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INSCHRIJVEN BIJ SOS VRIJWILLIGERS?
SOS Vrijwilligers is een dienst voor alle leden van de KVG groep.
Ben je lid van KVG en werk je met vrijwilligers? Dan kan je je vrijwilligers
inschrijven en voordelig verzekeren via SOS Vrijwilligers.

Je vraagt bij SOS Vrijwilligers de inschrijvingsdocumenten op via
03 216 29 90
@

sos.vrijwilligers@kvg.be

Je vult volgende documenten in:
•
•

de vrijwilligersovereenkomst (telkens er een nieuwe vrijwilliger start)
en de overeenkomst voor KVG-leden (éénmaal per jaar)

Je bezorgt deze formulieren ondertekend terug aan SOS Vrijwilligers per e-mail
of per post:
@ sos.vrijwilligers@kvg.be
KVG (t.a.v. SOS Vrijwilligers)
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Je krijgt een door SOS ondertekende versie terug. Bij elke nieuwe vrijwilliger laat
je een vrijwilligersovereenkomst door de vrijwilliger en door SOS Vrijwilligers
ondertekenen. Je bezorgt hiervan ook een ondertekend exemplaar aan je
vrijwilliger.

KOSTPRIJS?
Om van de diensten van SOS Vrijwilligers gebruik te kunnen maken moet je
lid zijn van KVG. In 2017 vraagt KVG 23 euro voor een individueel
lidmaatschap en 34,50 euro voor een gezinslidmaatschap.
Voor de administratie en verzekering van de vrijwilligers rekent KVG in 2017
een bedrag van 30 euro voor 1 vrijwilliger, 60 euro voor 2 vrijwilligers en 90
euro voor 3 tot 5 vrijwilligers. Per schijf van 5 extra vrijwilligers betaal je 30
euro extra.
De vrijwilligers zelf hoeven niets te betalen.
Het lidgeld voor KVG kan je betalen op het rekeningnummer
BE21 7895 5028 9203 (KVG Vorming)
De administratiekosten voor SOS Vrijwilliger kan je betalen op
BE81 7805 9279 7224 (KVG SOS Vrijwilligers)
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DE VRIJWILLIGER BETALEN?
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 dat je samen met de
vrijwilliger afspreekt per activiteit. Met een maximum forfait van 32,71
euro per dag.
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 2017 tot en met 31 december 2017 gelden volgende
bedragen:
o De vrijwilliger mag maximum 33,36 euro per dag en 1 334,55 euro
per jaar ontvangen.
o De vergoeding woon-werkverkeer van 0,30 euro per kilometer is
beperkt tot maximaal 2000 kilometer per jaar . Dit gaat over de
kilometers van de woning van de vrijwilliger tot aan uw woning en
terug.
Reële vergoeding:
Je kan ook kiezen voor een reële vergoeding door de effectief gemaakte
kosten in te brengen. Deze moet je dan bewijzen met ticketjes van
bijvoorbeeld een restaurant, een bioscoopbezoek, optreden… Deze
ticketjes moeten goed bijgehouden worden.
Vervoerskosten in opdracht (bv. de vrijwilliger rijdt met zijn eigen wagen in
opdracht van u naar de winkel) kan je enkel inbrengen als de vrijwilliger
kiest voor een reële onkostenvergoeding. Dit is dan aan de officiële
kilometervergoeding van 0,3363 euro per kilometer (tarief geldig vanaf 1
juli 2016 tot 30 juni 2017).
Belangrijk! Je kan per vrijwilliger beide soorten 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.
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HOE WORDEN ONKOSTEN GEREGISTREERD?

Het bijhouden van een vrijwilligersregister met daarop de betaalde vergoedingen
is verplicht. Je kan zo’n blanco register opvragen bij SOS Vrijwilligers, maar je kan
dit ook in een notitieboekje bijhouden.
Je vult telkens als de vrijwilliger geweest is de registers van de vrijwilligers in. De
bewijzen van de reële kosten bewaar je samen met het register.
Betaal de vrijwilliger via een bankrekening of vraag aan je vrijwilliger om een
ontvangstbewijs te ondertekenen.

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 hierboven).

•

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.
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•

Ingericht door een organisatie:
uw 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 af voor de vrijwilliger (een brochure in
verband met de verzekering van de vrijwilligers is verkrijgbaar op
aanvraag).
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Wie mag vrijwilligerswerk doen?
•

Iedereen mag vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt, vrijwilligerswerk
doen. 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 graag een vrijwilliger
wil laten inschrijven die buiten de EU woont neem dan zeker contact op
met SOS Vrijwilligers.

•

Indien de vrijwilliger 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 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.

•

Arbeidsongeschikte vrijwilligers hebben toestemming nodig van de
adviserend geneesheer om vrijwilligerswerk te mogen doen.

•

Personen die een leefloon ontvangen moeten hun vrijwilligerswerk melden
aan hun sociaal assistent.
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