
 

“Wie mag vrijwilligen? 
 
Iedereen mag vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt, vrijwilligerswerk doen. 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 ze vrijwilliger mogen zijn: 
 
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 2 weken voor je iets hoort? Vraag dan even bij de adviserend geneesheer na 
of alles in orde is.” 
 
 
Bovenstaande informatie is overgenomen van de website van het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw, https://vrijwilligerswerk.be/wetgeving/vrijwilligerswet/wie-mag-vrijwilligen, 
geraadpleegd op 12 december 2017. 
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