
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ons te 
contacteren! 

ADO Icarus is telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. 
donderdag, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, 
op het nummer 011/85 84 85.
Je kan ons ook mailen: info@ado-icarus.be.
Meer info op www.ado-icarus.be

Ben je een budgethouder en
wil je een vrijwilliger 

inschakelen?

Wij zorgen voor een correcte 
verzekering en vergoeding van je 

vrijwilligers!

Wie moet vrijwilligerswerk eerst melden of 
toestemming krijgen?

• Een vrijwilliger die een uitkering ontvangt van de 
RVA zal de vrijwillige activiteit vooraf schriftelijk 
moeten melden aan de RVA. Het gaat om werk-
lozen, bruggepensioneerden en iedereen die een 
bedrag van de RVA ontvangt (bijvb. een beperkte 
uitkering bij geval van loopbaanonderbreking).

• Een vrijwilliger die een uitkering ontvangt van 
het ziekenfonds, moet een aanvraag doen bij                 
de adviserende geneesheer. Die beoordeelt of 
de gezondheid van de vrijwilliger het toelaat om        
vrijwilligerswerk te doen.

• Een vrijwilliger die een leefloon ontvangt van het 
OCMW moet aan zijn/haar dossierbeheerder 
melden dat hij vrijwilligerswerk zal doen.

• Mensen die een uitkering ontvangen voor hulp 
aan bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten, 
zonder aanmelding. Zo ook mensen die genieten 
van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
en jongeren die recht hebben op een gezinsbijslag 
(kinderbijslag).

• Ook gepensioneerden, personen met een handicap 
of met een uitkering wegens beroepsziekten of 
arbeidsongeval, of met een invaliditeitsuitkering 
mogen gewoon vrijwilligerswerk verrichten zonder 
aanmelding.

Snelle uitbetaling

Wij staan garant voor een uitbetaling binnen de twee 
weken na ontvangst van de onkostennota.

Hoeveel betaal je voor de administratieve 
afhandeling en de verzekering?

Vanaf 1 januari 2015 betaal je maandelijks
• 7 eur voor de eerste vrijwilliger (84 eur op jaarbasis)
• 1 eur voor elke bijkomende vrijwilliger
        (12 euro op jaarbasis)

Je mag de volledige kosten voor vrijwilligerswerk  
inbrengen in de directe kosten van je PAB. Er is geen 
beperking op het gebruik van vrijwilligers.  
 
Wie mag vrijwilligerswerk doen?

In principe iedereen ouder dan 15 jaar.
Maar om binnen de PAB-regelgeving vrijwilligerswerk te 
doen is er een minimumleeftijd van 18 jaar.

i.s.m.



Een vrijwilliger als extra hulp? Dat kan!

Budgethouders die meer ondersteuning nodig hebben 
kunnen een beroep doen op vrijwilligers. Het kan gaan 
om familieleden, vrienden, een buur, ...

Enkele voorbeelden:
• Je hebt een fysieke beperking en vraagt regelmatig 

aan een kennis om je te vervoeren.
• Je hebt een dochter met een verstandelijke beper- 

king. Je buurmeisje komt soms babysitten zodat jij 
boodschappen kan doen. 

Als je een vrijwilliger wil inschakelen moet je als individu 
altijd een beroep doen op een organisatie die zorgt voor:
• de verzekering van een aantal risico’s verbonden 

aan het vrijwilligerswerk.
• de vergoeding van de onkosten die door de vrij-  

williger werden gemaakt.

ADO Icarus vzw heeft een erkenning om vrijwilligers-
werk te organiseren en is vertrouwd met PAB/PGB. 
Wij maken het administratieve luik in orde voor jou.

Wat is vrijwilligerswerk?

In de wet wordt vrijwilligerswerk gedefinieerd als het 
verrichten van activiteiten, onverplicht en onbezoldigd 
en dit ten behoeve van anderen of de samenleving, 
ingericht door een organisatie.

Je kan als budgethouder éénzelfde persoon inschakelen 
als werknemer én als vrijwilliger, maar zijn takenpakket 
moet in beide gevallen verschillen.

Bijkomend dekt deze polis lichamelijke schade, die        
vrijwilligers zouden oplopen bij het uitvoeren van         
vrijwilligerswerk of op weg van en naar de activiteiten.

Welke vergoeding krijgen vrijwilligers?

Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen voor hun 
vrijwilligerswerk, maar ze mogen wel vergoed worden 
voor de onkosten die ze gemaakt hebben. 
Deze onkosten zijn niet fiscaal aftrekbaar, maar wel 
vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen. 
Vrijwilligers kunnen kiezen tussen een forfaitaire of een 
reële kostenvergoeding:

• De forfaitaire kostenvergoeding wordt jaarlijks aan 
de index aangepast. 

Bijvb. de maximumbedragen voor 2014 (per vrijwilliger): 
32,71 eur/dag en 1.308,38 eur/jaar. 

• Bij de reële kostenvergoeding worden de werkelijk 
gemaakte onkosten terugbetaald. 

De vrijwilliger moet hiervoor de nodige bewijsstukken 
aan ADO Icarus bezorgen zodat wij de vrijwilliger kunnen 
terugbetalen. 

• Een combinatie van de twee is beperkt mogelijk, nl. 
een forfaitaire kostenvergoeding mét de werkelijke 
vervoerskosten. 

Voor een meer gedetailleerde uitleg kan je terecht op 
onze website www.ado-icarus.be, klik bovenaan op 
de homepage op ‘Wat doen wij?’ en kies dan voor de 
rubriek ‘Dienstverlening door vrijwilligers’.Verzekering

De wet op vrijwilligerswerk legt een aantal verplichtin-
gen op aangaande verzekering om de vrijwilligers beter 
te beschermen. 

ADO Icarus heeft een polis afgesloten om de burgerli-
jke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwil-
liger te dekken, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid (dit is de aansprakelijkheid die 
voortvloeit uit het niet-nakomen van de overeenkomst).


