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HUISHOUDELIJK REGLEMENT   

LETS VLAANDEREN-GROEP  

 

Zoek je een netwerk van mensen die voor elkaar klaar staan? Dan zit je hier op de juiste plaats! We 

maken rechtstreeks contact tussen mensen mogelijk en vormen een diverse groep waarin diensten en 

goederen op een rechtvaardige manier worden gedeeld. Iedereen is welkom. Wij kiezen voor de 

kortste keten omdat wij duurzaam, sociaal en solidair belangrijk vinden. Bij LETS staat ‘samen’ centraal. 

• Samen maken we duurzamer leven makkelijker.   

• Samen zorgen we voor een vangnet in moeilijkere tijden.  

• Samen helpen we elkaar.  
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1. LETS VLAANDEREN-GROEP 

1.1OMSCHRIJVING 

LETS Vlaanderen richt zich naar het ruime publiek en wil LETS breder bekend maken.   

De LETS Vlaanderen-groep zorgt voor een netwerk over geheel Vlaanderen waarbinnen leden diensten, 

goederen en/ of kennis kunnen uitwisselen met elkaar. Dit uitwisselen gebeurt door middel van 

Vlaamse eenheden, genaamd ‘minutes’. 

Contact: kern@vlaanderen.letsc.be 

- De LETS Vlaanderen-groep staat open voor iedereen.  

- De LETS Vlaanderen-groep werkt aanvullend op de andere LETS-groepen en heeft een 

specifieke eigenheid.  

- De LETS Vlaanderen-groep kan ook gebruikt worden voor vragen of aanbiedingen die het 

lokale niveau overstijgen en om te “interletsen” met andere LETS-groepen in Vlaanderen en 

Brussel.  

- De LETS Vlaanderen-groep biedt een forum voor wie LETS ruimer wil zien dan een lokaal 

gebeuren.  

- De LETS Vlaanderen-groep is de springplank voor het ontstaan van nieuwe groepen. Via deze 

weg komen mensen samen om nadien LETS via hun buurt lokaal te verankeren. Startende 

groepen kunnen binnen de LETS Vlaanderen-groep dus groeien tot ze klaar zijn om zelf 

verder te gaan.  

1.2LETS-WAARDEN 

- De LETS Vlaanderen-groep wil mensen verbinden en helpen bij het uitbouwen van een 

sociaal netwerk. De diversiteit binnen de LETS Vlaanderen-groep zorgt voor 

verdraagzaamheid en helpt tegen sociale uitsluiting.  

- Door het spel van vraag en aanbod kunnen de leden hun talenten inzetten en groeien in hun 

talenten. Dit versterkt hun zelfbewustzijn en eigenwaarde.  

- Doordat bij het letsen ‘een uur een uur waard is’, bij elke soort dienst, zorgt de LETS 

Vlaanderen-groep voor gelijkwaardigheid en minder sociale uitsluiting.  

- Door te letsen willen we ecologisch omgaan met de aarde en duurzaam consumeren.  

- Het onderling waarderen met ‘minutes’ gebeurt niet om winst te maken, maar is economisch 

en sociaal rechtvaardig. Het is aanvullend aan het huidig economisch stelsel. Dit verhoogt de 

onderlinge solidariteit tussen de leden.  

2. LIDMAATSCHAP 

2.1 DEFINITIE VAN EEN LID 

Een lid kan een persoon, een gezin (waarvan de gezinsleden gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres), 

een vereniging/ vzw/ organisatie zijn.  
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LETS Vlaanderen-groep staat open voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, woonplaats, religie of 

afkomst.  

2.2 BEGIN LIDMAATSCHAP 

- Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich kandidaat stellen door een profiel aan te maken op 

https://letsvlaanderen.letsc.be/. Hier geef je je contactgegevens in en hoe je LETS hebt leren 

kennen.  

- Elke kandidaat leest het huishoudelijk reglement en de GDPR en keurt deze goed. 

- Indien de kandidaat dit wenst, kan er een informerend gesprek plaatsvinden.  

Kost verbonden aan lidmaatschap LETS Vlaanderen-groep:  

Voor je eerste jaar is het lidmaatschap in de LETS Vlaanderengroep volledig gratis.  

Vanaf het tweede jaar betaal je de LETS-verzekering 

De verzekering van de LETS Vlaanderen-groep kost €5 voor een periode van één kalenderjaar. 

Aansluiten bij de verzekering vanaf juli tot en met november kost €3. Vanaf december betaalt men €5 

en dit telt voor de verzekering voor het daaropvolgende kalenderjaar.  

Ben je reeds via een andere organisatie of LETS-groep verzekerd, dan hoef je deze verzekering niet te 

betalen.  

Leden kunnen het lidgeld en de kostprijs van de verzekering storten op de LETS Vlaanderen-groep 

rekening:  BE51 8900 1525 1562.  

Alle LETS-rekeningen beginnen op stand 0.  

