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Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële 
organisatie 

Waarom deze aangifte? 

U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) 
en u wenst vrijwilligerswerk te verrichten voor een niet-commerciële organisatie 
(vzw, openbare instelling, enz.) met behoud van uw uitkeringen. 

U moet hiervan vooraf aangifte doen met dit formulier. 

Om een vrijwillige en gratis activiteit te verrichten voor een privépersoon, moet u 
een formulier C45A invullen. 

Wettelijke basis: art. 45bis KB 25.11.1991 

Hebt u bijkomende informatie nodig? 

Indien u meer inlichtingen wenst: 

- contacteer uw uitbetalingsinsteling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW). 

- Als u uitkeringsgerechtigd volledig werkloze bent, lees het infoblad nr.T42 
“Mag u vrijwilligerswerk verrichten?”.  

- Als u werkloze met bedrijfstoeslag bent, lees het infoblad nr. T7 
“Kunt u vrijwilligerswerk uitvoeren tijdens uw werkloosheid met bedrijfstoeslag ?”.  

Deze infobladen zijn beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of het 
werkloosheidsbureau of kunnen worden gedownload van de website www.rva.be. 

Wat moet u doen met het formulier? 

Vul DEEL I van dit formulier in. 

Vraag aan de organisatie voor wie het vrijwilligerswerk moet worden verricht, 
DEEL II in te vullen. 

In de linkerkolom vindt u informatie die u onder meer zal helpen bij het invullen 
van dit formulier. 

Vergeet niet op de bladzijden 2, 3 en 4 eveneens uw INSZ-nummer (rijksregister-
nummer) te vermelden. 

U bezorgt het ingevulde formulier aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, 
ACV of HVW) vóór u de activiteit aanvat. 

En vervolgens? 

De uitbetalingsinstelling bezorgt het formulier aan de RVA. 

De RVA stuurt u een brief met zijn beslissing.  

In afwachting van de beslissing van de RVA moet u al uw verplichtingen als 
werkloze blijven naleven. 

 

http://www.rva.be/
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Aangifte van vrijwilligerswerk voor een 
niet-commerciële organisatie 

Art. 45bis KB 25.11.1991 

Deel I: in te vullen door de werkloze of de 
werkloze met bedrijfstoeslag  

datumstempel 
uitbetalingsinstelling 

 

Uw identiteit 

Voornaam en naam 

Straat en nummer 

Postcode en gemeente 

  

 

Uw INSZ-nummer staat op de 
keerzijde van uw identiteitskaart Rijksregisternr. (INSZ)  __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 

De  gegevens “telefoon” en “e-mail” 
zijn facultatief 

Telefoon  ............................................................................................................................................... 

E-mail  ............................................................................................................................................... 

Uw vrijwilligerswerk 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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Duid de vakjes aan die op u van 
toepassing zijn. 

Ik wens vrijwilligerswerk te verrichten voor een niet-commerciële organisatie.  

Naam van deze organisatie: Mundio vzw ......................................................................  

Ik wil dit vrijwilligerswerk verrichten: 

 tijdens de periode van  .........................................  tot  ....................................  

Voor regio Brasschaat:  
- Van 28/1/2022 tem 3/3/2022, voornamelijk tijdens de opbouw- & afbraakdagen 
(28/1-6/2/2022 en 23/2-3/3/2022), en voor ophalen en wegbrengen van materialen 
(vanaf 28/1/2022 en vanaf 23/2/2022), afhankelijk van de noodzaak.  
- Van 7/2/2022 - 23/2/2022 voor begeleiden van een interactieve stand op de 
wereldmarkt voor de leerlingen van de 1e graad van de secundaire scholen van 
Brasschaat en omgeving en voor de zaterdagen voor het brede publiek.  
 
En/of voor regio Boom/Mechelen  
- Van 28/2/2022 tem 25/3/2022, voornamelijk tijdens de opbouw- & afbraakdagen 
(28/2-6/3/2022 en 17/3-25/3/2022), en voor ophalen en wegbrengen van materialen 
(vanaf 28/2/2022 en vanaf 17/3/2022), afhankelijk van de noodzaak.  
- Van 7/3/2022 - 17/3/2022 voor begeleiden van een interactieve stand op de 
wereldmarkt voor de leerlingen van de 1e graad van de secundaire scholen van de 
regio Boom-Mechelen.  
 

 voor onbepaalde duur. 

Ik wil dit vrijwilligerswerk verrichten: 

 op occasionele basis, nl.  ............... keer per maand en  .............. keer per jaar. 

 op de volgende dagen:  ma    di    wo    do    vr    za    zo 

 maar de frequentie ervan is niet vooraf te bepalen. In dit geval geeft u de reden op: 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Het maximum aantal uren van het vrijwilligerswerk: 

 bedraagt  ............  uur per week en  ...............  per maand. 

 is niet vooraf te bepalen. In dit geval geeft u de reden op: 

 Afhankelijk van de noodzaak ..........................................................................  

 ........................................................................................................................  

  .......................................................................................................................  
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Antwoord “neen” als u enkel de 
terugbetaling van uw reële kosten 
ontvangt (materiaal, vervoer, …). 

