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Dag vrijwilliger,
Al van de vrijwilligerswet gehoord? Die wet bepaalt
wie waar mag vrijwilligen, maar ook hoe goed je
beschermd bent als vrijwilliger. Niet onbelangrijk
dus. Roept dat bij jou vragen op? In dit boekje vind
je alle antwoorden in een notendop!
Op elke bladzijde van dit boekje vind je een vraag
met het antwoord, een aantal zaken waarvoor je
moet opletten en tips waarmee je verder kan. Deze
vragen zijn onderverdeeld in de 5 hoofdstukjes
die je hiernaast kunt zien. Elk hoofdstuk heeft een
eigen kleur. Aan de zijkant van het boekje kan je
ook die kleuren terugvinden. Zo kan je meteen naar
het deel bladeren waar je een vraag over hebt.
Heb je nog andere vragen of begrijp je iets niet
goed? Geef ons gerust een seintje. Je vindt onze
contactgegevens op de laatste pagina van het
boekje.
Veel vrijwilligersplezier!
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
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1. Mag iedereen vrijwilligen?
1: Wie mag vrijwilligen?
2: Mag ik als werkloze of bruggepensioneerde vrijwilligen?
3: Mag ik vrijwilligen als ik een leefloon van het OCMW krijg?
4: Mag ik vrijwilligen als ik een uitkering krijg van de mutualiteit?
5: Mogen alleen Belgen vrijwilligen?
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1. Wie mag vrijwilligen?
ANTWOORD
Iedereen mag vrijwilligen vanaf
het jaar waarin hij of zij 16 jaar
wordt.
Vrijwilligen doet deugd, dus zet
je beste beentje voor!

Voordelen van vrijwilligerswerk?
• je leert mensen kennen
• je leert nieuwe dingen
• je betekent iets voor anderen
• je krijgt er voldoening van
• je doet werkervaring op
• het voelt goed
• ...

LET OP!
Bepaalde mensen moeten eerst
wat zaken in orde brengen voor
ze mogen vrijwilligen. Als je
dat niet doet, loop je het risico
(een deel van) je uitkering te
verliezen. Volg je de regels, hoef
je niets te vrezen!
Wie?
• Mensen die werkloos of op
SWT (bruggepensioneerd) zijn
• Mensen die een leefloon
krijgen via het OCMW
• Mensen die een uitkering
krijgen van de mutualiteit
• Bepaalde asielzoekers

TIP
Ben je niet zeker of jij mag
vrijwilligen en vind je het
antwoord niet in de volgende
vragen?
Vraag het ons. We helpen je
graag verder en dan ben je
zeker!

Meer uitleg over wat je
moet doen op de volgende
pagina’s!
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2. Mag ik als werkloze of bruggepensioneerde vrijwilligen?
ANTWOORD

LET OP!

Ja, dat mag! Je moet dit wel voor
je start melden bij de RVA.

De RVA heeft 12 dagen de tijd om
op jouw melding te reageren.

Vul formulier C45B in en bezorg
dit aan de RVA via de vakbond of
de hulpkas.

Hoor je niets of krijg je een
goedkeuring, mag je gewoon
verder doen.

Je mag meteen na je melding
starten als vrijwilliger.

De RVA kan je vrijwilligerswerk
ook weigeren of beperken. Dan
moet je meteen stoppen of je
taken aanpassen. Doe je dat niet,
dan riskeer je je uitkering te
verliezen.

TIP
Misschien heeft je organisatie
een algemene toelating van
de RVA en moet je zelf geen
melding doen. Vraag dit zeker
eens na in je organisatie.
Kreeg je een weigering van de
RVA die je niet begrijpt? Vraag
het ons. We kijken dit graag voor
je na.

Krijg je een andere uitkering van de RVA, zoals voor
ouderschapsverlof of tijdskrediet? Dan hoef je geen melding
van je vrijwilligerswerk te doen. Je kan zo starten.
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3. Mag ik vrijwilligen als ik een leefloon van het OCMW krijg?
ANTWOORD

LET OP!

