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 Aangifte van een vrijwillige activiteit voor 
een niet-commerciële organisatie 

 

U wenst een vrijwillige activiteit 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 activiteit te verrichten voor een privépersoon, moet u 
een FORMULIER C45A invullen. 

Wie moet dit formulier invullen ? 

U bent werkloos of bruggepensioneerd en u wenst vrijwilligerswerk te 
verrichten voor een niet-commerciële organisatie, vul dan vooraf 
DEEL I in. 

U vertegenwoordigt de organisatie die de vrijwillige activiteit wil laten 
verrichten, vul dan vooraf DEEL II in.  

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

Wat moet u doen met het ingevulde formulier? 
U bezorgt het correct ingevulde formulier aan uw uitbetalingsinstelling 
(ABVV, ACLVB, ACV of HVW), vóór u de activiteit aanvat. 

En verder? 

De uitbetalingsinstelling maakt het formulier over aan de RVA. 
De RVA vult DEEL III in en bezorgt u het formulier met de beslissing 
terug. 

Hebt u bijkomende informatie nodig? 

Als u de voorwaarden wilt kennen om een vrijwillige activiteit te 
verrichten voor een niet-commerciële organisatie of als u andere 
inlichtingen wenst: 
- neem contact op met uw uitbetalingsinstelling 

- raadpleeg het infoblad dat beschikbaar is bij de RVA  

- raadpleeg de website van de RVA - www.rva.be:  
Als u uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent: rubriek 
Volledige werkloosheid > infobladen werknemers > Mag u 
vrijwilligerswerk verrichten?  

Als u bruggepensioneerd bent: rubriek Volledige werkloosheid > 
Brugpensioen > Info werknemers > Kunt u vrijwilligerswerk 
uitvoeren tijdens uw brugpensioen? 

Datumstempel van de 
uitbetalingsinstelling 
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DEEL I - IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE OF DE BRUGGEPENSIONEERDE 

UW IDENTITEIT 

Uw INSZ-nummer staat in de 
rechterbovenhoek van uw 
SIS-kaart. 

Naam ...............................................................................................................  

Voornaam ........................................................................................................  

Straat en nummer ............................................................................................  

Postcode en gemeente ....................................................................................  

INSZ-nummer              

U bent niet verplicht deze 
gegevens in te vullen. 

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

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

UW VRIJWILLIGE ACTIVITEIT 

Leg uit waarom u deze vrijwillige 
activiteit wenst uit te oefenen 

 

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

Duid de vakjes aan die op u van toepassing zijn. 

Ik wens een vrijwillige activiteit te verrichten voor een niet-commerciële organisatie.  

Naam van deze organisatie: .......................................................................................  

Ik wil deze vrijwillige activiteit verrichten: 

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

 voor onbepaalde duur 

Ik wil deze activiteit verrichten op de volgende dagen: 

 ma  di  wo  do  vr  za  zo 

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

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

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

Het maximum aantal uren van de activiteit per week: 
 bedraagt .............  uur 

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

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

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

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 
het privéleven, beschikbaar bij de 
RVA.  
Meer info op www.rva.be 

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn 

datum  handtekening 
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INSZ-nummer              

DEEL II - IN TE VULLEN DOOR DE ORGANISATIE 
DE ORGANISATIE 

Enkel in te vullen als de RVA u een 
toelatingsnummer heeft toegekend 
in het kader van een algemene 
aangifte van vrijwilligerswerk 
(FORMULIER C45F). 

Naam ...............................................................................................................  

Straat en nummer ............................................................................................  

Postcode en gemeente ....................................................................................  

Ondernemingsnummer              

Algemeen toelatingsnummer van de RVA: Y02/ .................  / ................  /45bis 

Duid de vakjes aan die op u van toepassing zijn. 

De organisatie is : 

 een openbare dienst 

 een vzw, met als maatschappelijk doel .......................................................... 

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

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

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

DE ACTIVITEIT Ik bevestig de verklaring van de werkloze of de bruggepensioneerde in verband met 
het verrichten van de vrijwillige activiteit.  

Ik beschrijf beknopt de door de werkloze of bruggepensioneerde uit te oefenen 

vrijwillige activiteit: .......................................................................................................  

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

Ik preciseer de doelgroep van de door uw organisatie aangeboden diensten:.  

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

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

Ik preciseer de tegenprestatie van het doelpubliek in ruil voor de dienst: 

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

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

De activiteit wordt verricht :  

 op het adres van de organisatie; 

  op een ander adres, namelijk .......................................................................  

