
VRIJWILLIGERSWET 
 

Heb jij al van de vrijwilligerswet gehoord? Deze wet is er om jou als vrijwilliger te beschermen, dus het is best 

handig als je je rechten en plichten kent. Als je vrijwilligt, geef je eigenlijk een stukje van je tijd weg om mee te 

werken aan een initiatief of doel dat je zelf kiest.  

 

 

WAT IS VRIJWILLIGERSWERK? 
 

Je bent vrijwilliger als:  

1. Je je inzet voor een organisatie die geen winst nastreeft. 

2. Je die inzet onbezoldigd doet: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers, mogen wel een 

kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels. 

3. Je dit werk vrijwillig doet: niemand kan verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen. 

Let op! Activiteiten in het eigen privé- of familieverband zijn geen vrijwilligerswerk. Je bent dus geen vrijwilliger 

als je het gras van je buurvrouw maait, boodschappen voor je moeder doet, spaghetti gaat eten op een 

benefietavond, een breicursus volgt of bijklust in een vereniging. 

 

Zijn mensen die in het bestuur van een organisatie zitten ook vrijwilligers? 

Ja hoor! Je bent ook vrijwilliger als je, zonder dat je ervoor betaald wordt, in het bestuur van een organisatie zit. 

Je kan als bestuurder kostenvergoedingen ontvangen als je de regels van de vrijwilligerswet volgt, maar geen 

prestatievergoeding of zitpenningen.  

Let op! Afhankelijk van de organisatie heb je hierdoor bestuurdersaansprakelijkheid volgens de VZW-wetgeving.   

 

 

WIE MAG VRIJWILLIGEN?  
 

Vrijwilligen mag pas als je vijftien jaar bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs achter de 

rug hebt. Zo niet, moet je wachten tot je 16 bent. Je hoeft geen Belg te zijn. Alle mensen uit de Europese Unie 

of mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen 

vrijwilligerswerk doen. Maar soms moet je eerst een aantal zaken in orde brengen voor je mag vrijwilligen: 

 

Je krijgt een uitkering van de RVA? 

Je vult formulier C45B in en geeft dit aan je vakbond of de hulpkas. Je organisatie moet het formulier C45B ook 

afstempelen. Je mag meteen na je melding starten als vrijwilliger. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op je 

melding te reageren. Hoor je niets of krijg je een goedkeuring, mag je gewoon verder doen. De RVA kan je 

vrijwilligerswerk ook weigeren of beperken. Dan moet je meteen stoppen of je taken aanpassen. 

Tip! Het kan ook dat je organisatie een algemene toelating heeft van de RVA. Misschien moet je dan zelf geen 

melding meer doen. Vraag dit zeker eens na in je organisatie. 

 

 

 



Je krijgt een leefloon van het OCMW? 

Je moet je dossierbeheerder bij het OCMW op de hoogte brengen. Die moet akkoord zijn met je vrijwillige inzet. 

Als je dit niet doet, loop je het risico (een deel van) je uitkering te verliezen. Volg je de regels, hoef je niets te 

vrezen. 

Tip! Vraag je organisatie een bewijsje op te maken voor je dossierbeheerder, dat jij je als vrijwilliger zal inzetten. 

 

Je krijgt een uitkering van de mutualiteit ? 

De adviserend geneesheer van je mutualiteit moet akkoord zijn. Deze geneesheer zal kijken of het werk dat je 

als vrijwilliger wil doen je gezondheid niet (verder) in gevaar brengt. Je mag pas starten na de toelating van de 

adviserend geneesheer. Een gewoon briefje van de huisdokter is niet genoeg! 

Tip! Duurt het meer dan 4 weken voor je iets hoort? Vraag dan even bij de adviserend geneesheer na of alles in 

orde is. 

 

Ambtenaren 

Ambtenaren moeten in theorie toelating aan hun overste vragen om te mogen vrijwilligen. In de praktijk gebeurt 

dit steeds minder, maar kandidaat-vrijwilligers vragen dit toch best even na op hun dienst. 

 



 



 

WAAR MAG JE VRIJWILLIGEN?  
 

Je mag niet eender waar vrijwilligerswerk doen. De organisatie of instelling waar je tijd aan schenkt, mag niet 

gericht zijn op het maken van winst. Je kan dus enkel vrijwilligen in dit soort organisatie: 

- een vzw 

- een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk  

- een lokale afdeling van een koepel zonder winstoogmerk (bv. FEN Limburg) 

- een stichting van openbaar nut (bv. Rode Kruis) 

- openbare besturen 

- ivzw’s (internationale vzw’s) 

 

Mag je in meer dan één organisatie vrijwilliger zijn? 

Natuurlijk! Je mag vrijwilligen in zoveel organisaties als je zelf wil. Zolang het voor jou maar lukt om dat te 

combineren. Pas wel op als je kostenvergoedingen ontvangt: je kan kostenvergoedingen met en zonder 

bewijsstukken niet combineren en moet zelf bewaken dat je het belastingvrije bedrag per jaar niet overschrijdt. 

 

Mag je in de organisatie waar je betaald werk doet, vrijwilliger zijn? 

Alleen onder bepaalde en strikte voorwaarden. Je mag nooit dezelfde taken doen als vrijwilliger als diegene 

waarvoor je betaald wordt in dezelfde organisatie. 

 

Mag je verenigingswerk en vrijwilligerswerk combineren?  

Sinds 2018 bestaat er een nieuw statuut: het verenigingswerk. Hierbij kunnen mensen onbelast bijverdienen in 

verenigingen. Dit is géén vrijwilligerswerk, en je mag beide ook niet combineren in dezelfde vereniging in 

dezelfde periode! Meer info op www.bijklussen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