Ja, dat mag! Je moet dit
wel laten weten aan je
dossierbeheerder bij het OCMW.

Je dossierbeheerder bij het
OCMW moet akkoord zijn met je
vrijwilligerswerk. Anders loop je
het risico je leefloon te verliezen.

TIP
Vraag je organisatie
eventueel om een bewijs dat
jij daar zal vrijwilligen. Dat
schept duidelijkheid voor je
dossierbeheerder.

4. Mag ik vrijwilligen als ik een uitkering krijg van de mutualiteit?
ANTWOORD
Ja, dat mag! De adviserend
geneesheer van je mutualiteit
moet hier wel mee akkoord zijn.
Hij kijkt of het vrijwilligerswerk
je gezondheid niet (verder) in
gevaar brengt.

LET OP!
Een gewoon doktersbriefje van
de huisdokter is niet genoeg.
Je mag pas starten na de
toelating van de adviserend
geneesheer.

TIP
Duurt het meer dan 4 weken
voor je iets hoort? Vraag dan bij
de adviserend geneesheer na of
alles in orde is. Dan kan jij ook
verder!
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5. Mogen alleen Belgen vrijwilligen?
ANTWOORD
Je hoeft geen Belg te zijn om te
vrijwilligen:
•
•
•
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alle mensen uit de Europese
Unie kunnen vrijwilligen
vreemdelingen met een
geldige verblijfsvergunning
kunnen vrijwilligen
veel asielzoekers kunnen
vrijwilligen, mits melding bij
Fedasil of het OCMW

LET OP!
Als asielzoeker mag je
vrijwilligen in twee gevallen:
• als je een wettig
verblijfsdocument hebt of in
een erkenningsprocedure zit
• als je recht hebt op opvang

TIP
Twijfel je of je vrijwilligerswerk
mag doen als niet-Belg?
Contacteer dan de juridische
dienst van het Agentschap
Integratie en Inburgering (AGII).
Zij kunnen je dossier bekijken.
www.agii.be/contact

IN SCHEMA: mag jij vrijwilligen?
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2 . Wat is een vrijwilliger?
1: Wanneer ben ik een vrijwilliger?
2: Ben ik een vrijwilliger als ik naar een activiteit ga?
3: Kan ik in meer dan één organisatie vrijwilliger zijn?
4: Mag ik in de organisatie waar ik betaald werk, vrijwilliger zijn?
5: Ben ik vrijwilliger als ik in het bestuur van een organisatie zit?
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1. Wanneer ben ik een vrijwilliger?
ANTWOORD

LET OP!

Je bent vrijwilliger als...
• Jij je inzet voor een
organisatie: je helpt mee op
de jaarlijkse barbecue van de
voetbalclub, je begeleidt elke
woensdag kinderen met hun
huiswerk, …
• Je er geen geld mee verdient
• Niemand je verplicht dat te
doen

Je bent geen vrijwilliger als:
• Je enkel iets doet voor jezelf,
je familie of je vrienden
• Je voor het werk betaald wordt
• Als je gratis werkt in
een organisatie die geen
vrijwilligers mag inschakelen
(zie punt 3)

TIP
Ben je niet zeker of jij echt een
vrijwilliger bent of niet?
Vraag het ons. We helpen je
graag verder en dan ben je
zeker!

Gras maaien bij je buurvrouw? Opa bezoeken in het rusthuis? Heel knap dat
je dit doet, maar het is geen vrijwilligerswerk voor de wet. Je doet het niet
voor een organisatie, maar als vriendendienst of in je privékring. Daar zit het
verschil!
Ook bijklussen in een vereniging is geen vrijwilligerswerk!
Meer info op www.bijklussen.be
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2. Ben ik een vrijwilliger als ik naar een activiteit ga?
ANTWOORD
Misschien, dat hangt ervan af
wat je er precies doet. Vanaf het
moment dat jij je inzet ben je een
vrijwilliger. Bijvoorbeeld:
• Je begeleidt kinderen
• Je deelt folders uit
• Je vergadert om een activiteit
te organiseren
• …
Je hoeft natuurlijk niet altijd
vrijwilliger te zijn. Als je er
gewoon bent, zonder iets
speciaals te doen, ben je een
deelnemer en dat is ook oké!
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LET OP!
De vrijwilligerswet beschermt
enkel de vrijwilligers, niet de
deelnemers.

