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De wet bepaalt het kader waarbinnen vrijwilligerswerk zich kan en moet afspelen. 
En legt vast waarop je moet letten.

Heb je vragen?

Dit boekje geeft  antwoord op de meest gestelde vragen.
Per bladzijde formuleren we een vraag, het antwoord daarop, aandachtspunten 

en tips.

Blijven er vragen over, dan kan je ons contacteren, liefst per mail: info@vsvw.be

Veel vrijwilligersplezier!
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Ken je de finesses van 
de vrijwilligerswet al?
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Mag iedereen vrijwilligen?
1 Wie mag vrijwilligen?  
2 Mag een werkloze of bruggepensioneerde vrijwilligen?  
3 Mag men vrijwilligen als men een leefloon krijgt?
4 Mag men vrijwilligen als men een uitkering krijgt van de 
mutualiteit? 
5 Mogen alleen Belgen vrijwilligen? 

Inhoud

→
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1 Wie mag vrijwilligen?

Vrijwilligen mag vanaf vijftien jaar en men de eerste 2 studiejaren van het secun-
dair onderwijs achter de rug heeft. Zo niet, moet men wachten tot de leeftijd van 
16.

Er geldt geen maximumleeftijd, maar elke organisatie kan zelf spelregels vastleg-
gen. Er mag echter nooit sprake zijn van discriminatie (bv. op basis van leeftijd) 

Vrijwilligen heeft erg veel troeven.

Wat zijn bewezen voordelen van vrijwilligerswerk?
men betekent iets voor anderen
men leert mensen kennen
men leert nieuwe dingen
men krijgt er voldoening van
men doet werkervaring op
men voelt zich er beter door: zowel fysiek als psychisch
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Wat fijn is, is dat men meestal gemakkelijk kan instappen in het vrijwilligerswerk, 
hoewel sommige mensen eerst papieren in orde moeten brengen. Want gebeurt 
dat niet, riskeert men (een deel van) de uitkering te verliezen. 

Wie moet papierwerk in orde brengen?

Mensen die werkloos of op SWT (bruggepensioneerd) zijn 
Mensen die een leefloon krijgen via het OCMW 
Mensen die een uitkering krijgen van de mutualiteit 
Asielzoekers in de opvang
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2 Mag een werkloze of bruggepensioneerde vrijwilligen? 

Ja, dat mag op voorwaarde  dat het gemeld is bij de RVA. 
Melding gaat via formulier C45B, dat zowel door de vrijwilliger als door de orga-
nisatie ingevuld wordt. Het formulier moet bezorgd worden aan de RVA  recht-
streeks of via de vakbond of de hulpkas. 
Men mag meteen na de melding starten als vrijwilliger. 

Wie  een andere uitkering van de RVA ontvangt, zoals voor ouderschapsverlof of 
tijdskrediet hoeft geen papieren binnen te brengen en kan zo starten. 

De procedure bij melding gaat als volgt:

De RVA heeft 12 dagen de tijd om te reageren. Volgende pistes zijn mogelijk:
 - de RVA reageert niet: men kan (blijven) vrijwilligen
 - de RVA  geeft een goedkeuring: men kan (blijven) vrijwilligen (opgelet: in de 
organisatie waarvoor de RVA een fiat gaf) 
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          - de RVA kan het vrijwilligerswerk beperken. In dat geval kan er enkel gevrijwil-
ligd worden voor de door de RVA goedgekeurde activiteiten/taken
 - De RVA kan ook weigeren, wat betekent dat de activiteit niet mag worden gedaan

Sommige organisaties hebben een algemene toelating van de RVA. Dan moet 
men het vrijwilligerswerk niet altijd melden. 
Heb je de indruk dat de RVA  onterecht weigerde? Leg je vraag zeker aan ons voor.

3 Mag iemand met een leefloon van het OCMW  vrijwilligen?

Ja, op voorwaarde dat de dossierbeheerder bij het OCMW op de hoogte is. 
Er bestaan geen vaste formulieren voor. De organisatie kan natuurlijk een bewijs-
stuk opstellen.
Vrijwilligen zonder akkoord, kan leiden tot sanctionering (inhouding op uitkering, 
dus te vermijden.