Om cumuleerbaar te zijn met 

werkloosheidsuitkeringen mag deze 

forfaitaire vergoeding tot terugbetaling 

van de onkosten een bepaald 

dagbedrag niet overschrijden. Het totaal 

van de dagvergoedingen mag een 

jaarlijks grensbedrag niet overschrijden. 

U vindt deze bedragen in het infoblad 

T7 en T42 op de site www.rva.be 

 

Ik zal een vergoeding ontvangen van de organisatie: 

 neen. 

 ja. 

 Bedrag  ....................  EUR per  uur  dag  week  maand 

 het gaat om een forfaitaire vergoeding tot terugbetaling van de onkosten 

 het gaat om een andere vergoeding of materieel voordeel, namelijk:: 

  ...........................................................................................  

  ...........................................................................................  

  ...........................................................................................  

Handtekening 

Uw verklaringen worden bewaard in 
informaticabestanden. Meer informatie 
over de bescherming van deze 
gegevens vindt u in de brochure over de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, beschikbaar bij de RVA. 
Meer info op www.rva.be. 

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn. 

Ik vermeld mijn rijksregisternummer (INSZ) eveneens bovenaan pagina 2, 3 en 4. 

Datum : __ __ / __ __ / __ __ __ __  Handtekening 

Rijksregisternr.  (INSZ)  __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 

http://www.rva.be/
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Deel II : in te vullen door de organisatie 

De organisatie 

 Naam Mundio vzw ...............................................................................................  

Straat en nummer Struikenlaan 10 ......................................................................  

Postcode en gemeente 2930 Brasschaat ............................................................  

Ondernemingsnummer 04770 309 54  

 

Duid de vakjes aan die op uw 

organisatie van toepassing zijn. 

 

De organisatie is: 

 een openbare dienst 

 Een vzw, met als maatschappelijk doel jongeren en volwassenen bewust te 

maken van de thematiek rond globale samenwerking en solidariteit door het 

organiseren van Mondiale Vorming in brede zin, op lokaal en zo mogelijk op 

bovenlokaal niveau, en in eerste instantie gericht naar het onderwijs ..................  

 andere,  ..........................................................................................................  

 met als maatschappelijk doel  ......................................................................  

 ........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Facultatief: enkel in te vullen als de RVA 
u een toelatingsnummer heeft 
toegekend in het kader van een regio-
overschrijdend project (de organisatie is 
gevestigd in heel het land of in 
verschillende delen van het land en/of 
de vrijwilligers wonen in verschillende 
werkloosheidsregio’s). 

Algemeen toelatingsnummer van de RVA ( zie FORMULIER C45F): 

Y02/  ........................  / .........................  /45bis 

Rijksregisternr.  (INSZ)  __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 



 

 3/4 FORMULIER C45B 

Het vrijwilligerswerk 

Opgelet: 

In het kader van het vrijwilligerswerk kan 

er een forfaitaire vergoeding tot 

terugbetaling van de onkosten 

toegekend worden (artikel 13 van de 

wet van 3.07.2005) 

Om cumuleerbaar te zijn met 

werkloosheidsuitkeringen mag deze 

forfaitaire vergoeding tot terugbetaling 

van de onkosten mag een bepaald 

dagbedrag niet overschrijden. Het totaal 

van de dagvergoedingen mag een 

jaarlijks grensbedrag niet overschrijden. 

U vindt deze bedragen in het infoblad 

E39 op de site www.rva.be 

 

 

Ik bevestig de verklaring van de werkloze of de werkloze met bedrijfstoeslag in 

verband met het verrichten van het vrijwilligerswerk.  

Ik beschrijf beknopt dit vrijwilligerswerk: De vrijwilliger werkt mee aan de voorbereiding 

van de wereldmeerdaagse voor- of tijdens de opbouw of afbraak van de wereldmarkt, 

of begeleidt tijdens de openingsdagen kleine groepjes jongeren van de 1e graad 

Secundair Onderwijs in de stands van de wereldmarkt. Dit kan gaan over het vertellen 

van een verhaal of over het begeleiden van een spel. 

 ...................................................................................................................................  

Ik preciseer de doelgroep van de diensten aangeboden door mijn organisatie: 

Voornaamste doelgroep: 1e graad S.O. van scholen in Brasschaat en omliggende 
gemeentes (bereik: +- 6600 leerlingen) en in de regio Boom/Mechelen (bereik: +-
3400 leerlingen).  

 .............................................................................................................................  

Ik preciseer de tegenprestatie die de doelgroep moet betalen in ruil voor de 

diensten: 

Een deelname in de onkosten    ..........................................................................  

Dit vrijwilligerswerk wordt verricht: .............................................................................  

 op het adres van de organisatie; 

 op een ander adres, nl. Een tent naast de Hemelhoeve en Theater Hemelhoeve 

van het CC Brasschaat, Azalealaan 1, 2930 Brasschaat (2/2022) en Transit M, 

Douaneplein in Mechelen (3/2022)  

  ......................................................................................................................  

http://www.rva.be/


 

 4/4 FORMULIER C45B 

 

Handtekening 

 

Datum : 28 / 10 / 2021 Handtekening verantwoordelijke Stempel 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Contactpersoon: Willy Van Bouwel ................................................................................  

Telefoon: 0477 74 55 48  ......................................................................................  

  

 

 

Rijksregisternr.  (INSZ)  __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 