TIP
Als je twijfelt of je nu vrijwilliger
bent of niet, kan je ons gerust
contacteren voor raad. Zo weet jij
welke regels voor jou gelden.

Als je aan een activiteit deelneemt, doe je dit voor jezelf.
Je bent dan geen vrijwilliger. Van het moment dat je
onbetaald een handje toesteekt, verandert dat. Je doet
immers iets voor de organisatie.

3. Kan ik in meer dan één organisatie vrijwilliger zijn?
ANTWOORD
Natuurlijk! Je mag vrijwilligen in
zoveel organisaties als je zelf wil.
Zolang het voor jou maar lukt om
alles te combineren.

LET OP!
Elke organisatie heeft andere
gewoontes en verwacht andere
dingen van jou.
Let er dus goed voor op dat je
enkel de taken opneemt die je
aankan.

TIP
Vertel gerust aan de organisatie
welke taken je wil doen en welke
liever niet. Zo start je meteen
met goede afspraken.

4. Mag ik in de organisatie waar ik betaald werk, vrijwilliger zijn?
ANTWOORD
Ja, dat kan. Er zijn wel grenzen.
Je mag nooit als vrijwilliger
dezelfde taken doen, als diegene
waarvoor je betaald wordt in
dezelfde organisatie.

LET OP!
Je kan niet tegelijk bijklussen
en vrijwilligen in dezelfde
vereniging, tenzij je echt
helemaal niets krijgt voor je
vrijwilligerswerk.

TIP
Ben je niet zeker of je taken
voldoende verschillen? Vraag het
ons. We helpen je graag verder
en dan ben je zeker!
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5. Ben ik vrijwilliger als ik in het bestuur van een organisatie zit?
ANTWOORD
Ja! Je bent ook vrijwilliger
als je in het bestuur van een
organisatie zetelt, als je hier
niet voor betaald wordt. Je
mag wel kostenvergoedingen
krijgen volgens de regels van
de vrijwilligerswet, maar geen
presentiegeld of zitpenningen.
De vrijwilligerswet geldt dus ook
voor jou!

LET OP!
Werd je naam als bestuurder
in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd? Dan heb je als
bestuurder een extra grote
verantwoordelijkheid.
De vzw-wetgeving regelt de
bestuurdersaansprakelijkheid.
De vrijwilligerwet beschermt jou
hier niet helemaal in.

Ontdek hier of jij een
bestuurder bent!

14

TIP
Vraag na of je organisatie
bestuurders extra beschermt
met een specifieke verzekering.
Lees meer over
bestuursvrijwilligers en
aansprakelijkheid op:
www.vrijwilligerswerk.be/
wetgeving/bestuursvrijwilligers

IN SCHEMA: ben jij een bestuurder?
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3 . Waar kan je vrijwilligen?
1: Mag ik overal vrijwilligen?
2: Moet ik zelf alle informatie opzoeken over mijn organisatie?
3: Welke papieren mogen organisaties opvragen?
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1. Mag ik overal vrijwilligen?
ANTWOORD

LET OP!

Je mag niet overal vrijwilligen.
Dat mag enkel in organisaties
zonder winstoogmerk.
Bijvoorbeeld:
• Een vzw
• Een stichting van openbaar
nut
• Een feitelijke vereniging
• Een gemeente of OCMW, een
school of bibliotheek

Je mag niet vrijwilligen in een
organisatie die enkel uit is op het
maken van winst, bijvoorbeeld
een fabriek, een broodjeszaak,
een wasserij ...
Wafels, chocolade, marsepein
of tombolakaartjes verkopen
om geld te verzamelen voor
een goed doel of om de
organisatiekas te spijzen, mag
natuurlijk wel! Betaal wat je gaat
verkopen echter niet uit eigen
zak!