10

4 Kan men, als men een uitkering ontvangt van de mutualiteit, vrijwilligen?

Absoluut mogelijk, op voorwaarde dat de adviserend geneesheer akkoord is. Hij 
kijkt of het vrijwilligerswerk de gezondheid van de kandidaat  vrijwilliger niet (ver-
der) in gevaar brengt. 

Men kan starten NA de toelating van de adviserend geneesheer, dus een gewoon 
doktersbriefje van de huisdokter volstaat niet.
Duurt het langer dan 4 weken voor men iets hoort? Dan is het beste om nog eens 
na te vragen bij de adviserend geneesheer

5 Mogen nieuwe Belgen vrijwilligen? 

Elke Belg en onderdaan van EU kan vrijwilligen. En ook vreemdelingen met een 
geldige verblijfsvergunning kunnen vrijwilligen.
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Een asielzoeker mag vrijwilligen in twee gevallen:

1. als men een wettig verblijfsdocument kan voorleggen of in een erkenningspro-
cedure zit
2. als men recht heeft op opvang

De meeste asielzoekers kunnen dus vrijwilligen. Wie nog in opvang zit, vraagt 
toelating bij Fedasil of het LOI. Wie niet meer in de opvang zit en een uitkering 
krijgt van OCMW of RVA, volgt dezelfde regels als iedereen die in deze situatie zit.

Twijfel of iemand vrijwilligerswerk mag doen als niet-Belg? 
Vraag  het ons of contacteer dan de juridische dienst van het Agentschap Integra-
tie en Inburgering (AGII). www.agii.be/contact
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Wat is een vrijwilliger?
1 Wanneer is iemand een vrijwilliger? 
2 Is een deelnemer aan een activiteit  een vrijwilliger? 
3 Kan iemand in meer dan één organisatie vrijwilliger zijn? 
4 Mag men in dezelfde  organisatie zowel betaald als 
onbetaald werk verrichten? 
5 Is een bestuurder van een organisatie een vrijwilliger?

Inhoud

→
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1 Wanneer is iemand een vrijwilliger?

Iemand is vrijwilliger als... 

Die persoon zich inzet voor een organisatie: meehelpen op de jaarlijkse barbecue 
van de voetbalclub, huiswerkbegeleiding, een activiteit plant of uitvoert, informatie 
geeft, advies verstrekt,… ,… 
De  Vrijwilligerswet bepaalt niet welke activiteit wel of niet kan, het is erg ruim.

Opgelet: of iemand vrijwilliger is wordt vanzelfsprekend niet enkel afgebakend 
door de taken die iemand opneemt, ook de andere voorwaarden moeten vervuld zijn. 
Als men er geen geld mee verdient, op voorwaarde dat niemand de persoon ver-
plicht dat te doen.
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Men is geen vrijwilliger als...

Men enkel iets doet voor zichzelf, de familie of vrienden
Men voor het werk betaald wordt
Als men gratis werkt in een organisatie die wettelijk gezien geen vrijwilligers 
mag inschakelen

Gras maaien bij de buurvrouw? Opa bezoeken in het rusthuis? De goudvissen 
van de partner voederen? Heel knap, maar het is geen vrijwilligerswerk voor de 
wet: het valt buiten het min of meer georganiseerd verband.: dat  valt dus onder 
vriendendienst of in activiteiten binnen de privékring.

Daar zit het verschil! 

Ook bijklussen is geen vrijwilligerswerk. Vergeet niet dat deze regeling op het ein-
de van het jaar 2020 verdwijnt.
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2 Is een deelnemer aan een activiteit een vrijwilliger?

Misschien, dat hangt ervan af wat die persoon er precies doet. Vanaf het moment 
dat hij/zij zich inzet is het een vrijwilliger. 
Bijvoorbeeld: 
Men begeleidt kinderen 
Men deelt folders uit 
Men vergadert om een activiteit te organiseren …

Maar de rollen kunnen wisselen. Als de persoon er gewoon is, zonder iets speci-
aals te doen, blijft het een deelnemer en dat is ook oké!
Deelnemen aan een activiteit doet men voor zichzelf en dat is geen vrijwilligerswerk:  
Van het moment dat men onbetaald een handje toesteekt, verandert dat. 
Men doet dan immers iets voor de organisatie.