2.3 BASISENGAGEMENT VAN EEN LID 

Als lid ben je welkom als je:  

- vanaf het tweede jaar de jaarlijkse verzekering betaalt (indien nog niet verzekerd bij een 

andere LETS-groep of organisatie). 

- je vragen en aanbiedingen kenbaar maakt via het online platform.  

- in het belang van de goede werking van het LETS-systeem zelf het evenwicht bewaart tussen 

geven en nemen.  

- iedereen binnen LETS met respect en integriteit behandelt.  

- LETS niet gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals reclame maken voor eigen bedrijf, noch 

voor illegale praktijken.  

2.4 EINDE LIDMAATSCHAP 

Wanneer een lid zijn lidmaatschap wil beëindigen meldt hij dit aan de kern en zorgt hij voor een positief 

saldo of een saldo van nul minutes. Een reden opgeven voor het beëindigen van het lidmaatschap is 

niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.  

Ook de kern kan een einde maken aan het lidmaatschap. Bij misbruiken kan de kern sancties treffen. 

De beslissing wordt genomen nadat de kern alle betrokken partijen heeft gehoord.  

Leden kunnen worden geschorst of uitgesloten op grond van volgende redenen:  

about:blank
about:blank
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1. het niet respecteren van het huishoudelijke reglement;  

2. het ernstig verstoren van de goede werking van de LETS-groepen.  

Nadat alle betrokken partijen gehoord zijn door alle leden van de kerngroep zal een eventuele 

schorsing of uitsluiting van een lid aan de kern voorgelegd worden. De beslissing wordt genomen in 

algemene consensus. Dit lid wordt daarop (tijdelijk) uitgesloten van deelname, zonder teruggave van 

het lidgeld. In geval van hoogdringendheid kan de admin beslissen om een lid tijdelijk op non-actief te 

zetten tot de kern zich over de kwestie buigt.  

3. TRANSACTIES 

3.1 EENHEID VAN WAARDERING 

Transacties worden in LETS Vlaanderen-groep gewaardeerd met minutes. De standaard is een 

waardering van 60 minutes per uur. Uitzonderlijk kunnen letsers, na onderling overleg, afwijken van 

deze standaard. Ieder lid is vrij om op een aanbod in te gaan. Maak vóór elke transactie duidelijke 

afspraken rond waardering en het verloop van de transactie.  

Alle LETS-transacties gebeuren in minutes, maar reële onkosten mogen aangerekend worden in euro 

na overleg, bijvoorbeeld:  

- Bij het koken van een gerecht mogen de ingrediënten in euro’s worden vergoed.  

- Bij vervoer kan je ofwel de brandstof ofwel alle kosten (verzekering, slijtage, verkeersbelasting, 

onderhoud, etc.) in rekening brengen aan €0,3542  

(https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2020/kilometervergoeding-nieuw-bedrag-op-1-

juli2020) 

Je kan ook de gereden tijd vergoeden in tijd: een half uur rijden is dan 30 minutes.  

- Als je logeert bij een letser kunnen algemene kosten aangerekend worden in euro.  

Als bij een transactie geld wordt gevraagd, dan moet dit uitdrukkelijk in het vraag en aanbod staan. 

Letsers kunnen onderling ook afspreken om alles in minutes te vergoeden.  

Het is niet toegelaten om minutes te ruilen tegen geld. Door minutes te ruilen voor euro’s (of 

andersom) verliest LETS haar waarde als aanvulling en is er geen verschil meer met het traditioneel 

geldcircuit. De LETS-dienst zelf wordt altijd in minutes gewaardeerd. Het bieden op goederen is niet 

toegestaan omdat winstbejag tegen de doelstellingen van de LETS-groep ingaat.  

3.2 LETSC 

LetsC is een platform ter ondersteuning voor de LETS-groep. Elk nieuw lid krijgt een account bij LetsC 

en je start met 0 minutes. Je kan daar:   

- je eigen contactgegevens up-to-date houden,   

- je vraag en aanbod invoeren,   

- de (contact)gegevens van andere leden raadplegen,  - vraag en aanbod van andere leden 

bekijken, - nieuwsberichten en algemene info lezen.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Elk lid kan elke transactie zien in LetsC, want het is een open boekhouding. Het is het lid dat diensten 

of goederen verkregen heeft die de overeengekomen minutes overschrijft binnen de tien dagen na de 

transactie.  

3.3 MAXIMUMGRENS EN MINIMUMGRENS 

Elk lid wordt persoonlijk geholpen bij het beheren van hun stand.  

Men mag niet meer dan 2400 minutes (= 40u) of minder dan -2400 minutes (= 40u) hebben. Letsers 

die de maximumgrens van 2400 minutes hebben bereikt mogen niets meer aanbieden. Ze kunnen 

enkel vragen tot men terug onder de maximumgrens staat. Deze letsers kunnen ook geen minutes 

meer ontvangen en dergelijke transacties zullen niet worden verwerkt. Letsers die de minimumgrens 

van -2400 minutes hebben bereikt mogen niets meer vragen maar enkel aanbieden tot men opnieuw 

boven de minimumgrens staat. Indien deze letsers toch minutes willen geven zal de transactie niet 

worden verwerkt.  

