Praktisch

In Brussel

Wij helpen je graag op weg

Vrijwilligerswerk
voor iedereen

en zijn er op dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9 tot 13 uur of na afspraak

Surf naar

PLAATS

www.vrijwilligerswerk.be

Werkloosheid en
vrijwilligerswerk...

Het Punt vzw
Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
Treurenberg 24
1000 Brussel
Tel. 02 218 55 16
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en je bent
nog enkele muisklikken
verwijderd van een leuk
engagement!
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WEBSITE
VACATUREBANK

www.hetpuntbrussel.be
www.vrijwilligerswerk.be

BUS
TRAM
METRO

Park: 29, 63, 65 en 66
Park: 92, 93 en 94
Park of Centraal station
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V.U. Raf De Zutter • Treurenberg 24 • 1000 Brussel - Niet op de openbare weg gooien.
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Vrijwilligerswerk is ...
geven en nemen
Je geeft je vrije tijd, je deskundigheid, je
enthousiasme.
In ruil daarvoor doe je ervaring op,
ontmoet je andere mensen en ontdek je
misschien wel verborgen talenten of
interesses.
Of je nu gepensioneerde, werknemer,
student, huisvrouw, ... bent,
of je nu veel vrije tijd hebt of maar enkele
uurtjes per maand, via de website
www.vrijwilligerswerk.be of in onze
vrijwilligerswinkel vlak bij het centraal
station kan je vrijwilligerswerk op jouw
maat vinden!

ons team zet je graag
op het goede spoor!
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Voor iedereen
Deze folder is bestemd voor iedereen die in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een Nederlandstalige
organisatie vrijwilligerswerk wil doen.
Werkloos zijn en vrijwilligerswerk doen?
Kan dat zomaar?
Iedereen die een uitkering ontvangt van de RVA (zelfs
indien bijpassing of aanvulling) zal de vrijwillige activiteit schriftelijk moeten melden aan de RVA of via de
uitbetalingsinstelling. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een zelfs beperkt
(bv. bij tijdskrediet) bedrag van de RVA ontvangt.

Hoe vraag ik dit aan?
• De vrijwilliger meldt schriftelijk dat hij/zij vrijwilligerswerk zal doen.
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• De vrijwilliger kan meteen van start gaan met de
vrijwillige activiteit.
De RVA heeft 12 dagen de tijd om het vrijwilligerswerk te weigeren of te beperken.
• Weigering kan niet zonder argumenten.
• Weigering betekent activiteiten onmiddellijk stopzetten, zonder sanctie.
• Beperking betekent: enkel de activiteiten uitvoeren
die door de RVA zijn toegelaten.
De RVA kan enkel weigeren:
• Als de activiteit geen vrijwilligerswerk is.
• De activiteit moet gedaan worden door een werknemer.
• De vrijwilliger geen tijd meer heeft om een job te
zoeken.
• De vergoeding hoger is dan wettelijk toegestaan.
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