De vrijwilligerswet beschermt enkel de vrijwilligers, niet de deelnemers.
Deelnemers die occasioneel vrijwilligen, moet je natuurlijk wel beschermen zoals 
de Vrijwilligerswet dat voorschrijft.
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3 Kan iemand in meer dan één organisatie vrijwilliger zijn?

Natuurlijk! Men mag vrijwilligen in zoveel organisaties als men zelf wil. Vrijwilli-
gerswerk speelt zich af in het privéleven en dat vullen mensen naar believen in.

4 Mag men in dezelfde  organisatie zowel betaald als onbe-
taald werk verrichten? 

Ja, dat kan. Er zijn wel grenzen. Men mag nooit als vrijwilliger dezelfde taken 
doen, als diegene waarvoor men betaald wordt in dezelfde organisatie.
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5 Is een bestuurder van een organisatie een vrijwilliger?

Ja! Dat zijn ook vrijwilligers, op voorwaarde dat men hier niet voor betaald wordt. 
Een kostenvergoeding volgens de regels van de vrijwilligerswet kan maar geen 
presentiegeld of zitpenningen.
De vrijwilligerswet geldt dus ook voor bestuurders! 

Zetelt iemand formeel in het bestuur, geregistreerd in het UBO register en gepubli-
ceerd  in het Belgisch Staatsblad? 
Bestuurders hebben een extra grote verantwoordelijkheid.
De vzw-wetgeving (nu WVV) regelt de bestuurdersaansprakelijkheid, niet de Vrij-
willigerswet.

Tip: het is verstandig na te kijken of de organisatie een bestuurdersaansprakelijk-
heid heeft gesloten (niet voor feitelijke verenigingen van toepassing)

Lees meer over bestuursvrijwilligers en aansprakelijkheid op:
www.vrijwilligerswerk.be/wetgeving/bestuursvrijwilligers
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Waar kan men vrijwilligen? 
1 Mag men overal vrijwilligen? 
2 Welke informatie moet je verstrekken? 
3 Welke papieren mogen organisaties opvragen?

Inhoud

→
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1 Mag men overal vrijwilligen?

Niet elke organisatie mag vrijwilligerswerk organiseren. Dat mag enkel in organi-
saties zonder winstoogmerk. 
Bijvoorbeeld:
Een vzw
Een stichting van openbaar nut
Een feitelijke vereniging
Een gemeente of OCMW, een school of bibliotheek (overheden, met inbegrip van 
EVA’s en AGB)

Men mag niet vrijwilligen in een organisatie die enkel uit is op het maken van 
winst, bijvoorbeeld een fabriek, een broodjeszaak, een wasserij ... 

Dus geen vrijwilligerswerk mogelijk in:
         - Coöperatieve vennootschappen (ook niet als ze een Sociaal Oogmerk hebben)
 - NV’s, BV’s, KMO’s, …
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 - in zaken van zelfstandigen
 - in eenmanszaken
 - …..
Ben je niet zeker of het in jullie organisatie kan?
Leg het ons een voor info@vsvw.be
Of zoek zelf even op in het KBO: https://kbopub.economie.fgov.be
(je kan zoeken op nummer of op naam)

2 Welke informatie moet je verstrekken?

Het doel van je organisatie: waarom bestaat ze, wat streeft ze na
Het soort organisatie: vzw, feitelijke vereniging, gemeentebestuur... 
De verzekeringen die er voor de vrijwilligers zijn afgesloten. 
Of de door de vrijwilligers gemaakte kosten (eventueel) terugbetaald worden, en 
hoe dat precies geregeld is.
Meer duiding over de algemeen geldende discretieplicht, eventueel ook of er voor 
de vrijwilligers eveneens een geheimhoudingsplicht, geldt.
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De organisatie kiest zelf hoe ze de informatie geeft. 
Dat kan door de informatie in een nota te gieten, op de website te zetten of in een 
welkomstbrochure voor vrijwilligers. 
Het kan ook mondeling: tijdens een infosessie of bij het onthaal van de nieuwe vrijwilliger.

Een afsprakennota of een overeenkomst is niet verplicht, behalve voor de organi-
saties die onder het Decreet vallen, de informatieplicht is hier immers uitgebreider. 

Het is verplicht deze informatie te geven voor de vrijwilliger start.

