Als vrijwilliger aan de slag?

Dit kan, samen met
(Samen Op Stap)

Beste vrijwilliger,

Eerst en vooral bedankt om als vrijwilliger aan de slag te willen gaan. Vrijwilligers
maken echt wel het verschil!!
Maar natuurlijk heb je als vrijwilliger ook vaak vragen en bedenkingen over hoe
de vrijwilligerswerking nu juist geregeld is. In deze brochure kan je misschien al
een aantal antwoorden op je vragen terugvinden. Mochten er toch nog zaken niet
duidelijk zijn neem dan zeker en vast contact met ons op!

Het SOS-team,

@

sos.vrijwilligers@kvg.be

 03/216 29 90
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Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk?
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Hoe inschrijven?
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De onkostenvergoeding?
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Hoe worden onkosten geregistreerd?
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WAT ZEGT DE WET OVER VRIJWILLIGERSWERK?
Beknopte info uit de wettekst:
De vrijwilligerswet regelt het vrijwilligerswerk in heel België. De wet omschrijft
wat vrijwilligerswerk precies inhoudt en wie vrijwilligerswerk mag uitoefenen. Je
kan deze wettekst en uitvoeringsbesluiten opvragen via SOS Vrijwilligers, maar
hieronder vind je in een notendop de belangrijkste info uit deze wettekst:
•

Welke activiteit :
bij vrijwilligerswerk moet het gaan om activiteiten waarbij je je inzet voor
een ander, zoals mensen met een handicap begeleiden bij een uitstap,
boodschappen doen voor iemand die dit niet zelf kan, …

•

Onbezoldigd:
vrijwilligerswerk wordt niet betaald, vrijwilligers mogen wel een
kostenvergoeding ontvangen, volgens strikte regels (zie verder).

•

Buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of
een statutaire aanstelling:
men mag dezelfde activiteiten niet uitoefenen als werknemer én als
vrijwilliger, voor dezelfde opdrachtgever.

•

Vrijwillig:
een vrijwilliger zet zich in zonder dat hij/zij hiertoe verplicht wordt.

•

Ingericht door een organisatie:
je buur een lift geven naar het ziekenhuis is geen vrijwilligerswerk, tenzij je
aangesloten bent bij een organisatie zoals ‘SOS Vrijwilligers’ en het werk
verricht wordt in opdracht.

•

Verzekerd:
de vrijwilligersorganisatie ‘SOS Vrijwilligers’ sluit een verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid, een verzekering Rechtsbijstand en een
Ongevallenverzekering af voor de vrijwilliger. (een brochure in verband
met de verzekering van de vrijwilligers is verkrijgbaar op aanvraag)

4

Mag jij vrijwilliger zijn?
•

Iedereen mag vanaf het jaar waarin hij/zij 16 jaar wordt vrijwilligerswerk
doen. Ben je nog 15 jaar? Dan moet je de eerste 2 studiejaren van het
secundair onderwijs achter de rug hebben. Zo niet, moet je wachten tot je
werkelijk 16 jaar bent. Er staat geen maximumleeftijd op vrijwilligerswerk.

•

De Belgische nationaliteit hebben is niet noodzakelijk want alle mensen uit
de Europese Unie of mensen met een geldige verblijfsvergunning mogen
zonder problemen vrijwilligerswerk doen.

•

Indien je een uitkering krijgt:
iedereen die een uitkering ontvangt van de RVA (Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening) zoals bv. een uitkeringsgerechtigde werkloze, een
bruggepensioneerde, kortom iedereen die een (zelfs beperkt) bedrag
ontvangt van de RVA kan met behoud van uitkeringen vrijwilligerswerk
uitoefenen, op voorwaarde dat hij/zij dit vooraf en schriftelijk aangeeft bij
het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Indien je meer info hierover wenst neem dan zeker contact op met SOS
Vrijwilligers.

•

Indien je een ziekte-of invaliditeitsvergoeding ontvangt van het ziekenfonds
heb je toestemming nodig van de adviserend geneesheer om
vrijwilligerswerk te mogen doen.

•

Indien je een leefloon ontvangt van het OCMW moet je je vrijwilligerswerk
melden aan de sociaal assistent.

•

Als ambtenaar moet je toelating vragen aan je overste om vrijwilligerswerk
te mogen uitoefenen.