TIP
Ben je niet zeker of je in een
bepaalde organisatie wel mag
vrijwilligen?
Kies een organisatie op
www.vrijwilligerswerk.be, die
kijken we goed na.

Je kan zelf een organisatie op het Belgisch Staatsblad
opzoeken en nakijken of ze een winstoogmerk heeft. Of vraag
het ons, we helpen je graag verder,
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2. Moet ik zelf alle informatie opzoeken over mijn organisatie?
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ANTWOORD

LET OP!

TIP

Dat is niet nodig. Als je als
vrijwilliger start, moet je
organisatie je dit laten weten:
• Het doel van je organisatie:
waarom bestaat ze?
• Het soort organisatie:
vzw, feitelijke vereniging,
gemeentebestuur...
• De verzekeringen die er voor
je zijn afgesloten.
• De kosten die je (eventueel)
terugbetaald krijgt, en hoe je
deze krijgt.
• Dat jij je als vrijwilliger moet
houden aan de discretieof geheimhoudingsplicht,
indien van toepassing.

Je organisatie kiest zelf hoe ze je
deze informatie geeft.
• Sommige organisaties
vragen je een nota te
ondertekenen.
• Anderen zetten deze
informatie op de website of
in een ledenboekje.
• Nog andere organisaties
vertellen je alles in een
onthaalgesprek.

Je organisatie is verplicht je deze
informatie te geven voor je start
als vrijwilliger.
Weet je van niets? Vraag het dan
gerust na bij je organisatie.

In sommige organisaties, die onder het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin vallen, moet de informatie wel op
papier gezet worden en krijg je nog meer informatie mee.

3. Welke papieren mogen organisaties opvragen?
ANTWOORD

LET OP!

Een organisatie bepaalt vrij of ze
bepaalde zaken wil controleren
Ze kan bijvoorbeeld vragen naar:
• een geldig rijbewijs en een
geldige autoverzekering, als
je mensen zal vervoeren
• een attest van goed gedrag
en zeden als er met kinderen
of kwetsbare mensen
gewerkt wordt
• …

De controle mag niet willekeurig
gebeuren: deze regels moeten
voor iedereen gelden.

TIP
Begrijp je niet goed waarom de
organisatie bepaalde papieren
vraagt? Vraag om uitleg.

Daarbij bepaal je zelf of jij je
medewerking wil verlenen. Je
kan natuurlijk weigeren, maar
dan heeft de organisatie ook het
recht je niet te laten vrijwilligen.

Hoe zit het met je
autoverzekering als
vrijwilliger? Meer
uitleg vind je in punt 4,
Ben je verzekerd als
vrijwilliger?
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4. Ben je verzekerd als vrijwilliger?
1: Als ik een fout maak, moet ik dan zelf de schade betalen?
2: Neemt mijn organisatie bij elke fout de kosten van de schade op zich?
3: Is mijn eigen wagen verzekerd tijdens het vrijwilligen?
4: Is mijn eigen materiaal verzekerd tijdens het vrijwilligen?
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1. Als ik een fout maak, moet ik dan zelf de schade betalen?
ANTWOORD

LET OP!

Als je een fout maakt als
vrijwilliger, waarbij iemand
anders schade heeft, zal je
organisatie meestal de kosten
van de schade moeten dragen.

Je organisatie moet je niet
voor alles verzekeren. Een
verzekering voor als jijzelf een
ongeval krijgt, is niet verplicht
voor de organisatie.

Dat is zo in een vzw, een
koepelorganisatie en haar
afdelingen of een lokaal bestuur.

De organisatie draagt in principe
alleen de kosten van de schade
aan anderen, niet de schade aan
jezelf of aan je eigen spullen.

Als je organisatie een feitelijke
vereniging is, zonder betaalde
medewerkers en die niet van een
grotere organisatie afhangt, dan
moet de organisatie de kosten
van de schade niet dragen.
Mogelijk draai je zelf op voor de
kosten.

Organisaties in het
beleidsdomein van
Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin verzekeren ook
lichamelijke ongevallen,
materiële schade en
beroepsziekten.