Opgelet: de bewijslast dat je de informatieplicht vervulde, ligt volledig bij de organisatie.
We bieden je modeldocumenten aan die je kan gebruiken: modeldocumenten
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3 Welke papieren mogen organisaties opvragen?

Een organisatie bepaalt vrij of ze bepaalde zaken wil controleren, maar er gelden 
vanzelfsprekend regels; de vraag moet redelijk zijn; te verantwoorden

 • vb. zal de vrijwilliger mensen vervoeren kan je vragen dat men bewijs le-
vert dat men in het bezit is van een rijbewijs, dat de auto verzekerd is,…
 • vb. werken met kinderen en jongeren, kwetsbare mensen: een uittreksel 
uit het Strafregister model B tonen
 - de privacy van de vrijwilliger moet gegarandeerd worden
 - de vraag mag niet tot doel hebben mensen op welk criterium dan 
ook te discrimineren
 - de  GDPR-regels moeten gerespecteerd en gegarandeerd worden

Opgelet: papieren opvragen is een ding, belangrijker is vrijwilligers opvolgen, be-
geleiden etc… zodat je in de praktijk kan vaststellen of het de juiste persoon is op 
de juiste taak
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Verzekeringen voor de vrijwilliger
1 Als de vrijwilliger een een fout maakt, wie betaalt dan 
de schade? 
2 Neemt de organisatie bij elke fout de kosten van de 
schade op zich?
3 Is de eigen wagen van de vrijwilliger verzekerd tijdens 
het vrijwilligen?
4 Is het eigen materiaal verzekerd tijdens het vrijwilligen?

Inhoud

→
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1 Als de vrijwilliger een een fout maakt, wie betaalt dan de schade? 

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

Dat is zo in een vzw, een koepelorganisatie en haar afdelingen of een lokaal bestuur. 
De organisatie is immers aansprakelijk.

Als de 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. 

Toch is het verstandig altijd te onderzoeken hoe je de vrijwilliger kan helpen, want 
die draait in dit geval mogelijk zelf op voor de kosten.

Je organisatie moet je niet voor alles verzekeren. De Vrijwilligerswet legt enkel 
een verplichting op voor de burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Overweeg of je die 
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verzekering uitbreidt met een verzekering lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

Een verzekering BA speelt enkel als er een verband is tussen fout en schade. En 
ook enkel als er anderen in het spel zijn: eigen schade aan de organisatie of aan 
de vrijwilliger (of zijn spullen) zijn doorgaans niet verzekerd.

Organisaties in het beleidsdomein van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verze-
keren ook lichamelijke ongevallen, materiële schade en beroepsziekten en conta-
minaties. De verzekeringsplicht reikt dus verder.. 

Tip: onderzoek als organisatie elk schadegeval goed en leg het voor aan de ver-
zekeraar. Die zal je helpen te oordelen.
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2 Neemt de organisatie bij elke fout de kosten van de schade op zich?

Nee, het hangt er vanaf waar de schade valt (bij de vrijwilliger zelf of bij een andere?) 
en de immuniteit van de vrijwilliger wordt ingeperkt indien: 

- de vrijwilliger  telkens dezelfde fout maakt, ook al werd daar al vaker op gewezen 
- de vrijwilliger maakt een zware fout 
- de vrijwilliger pleegt bedrog of doet met opzet iets fout 

Als dit het geval is, dat de vrijwilliger zijn immuniteit kwijt raakt, moet de organisa-
tie vanzelfsprekend kunnen bewijzen dat de vrijwilliger daarop werd gewezen. 
Ontstaat er discussie over wie de schade moet betalen, is het enkel een rechter 
die beslist.
 
Leg dus zeker duidelijke afspraken vast op dit vlak.



31

3 Is de eigen wagen van de vrijwilliger verzekerd tijdens 
het vrijwilligen?

Iedereen die met de wagen rijdt en een in het bezit heeft is wettelijk verplicht zelf 
een autoverzekering burgerrechterlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Voor de 
schade die men veroorzaakt aan anderen bij een ongeval, komt de eigen autover-
zekering dus tussen. De organisatie is niet verplicht om autoverzekeringen aan te 
bieden: de aansprakelijkheid van de organisatie wordt immers gedekt via de auto-
verzekering van de vrijwilliger.