Indien je twijfelt of je al dan niet vrijwilligerswerk mag doen bel ons dan gerust op!
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HOE INSCHRIJVEN BIJ SOS VRIJWILLIGERS
Om van de diensten van SOS Vrijwilligers gebruik te kunnen maken moet de
persoon waarvoor je vrijwilligerswerk doet lid zijn van KVG.
Het KVG–lid vraagt bij SOS Vrijwilligers de inschrijvingsdocumenten op via
@

sos.vrijwilligers@kvg.be



03/216 29 90

Het KVG-lid vult de overeenkomst voor KVG-leden in en jij als vrijwilliger vult de
vrijwilligersovereenkomst in.
Het KVG-lid bezorgt deze formulieren ondertekend terug aan SOS Vrijwilligers,
@

sos.vrijwilligers@kvg.be



Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen

Hij/zij krijgt een door KVG ondertekende versie terug en bezorgt hiervan ook een
exemplaar aan jou.
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DE ONKOSTENVERGOEDING
Vrijwilligers kunnen nooit een ‘uurloon’ krijgen, want voor betaalde arbeid moet
je alle verplichtingen inzake arbeidswetgeving, sociale zekerheid, patronale
bijdragen, arbeidsongevallenverzekeringen enz. nakomen. Maar de kosten die
vrijwilligers maken kunnen wel vergoed worden. Bij SOS Vrijwilligers kan je kiezen
voor een forfaitaire vergoeding of voor een reële terugbetaling van de kosten van
de vrijwilliger.
Forfaitaire vergoeding:
Voor de forfaitaire vergoeding is er een bedrag per activiteit of een
algemene forfait van 34,71 euro voor een activiteit.
De bedragen per activiteit zijn:
- ondersteuning bij ADL activiteiten (Algemeen Dagelijks Leven): 20 euro
- hulp bij administratie: 25 euro
- hulp bij vervoer: 30 euro
- dagvergoeding: 34,71 euro
Er moeten geen belastingen betaald worden op de vergoeding die men
ontvangt als vrijwilliger indien men onder het maximum toelaatbare
bedrag blijft.
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 gelden volgende
bedragen:
o De vrijwilliger mag maximum 34,71 euro per dag en 1 388,40 euro
per jaar ontvangen.
o Bovenop de forfaitaire vergoeding mag de vrijwilliger ook een
beperkte kilometervergoeding ontvangen. Maar deze
kilometervergoeding van 0,3542 euro per kilometer (tarief geldig
van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021) is beperkt tot maximaal
2000 kilometer per jaar. Dit gaat over de kilometers van de woning
van de vrijwilliger tot aan de woning van de aanvrager.
Het bijhouden van een vrijwilligersregister met daarop de betaalde
vergoedingen is verplicht.
Reële vergoeding:
Je kan ook kiezen voor een reële vergoeding door de kosten in te brengen
maar dan moet je deze bewijzen bijvoorbeeld met ticketjes van
bijvoorbeeld een restaurant, een bioscoopbezoek, optreden…
Kilometers ingebracht onder reële onkostenvergoeding dienen bewezen te
worden aan de hand van bewijs van bijvoorbeeld een logbook. SOS
Vrijwilligers controleert of de onkosten benoemd kunnen worden als
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handicap specifiek en onvermijdelijk gemaakt moeten worden in functie
van de aanvrager.
Als de vrijwilliger kiest voor een reële onkostenvergoeding worden de
kilometers in opdracht vergoed aan de officiële kilometervergoeding van
0,3542 euro per kilometer (tarief geldig vanaf 1 juli 2020 tot 30 juni 2021).
Belangrijk! De budgethouder dient er wel rekening mee te houden dat enkel
vervoerskosten als ondersteuning aanvaard worden door het VAPH. Alle andere
kosten moeten via het vrij besteedbaar deel (PVB) of indirecte kosten (PAB) van
zijn/haar budget vergoed worden.
Belangrijk! Je kan per vrijwilliger beide systemen van vergoeding niet
combineren. Je vrijwilliger moet dus kiezen voor een forfaitaire of een reële
vergoeding. Deze keuze geldt voor een gans kalenderjaar en bij elke
vrijwilligersorganisatie waarbij de vrijwilliger aangesloten is.
HOE WORDEN ONKOSTEN GEREGISTREERD?
Het bijhouden van een vrijwilligersregister met daarop de betaalde vergoedingen
is verplicht. Het KVG-lid kan zo’n blanco register opvragen bij SOS Vrijwilligers.
Telkens je als vrijwilliger geweest bent wordt het register ingevuld.
De bewijzen van de reële kosten bewaar je samen met het register.
Je zal betaald worden door het KVG-lid. Hij/zij kan jou vragen om een
ontvangstbewijs te ondertekenen.
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