkt (ook in het Engels beschikbaar), dit is 
een Excel-document dat kan worden gebruikt door de coöperant en door de ngo’s. 
(fiche # 3C-bis). 
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 Veel coöperanten zijn door hun ngo aangesloten bij de Overzeese Sociale Zekerheid. 
Fiche # 3-D behandelt dit systeem. Fiche # 3-E over aanvullende verzekeringen voor 
coöperanten is ook beschikbaar. 

 Een vertrek naar het buitenland brengt verschillende administratieve en praktische 
problemen met zich mee. U vindt informatie hierover in de fiche # 3-F. 

 Heeft de coöperant recht op een werkloosheidsuitkering bij zijn terugkeer naar België? 
Fiche # 3-G helpt u deze vraag te beantwoorden. 

 Fiche # 3-H behandelt het recht op jaarlijkse vakantie van de coöperant bij zijn 
terugkeer in België. 

 

Conclusie: 
 
De ngo’s moeten nu alles met betrekking tot het uitsturen van coöperanten regelen in hun 
Human Resources-beleid. 
Zij moeten definiëren wat voor hen een coöperant/expat is (door te differentiëren, bijvoorbeeld 
van lokaal personeel). Ze kiezen ook een vocabularium. Zijn er bovendien verschillende categorieën 
coöperanten aan wie het gedifferentieerde voordelen toekent (bijvoorbeeld Noord-Zuid-
coöperanten en Zuid-Zuid-coöperanten)? Dan moet dit worden aangegeven. 
Het Human Resources-beleid beantwoordt een aantal vragen: 

 Wat is het salarisbeleid van de ngo (verschillende soorten premies? Gerelateerd aan de 
kosten van het lokale leven? ...)? Wat zijn de toegekende voordelen (huisvestingspremie, 
installatie premie ...)? Wat zijn de voordelen voor het gezin (kinderbijslag, schoolgeld ...)? 
Welke reisrechten? Welke vakantierechten? Welke sociale dekking (DOSZ of anderen)? Welke 
verzekeringen (repatriëring ....)? 

 Wat vragen ze aan hun coöperanten met betrekking tot waarden en principes die moeten 
worden gerespecteerd met betrekking tot de identiteit van de ngo? Welke administratieve 
zaken vragen ze (welke documenten, wanneer ...)? 

 Wat is het monitoring-, evaluatie- en trainingssysteem voor coöperanten? 

 Wat zijn de beveiligingsmaatregelen? 

 Etc. 