Letsers kunnen over de minimum- en maximumgrens een overleg aanvragen met de kern. Er kan van 

de grenzen afgeweken worden in samenspraak met de kern.  

4. DE VERZEKERING 

Alle letsers zijn verplicht zich bij een LETS-verzekering aan te sluiten.  

LETS Vlaanderen-groep als organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Ieder LETS-lid 

is verantwoordelijk voor eigen daden en de gevolgen ervan. De LETS-verzekering komt tussen nadat 

de familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid), de autoverzekering en de ziekteverzekering al 

aangesproken werden. Meer informatie over de verzekering vind je op www.letsvlaanderen.be of via 

de kern.  

5. LETSEN EN STATUTEN 

5.1 LETS EN WERKLOOSHEID 

Mensen die een werkloosheidsuitkering of brugpensioen verwerven dienen toestemming aan te 

vragen voor vrijwilligerswerk bij de lokale RVA-dienst. Dit doen ze door het formulier C45B in te vullen 

(https://www.rva.be/nl/formulieren/c45b) en in te dienen bij hun vakbond of HVW (hulpkas). Voor het 

invullen van het formulier C45B kan het lid terecht bij de kern van de LETS Vlaanderen-groep.  

5.2 LETS EN HET ZIEKENFONDS 

Indien je een uitkering krijgt van het ziekenfonds, moet je de adviserend geneesheer verwittigen dat 

je lid bent van een LETS-groep. Letsen is erkend als vrijwilligerswerk door het RIZIV. Het lid vraagt 

toestemming bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds met een aanvraag voor 

vrijwilligerswerk. Dit is de verantwoordelijkheid van de individuele letser. LETS Vlaanderen-groep kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld voor het in gebreke blijven hiervan. Voor het invullen van het 

formulier kan je terecht bij de kern van LETS Vlaanderen-groep.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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5.3 LETS EN HET STATUUT VAN ZELFSTANDIGE (IN HOOFD- OF BIJBEROEP) 

Ieder lid is zelf verantwoordelijk m.b.t. eventuele belastingplichten voortvloeiend uit dienstverlening 

binnen het LETS lidmaatschap. Diensten binnen de beroepsactiviteit (of als bijberoep geleverd) kunnen 

enkel als zij op niet regelmatige basis worden geleverd of mits het lid zelf de belasting, sociale bijdrage 

en btw-verplichtingen nakomt.  

6. WERKING EN STRUCTUUR 

De LETS Vlaanderen-groep is per definitie democratisch. Alle leden kunnen en mogen meedenken over 

de werking en het beheer.  

De kerngroep bestaat uit de beheerder van de LETS Vlaanderen-groep en leden van de groep die 

wensen betrokken te worden bij de organisatie.  

6.1 Waarderingen vanuit LETS Vlaanderen 

Binnen de LETS Vlaanderen-groep worden leden door LETS Vlaanderen gewaardeerd voor hun inzet 

binnen de LETS-gemeenschap. Dit zal lopen via een specifiek account. De waarderingen worden 

concreet bijgehouden en transparant gecommuniceerd met de leden van de LETS Vlaanderen-groep. 

Ook de specifieke activiteiten en de hoeveelheid minutes worden op voorhand gecommuniceerd. 

7. REGISTRATIE VAN EN OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS 

De persoonlijke gegevens van de leden worden enkel door LETS Vlaanderen-groep en andere 

LETSgroepen gebruikt. LETS verkoopt geen gegevens door aan derden. Alleen leden kunnen de 

ledenlijsten inkijken. De adressenlijst van de leden mag enkel door andere leden gebruikt worden. 

Geen enkel lid geeft de adressen door aan anderen die geen lid zijn van LETS Vlaanderen-groep. Bij 

overtreding hiervan wordt het lidmaatschap stopgezet. Commerciële mailings of mailings niet 

gerelateerd aan LETS zijn niet toegelaten. Bij klachten volgt een persoonlijk overleg. Bij misbruiken kan 

de kern sancties treffen. De beslissing wordt genomen nadat de kern alle betrokken partijen heeft 

gehoord. In geval van hoogdringendheid kan de admin beslissen om een lid tijdelijk op non-actief te 

zetten tot de kern zich over de kwestie buigt.  

8. AANPASSINGEN AAN HET REGLEMENT 

Het reglement van LETS Vlaanderen-groep kan steeds aangepast worden indien nodig. Toetreding tot 

LETS Vlaanderen-groep betekent instemming met dit reglement. Bij wijzingen zullen de leden hiervan 

op de hoogte gesteld worden.  

9. AKKOORDVERKLARING 

Elk lid heeft het huishoudelijk reglement ontvangen. Lid worden of blijven bij LETS Vlaanderen-groep 

veronderstelt dat je met het reglement akkoord gaat.  