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

HANDTEKENING Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn. 

datum  handtekening  stempel 
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DEEL III - IN TE VULLEN DOOR DE RVA 

DE BESLISSING 

Als u de activiteit toch uitoefent, 
moet u dit vermelden op uw 
controlekaart door de vakjes die 
met de activiteitsdagen 
overeenstemmen vooraf zwart 
te maken. Voor deze dagen 
ontvangt u geen uitkering 
ontvangen. 

Op basis van de verklaringen in deel I en deel II van dit formulier  

 geef ik de toelating om de vrijwillige activiteit te verrichten met behoud van 
uitkeringen  

 voor de periode van ...................................... tot ......................................  

 voor onbepaalde duur 

 voor alle beschreven activiteiten  

 voor alle beschreven activiteiten, uitgezonderd de volgende activiteit(en): 

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

 enkel voor de activiteiten verricht in België 

Tijdens deze periode moet u ingeschreven blijven als werkzoekende 
en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. 

 geef ik geen toelating om de vrijwillige activiteit te verrichten met behoud van 
uitkeringen, omdat: 

 de activiteit uw beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aanzienlijk 
vermindert  

 gelet op het aantal gepresteerde uren 

 gelet op het feit dat u reeds de toelating hebt gekregen om een andere 
vrijwillige activiteiten te verrichten  

 de activiteit, gezien haar aard, omvang, frequentie, of het kader waarin 
zij wordt uitgeoefend, niet of niet meer de eigenschappen vertoont van 
een activiteit die in het verenigingsleven gewoonlijk door vrijwilligers wordt 
verricht 

 de vergoeding die u ontvangt 

 de activiteit in het buitenland wordt uitgeoefend  

 de activiteit een stage is in het kader van een studiecyclus waarvoor u 
geen vrijstelling hebt gekregen  

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

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

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

HANDTEKENING 

datum handtekening stempel 

Contactpersoon: ......................................................................................... Telefoon: ................................................  
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INSZ-nummer              

WAT KUNT U DOEN ALS U HET NIET EENS BENT MET DE BESLISSING VAN DE RVA? 

Wij raden u aan om vooraf contact 
op te nemen met uw 
uitbetalingsinstelling. U kunt er meer 
informatie krijgen over de beslissing 
van de RVA en over het eventueel 
instellen van een beroep. 

U kunt een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. 

- Binnen welke termijn kunt u een beroep instellen? 
U hebt 3 maanden tijd om in beroep te gaan.  De termijn van 
3 maanden begint te lopen de dag nadat deze beslissing voor het eerst 
op uw adres werd aangeboden (het laatste adres dat u aan de RVA 
hebt meegedeeld).  Is de laatste dag van deze termijn een zaterdag, 
een zondag of een wettelijke feestdag, dan kan het beroep nog 
ingesteld worden op de eerstvolgende werkdag. 

- Hoe kunt een beroep instellen? 

- door een verzoekschrift neer te leggen op de griffie van de 
arbeidsrechtbank 

- of door een verzoekschrift aangetekend te verzenden naar de 
arbeidsrechtbank. 

- Waar kunt u een beroep instellen? 
Adres van de bevoegde arbeidsrechtbank: ............................................ 

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

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

Uw INSZ-nummer staat in de 
rechterbovenhoek van uw SIS-kaart. 

Vermeld in uw verzoekschrift steeds 

- de verzendingsdatum 
- uw INSZ-nummer. 

Deze personen moeten  in het bezit 
zijn van een schriftelijke volmacht 
(artikel 728 van het Gerechtelijk 
Wetboek). 

- Moet u aanwezig zijn in de rechtbank? 
U kunt:  
•  hetzij persoonlijk verschijnen voor de rechtbank  

•  hetzij u laten vertegenwoordigen door: 

- een advocaat 

- een afgevaardigde van uw vakbond 

- uw partner of een bloed- of aanverwant. 

Neem contact op met uw 
uitbetalingsinstelling voor meer 
informatie. 

- Moet u de procedurekosten betalen? 

Behalve wanneer de rechter het beroep als roekeloos of tergend 
beschouwt, betaalt de RVA de procedurekosten, zelfs wanneer uw 
beroep ongegrond wordt verklaard. Indien u een beroep doet op een 
advocaat, moet u zelf de kosten en het ereloon betalen die hij u zal 
aanrekenen (artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek). 
Als u de beslissing betwist voor de arbeidsrechtbank moet u, indien u 
uw eventuele recht op werkloosheids- of wachtuitkeringen wil 
behouden, ingeschreven blijven als werkzoekende (tenzij u daarvan 
vrijgesteld bent). U moet ook in het bezit blijven van een controlekaart 
en deze eventueel indienen bij uw uitbetalingsinstelling. 

 
 