TIP
Vraag bij je organisatie goed
na waar ze jou precies voor
verzekert en waarvoor niet. Zo
sta je nooit voor verrassingen
en kan je zelf kiezen of jij je toch
nog wil inzetten als vrijwilliger.
Wil je meer weten over
verzekeringen of heb je nog
vragen? Vraag het ons, we
helpen je graag verder,
Laat eventuele schade
niet meteen in jouw
schoenen schuiven.
Vraag eerst eens na
bij de organisatie of de
verzekering hiervoor
tussenkomt.
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2. Draagt mijn organisatie bij elke fout de kosten van de schade?
ANTWOORD
In sommige gevallen kan het zijn
dat je toch zelf de schade moet
terugbetalen:
• Je maakt telkens dezelfde
fout, ook al werd je daar al
vaker op gewezen
• Je maakt een zware fout
• Je pleegt bedrog of je maakt
met opzet een fout

22

LET OP!

TIP

Ontstaat er discussie over wie
de schade moet betalen, is het
enkel een rechter die beslist.

Ga goed na wat de regels en
afspraken zijn binnen jouw
organisatie.

Niet jij, niet je organisatie, maar
de rechtbank zal bepalen wie de
schade moet terugbetalen.

Leef je de regels en afspraken
goed na, dan zal je organisatie
normaal voor je opkomen.

3. Is mijn eigen wagen verzekerd tijdens het vrijwilligen?
ANTWOORD
Je bent wettelijk verplicht
zelf een autoverzekering
burgerrechterlijke
aansprakelijkheid af te
sluiten. Voor de schade die je
veroorzaakt aan anderen bij
een ongeval, komt je eigen
autoverzekering dus tussen.
Een omniumverzekering komt
tussen in de schade aan je eigen
wagen. Die kan, maar moet de
organisatie niet afsluiten.

LET OP!
Heb je zelf geen omniumverzekering en de organisatie
biedt die niet aan, dan kan je
pech hebben.
De organisatie is niet verplicht
om een omniumverzekering voor
je wagen af te sluiten.

TIP
Spreek goed af met de
organisatie wat kan en niet kan.
Als de organisatie een eigen
wagenpark heeft, kan je
afspreken dat je van deze
wagens gebruik kan maken.
Anders houd je best rekening
met mogelijke risico’s.

Die verzekering geldt als je je eigen wagen gebruikt
tijdens het vrijwilligen, maar ook om van en naar het
vrijwilligerswerk te gaan.
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4. Is mijn eigen materiaal verzekerd tijdens het vrijwilligen?
ANTWOORD
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LET OP!

Het gebeurt wel dat je zelf
materiaal meebrengt om
te gebruiken tijdens je
vrijwilligerswerk.

Wil je geen risico lopen, neem
dan geen eigen materiaal mee
om te gebruiken tijdens het
vrijwilligerswerk.

Als dat materiaal stuk gaat, is de
organisatie niet verplicht je er
voor te vergoeden.

Of maak er afspraken over en
denk twee keer na als je dingen
uitleent aan collega-vrijwilligers
of medewerkers.

TIP
Vraag na bij je organisatie
welk materiaal zij voorzien
om te gebruiken tijdens het
vrijwilligerswerk, en welke
afspraken hierover bestaan.

IN SCHEMA: voor wat ben je verzekerd in jouw organisatie?
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5 . Wat als je kosten maakt als vrijwilliger?
1: Moet mijn organisatie altijd mijn kosten terugbetalen?
2: Moet ik belasting betalen op mijn kostenvergoeding?
3: Hoe kunnen mijn kosten vergoed worden?
4: Wat met kilometervergoedingen en de forfaitaire vergoeding?
5: Moet ik mijn kostenvergoeding afgeven als ik schulden heb?
6: Verlies ik mijn uitkering als ik een kostenvergoeding krijg?
26

1. Moet mijn organisatie altijd mijn kosten terugbetalen?
ANTWOORD
Je organisatie beslist zelf of
ze de kosten die je maakt als
vrijwilliger terugbetaalt. Ze is
niet verplicht om dit te doen.