De organisatie is niet verplicht een omniumverzekering af te sluiten. Deze verze-
kering komt tussen in de schade aan de eigen wagen.
Biedt de organisatie geen omniumverzekering aan, en heeft de vrijwilliger er zelf 
geen, kan dat lastig zijn.

Belangrijk is over het gebruik van de eigen wagen van de vrijwilliger heldere 
afspraken te maken.
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Heeft de organisatie een eigen wagenpark, kan men ervoor opteren dat ook de 
vrijwilligers hiervan gebruik maken. Dan ligt het hele risico uitsluitend bij de orga-
nisatie.

4 Is het eigen materiaal verzekerd tijdens het vrijwilligen?

Er zijn twee scenario’s. De organisatie stelt alle materiaal ter beschikking ofwel de 
vrijwilliger zet (een deel) van het eigen materiaal in.

Gaat het materiaal van de organisatie door toedoen van de vrijwilliger stuk, dan 
zal de organisatie dat moeten herstellen of vervangen. De kost kan niet verhaald 
worden op de vrijwilliger.

Gaat het materiaal van de vrijwilliger zelf stuk door de eigen fout van de vrijwilli-
ger, dan valt de schade evenzeer bij de vrijwilliger. De organisatie is niet verplicht 
om hem ervoor te vergoeden. 
Het is dus goed om vooraf duidelijke afspraken te maken, het vermijdt veel conflicten.
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De kosten van de vrijwilliger
1 Moet de organisatie altijd de door de vrijwilliger 
gemaakte kosten terugbetalen? 
2 Moet er belasting betaald worden op de  kostenvergoeding? 
3 Hoe kunnen de kosten vergoed worden?
4 Wat met kilometervergoedingen en de forfaitaire vergoeding?
5 Verliezen mensen (een deel van) hun uitkering als ze 
een kostenvergoeding krijgen?

Inhoud

→
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1 Moet de organisatie altijd de door de vrijwilliger gemaakte 
kosten terugbetalen? 

De organisatie beslist zelf of ze de kosten die de vrijwilliger maakt terugbetaalt. 
Er bestaat geen enkele verplichting om dit te doen.
De kostenvergoeding dient om kosten te dekken, het is dus geen loon. Vrijwilli-
gerswerk is altijd onbetaald. 

Opgelet: Je bent als organisatie wel verplicht duidelijk te laten weten of je kosten 
terugbetaalt en op welke manier dat gebeurt. 

2 Moet er belasting betaald worden op de  kostenvergoeding?

Nee, want een vergoeding voor vrijwilligerswerk is geen loon of inkomen. Het is 
een terugbetaling van in het vrijwilligerswerk gemaakte kosten. 
Het is aan zowel de organisatie als de vrijwilliger erover te waken dat de spelre-



37

gels inzake kostenvergoedingen secuur worden opgevolgd en toegepast. Over-
schrijden van bijvoorbeeld  de maximumbedragen of geen bewijzen kunnen aan-
leveren voor betalingen, kan immers heel wat consequenties hebben, voor zowel 
de vrijwilliger als de organisatie. 

Meer geven dan de maxima, impliceert dat de vrijwilliger daarop belast wordt.

Klare regels en afspraken over de kostenvergoedingen zijn dus een absolute must.

3 Hoe kunnen de kosten vergoed worden?
De organisatie kan op 2 manieren kostenvergoedingen betalen: 

Men kan de forfaitaire kostenvergoeding toepassen. Dat heeft als voordeel dat er 
geen bewijsstukken verzameld moeten worden, zolang het maximumbedrag per 
dag én per jaar wordt gerespecteerd.
De vrijwilliger kan hier bovenop nog een (beperkte) kilometervergoeding krijgen. 
Toch opletten want hier gelden andere regels.
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Een andere mogelijkheid is dat de organisatie reële kosten betaalt. Alle legitieme 
uitgaven waarvoor een bewijs geleverd kan worden, bijvoorbeeld een treinticket of 
een rekening voor een broodje,… kan worden vergoed. 

Kilometervergoedingen zijn ook reële kostenvergoedingen: je geeft immers een 
bepaald bedrag per gereden kilometer.

Deze twee manieren mogen niet door elkaar gebruikt worden: ofwel krijgt de vrij-
williger een forfaitaire kostenvergoeding, ofwel de bewezen kosten

Opgelet:
 -de vrijwilliger dient zich in één kalenderjaar te houden aan één  systeem, 
ook al is die in meerdere organisaties of deelwerkingen actief.
 -de organisatie kan wel in één kalenderjaar verschillende systemen gebrui-
ken: voor bepaalde vriwjilligers geen kostenvergoeding, voor een andere groep 
enkel de bewezen kosten en dan voor nog een andere groep de forfaitaire: mits 
dat degelijk gemotiveerd wordt en met inachtname van het feit dat de vrijwilliger 
zich dus moet houden aan één systeem.
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Tip: 
 -volg de spelregels strikt op, dat bespaart veel kommer en kwel
 -informeer de vrijwilligers goed over het systeem van de kostenvergoedingen

Juiste bedragen vind je steeds op www.vlaanderenvrijwilligt.be

Nog even dit:

Bepaalde groepen vrijwilligers kunnen eventueel een verhoogde forfaitaire ver-
goeding krijgen: in welke gevallen en voor wie dat kan, is strikt afgebakend.
Af en toe een cadeautje geven aan vrijwilligers is geen probleem: zolang het spo-
radisch is en blijft én de kostprijs redelijk (dus beperkt) is.
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4 Wat met kilometervergoedingen en de forfaitaire vergoeding?

Bovenop de forfaitaire kostenvergoeding kan de vrijwilliger ook nog kilometerver-
goedingen 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 verme-
nigvuldigen met 2000. 

Kilometervergoedingen moeten bewezen worden. Dat wil zeggen dat je een kos-
tennota voor je kilometers moet bijhouden, of je ticketjes voor openbaar vervoer 
dient in te leveren. 
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Voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit heb-
ben, geldt die beperking van 2000 km niet. In dit geval moet er een dubbel bewijs 
voorgelegd worden:
 -een bewijs van gereden kilometers
 -een bewijs dat die kilometers gereden werden om (kwetsbare) personen te vervoeren

Opgelet: het bedrag van de kilometervergoeding loopt jaarlijks vanaf 1 juli tot 
eind juni het jaar daarop.

Ingeval de indexering negatief is, moet je de Km-vergoeding dus ook naar bene-
den corrigeren.

Download onze modelformulieren voor kostennota’s op
www.vrijwilligerswerk.be/wetgeving/kostenvergoedingen
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5. Verliezen mensen (een deel van) hun uitkering als ze een 
kostenvergoeding krijgen?

Nee, want een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is geen loon of inkomen. 
Het is een terugbetaling van kosten gemaakt bij of tijdens het vrijwilligen
Krijgt men een vervangingsinkomen van de RVA, OCMW of ziekenfonds, dan moe-
ten wel de voorafgaandelijk formaliteiten vervuld worden.

Vermits kostenvergoedingen geen inkomsten zijn, zijn de kostenvergoedingen niet 
vatbaar voor inbeslagname. 

Vrijwilligers die in een collectieve schuldbemiddeling zitten, moeten hun kostenver-
goeding nooit afdragen aan de schuldbemiddelaar.

Tip: houd dit mee in het oog als organisatie, vermits de sanctie voor de vrijwilliger 
bij niet naleven van de spelregels zwaar kan zijn.
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Nog vragen over
vrijwilligerswerk? 
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Hopelijk kreeg je een antwoord op je vragen over vrijwilligen. Mogelijk heb je een 
specifieke vraag, een case of een vraag over het omgaan met vrijwilligers?

Je vraag is altijd welkom bij ons, mail naar info@vsvw.be

De meeste kwesties over de regelgeving worden verder uitgelegd op onze 
website www.vlaanderenvrijwilligt.be

Ben je op zoek naar vrijwilligers? 
Plaats dan gratis je vacatures op onze databank: www.vrijwilligerswerk.be

Inhoud

→
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Dit boekje bevat basisinformatie over de vrijwilligerswet 
voor vrijwiligers. 
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
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Colofon
Slim vrijwilligen is een uitgave van het 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Herziening 2020

Redactie: Eva Hambach
Lay-out en illustraties: Maggi Janssens

D/2020/9253/01

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 
wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. 

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, 2020



48
Inhoud

→

www.vlaanderenvrijwilligt.be www.vrijwilligerswerk.be
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