LET OP!
De kostenvergoeding dient om
kosten te dekken, het is dus
geen loon. Vrijwilligerswerk is
altijd onbetaald.

TIP
Je organisatie moet je duidelijk
laten weten of ze je kosten
terugbetaalt en op welke manier
ze dat doet. Vraag ernaar.

2. Moet ik belasting betalen op mijn vergoeding?
ANTWOORD
Nee, want een vergoeding
voor vrijwilligerswerk is geen
loon of inkomen. Het is een
terugbetaling van je kosten.

LET OP!
Ga je over de maximumbedragen
(zie vraag 3) of lever je geen
bewijs voor je gemaakte kosten,
wordt de vergoeding als een loon
bekeken. Dan moet je dus wel
belastingen betalen.

TIP
Zolang je de regels respecteert,
moet je geen belasting betalen
op de kostenvergoeding.
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3. Hoe kunnen mijn kosten vergoed worden?
ANTWOORD
Je organisatie kan op 2 manieren
kostenvergoedingen betalen:
1. Je ontvangt een forfaitair
bedrag. Je moet hiervoor
geen bewijs van je kosten
afgeven. Je moet altijd
een maximum per dag
en jaar respecteren. Je
kan eventueel ook nog
kilometervergoeding
bijkrijgen (zie vraag 4).
2. Je organisatie betaalt je de
reële kosten terug die je kan
bewijzen, bijvoorbeeld een
treinticket of een rekening
voor een broodje dat je at
tijdens je vrijwilligerswerk.
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LET OP!
Je mag deze twee manieren
niet door elkaar gebruiken:
ofwel krijg je een forfaitaire
kostenvergoeding, ofwel de
kosten die je kan bewijzen.
Ook als je bij verschillende
organisaties vrijwilligt, kan je
slechts kostenvergoedingen op 1
manier ontvangen.
Je moet zelf in de gaten
houden dat je de maxima voor
de forfaitaire vergoeding niet
overschrijdt.

TIP
Controleer zelf dat je niet op twee
verschillende manieren wordt
vergoed, anders loop je het risico
om belastingen te betalen op
je vergoedingen en ben je geen
vrijwilliger meer.
Krijg je ook af en toe een
cadeautje? Als dat niet te duur is
en je het sporadisch krijgt, is er
geen probleem.
Waak er mee over dat de regels
goed gevolgd worden, dan is er
geen probleem!

Als je een vast bedrag krijgt, mag je nooit meer dan de
maxima bedragen per dag en per jaar krijgen. Deze worden
jaarlijks aangepast. Bepaalde vrijwilligers komen in
aanmerking voor een verhoogde forfaitaire vergoeding. Juiste
bedragen vind je steeds op www.vrijwilligerswerk.be

4. Wat met kilometervergoedingen en de forfaitaire vergoeding?
ANTWOORD
Bovenop de forfaitaire
kostenveroeding kan je ook
nog kilometervergoedingen
ontvangen.
Voor de meeste vrijwilligers
gaat het over maximum 2000
km per jaar. Je berekent dit
bedrag door de geïndexeerde
kilometervergoeding voor de
wagen te vermenigvuldigen met
2000.

LET OP!
Kilometervergoedingen moeten
bewezen worden. Dat wil zeggen
dat je een kostennota voor je
kilometers moet bijhouden, of je
ticketjes voor openbaar vervoer
dient in te leveren.

TIP
Download onze
modelformulieren voor
kostennota’s op
www.vrijwilligerswerk.be/
wetgeving/kostenvergoedingen

Voor vrijwilligers die het
regelmatig vervoeren van
personen als activiteit hebben,
geldt die beperking van 2000 km
niet.
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5. Moet ik mijn kostenvergoeding afgeven als ik schulden heb?
ANTWOORD

LET OP!

TIP

De kostenvergoedingen die je
als vrijwilliger ontvangt zijn
geen inkomsten. Het is een
terugbetaling van kosten die je
gemaakt hebt. Daarom zijn de
kostenvergoedingen niet vatbaar
voor inbeslagname.

Hou erg goed in de gaten dat je
de maxima van de vergoedingen
niet overschrijdt, of telkens je
bewijsstukjes inlevert als je een
reële vergoeding krijgt.

Heb je twijfels of vragen? Spreek
erover in je organisatie of
contacteer het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk. Wij helpen je
graag verder.

Ook vrijwilligers die in een
collectieve schuldbemiddeling
zitten, moeten hun
kostenvergoeding nooit afdragen
aan de schuldbemiddelaar.
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Als je toch meer vergoeding
ontvangt dan je kan bewijzen,
of dan de maximum bedragen,
dan wordt alles wat je ontvangen
hebt plotseling wel bekeken als
een inkomen. Met alle gevolgen
van dien!

6. Verlies ik mijn uitkering als ik een kostenvergoeding krijg?
ANTWOORD
Nee, want een kostenvergoeding
voor vrijwilligerswerk is geen
loon of inkomen. Het is een
terugbetaling van je kosten.
Krijg je een vervangingsinkomen
van de RVA, OCMW of
ziekenfonds, dan moet je wel
vooraf toelating vragen om te
vrijwilligen.
Als jij je altijd aan de regels
houdt, kan je nooit je uitkering
verliezen.

LET OP!
Dat betekent dus dat je:
• Bij een forfaitaire
kostenvergoeding niet over
de maximumbedragen
gaat en niet voor meer dan
2000 km vervoerskosten
terugkrijgt (behalve voor
bepaalde vrijwilligers, zie
vraag 4).
• Bij een reële
kostenvergoeding bezorg
je alle bewijsstukken aan
je organisatie. Er is geen
maximumbedrag bepaald.

TIP
Als je twijfelt of meer informatie
wil over wat je precies moet in
orde brengen, vraag het ons.

Als je een vervangingsinkomen krijgt, heb je meldingsplicht.
Je leest de uitleg hierover in punt 1 in dit boekje.
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IN SCHEMA: kostenvergoedingen
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Goesting in vrijwilligerswerk ?
Hopelijk kreeg je een antwoord op je vragen en heb jij vooral veel zin om te gaan vrijwilligen. Want je
wereld groeit met vrijwilligerswerk.Vrijwilligerswerk is inspirerend, versterkt je als mens en je draagt bij
tot een warme samenleving. Je betekent iets voor je omgeving én beleeft er zelf plezier aan.
In Vlaanderen vrijwilligen naar schatting 750.000 mensen, dat is bijna een hele provincie. Al die mensen
gebruiken hun talenten en halen daar een hoop voldoening uit.
De keuzemogelijkheden in het vrijwilligerswerk zijn immens: padden overzetten, de boekhouding van een
vzw verzorgen, taalles geven, sportkampen begeleiden, mensen met een beperking helpen … Teveel om
op te noemen.
Ga naar www.vrijwilligerswerk.be en vind er een toffe vrijwilligersvacature. Je kan zoekopdrachten
bewaren, mailtjes voor nieuwe vacatures instellen en vacatures als favoriet toevoegen. De organisaties
die vrijwilligers zoeken op deze website kijken we vooraf grondig na. Verder vind je er extra tips om
contact te nemen met organisaties, over vorming en vrijwilligerswerk in het buitenland. Tot slot vind
je er nog extra duiding bij de regels die we in dit boekje uitleggen en steeds de actuele bedragen voor
vrijwilligersvergoedingen. Kortom: www.vrijwilligerswerk.be is dé website voor jou als vrijwilliger!
Zoek alle info over vrijwilligerswerk en vacatures op
www.vrijwilligerswerk.be
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Contacteer ons
Dit boekje bevat basisinformatie over de vrijwilligerswet voor
vrijwiligers. Voor meer informatie kan je terecht op
www.vrijwilligerswerk.be.
Heb je nog vragen of twijfels? Aarzel niet om ons te contacteren!
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 bus 1
2000 Antwerpen
03 218 59 01 • info@vsvw.be
www.vlaanderenvrijwilligt.be • www.vrijwilligerswerk.be
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