RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
AANVRAAG TOT ALGEMENE TOESTEMMING OM GERECHTIGDEN
OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN VRIJWILLIG TEWERK TE STELLEN
(Indien uw aanvraag activiteiten van zeer verschillende aard betreft,
is het aangewezen 1 formulier per groep activiteiten van dezelfde aard te gebruiken)

 EERSTE AANVRAAG

 AANVRAAG TOT VERLENGING

RUBRIEK I – IN TE VULLEN DOOR DE INSTELLING OF DE VZW (lees de inlichtingen op de keerzijde)
Naam en volledig adres van de instelling of de VZW: ...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
• Het betreft een  instelling van openbaar nut,  openbare dienst,  cultureel centrum,  jeugdhuis,  door een Gemeenschap opgerichte, gesubsidieerde
of erkende onderwijsinstelling,  feitelijke vereniging met volgend maatschappelijk doel: ...............................................................................................................
Het betreft een  VZW met volgend maatschappelijk doel: ...............................................................................................................................................................
• De VZW is

erkend door een openbare overheid:
momenteel onderworpen aan de vennootschapsbelasting

 neen  ja (1)
 neen  ja  onzeker

• Ik, ondergetekende ...................................................................................................... , verantwoordelijke van de hierboven vermelde instelling, vraag aan de RVA
de toestemming om:  bruggepensioneerden
 werklozen (beschrijf, indien mogelijk, de betrokken categorieën werklozen: leeftijd, kwalificaties, …)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
in het kader van de volgende activiteit(en) op vrijwillige basis tewerk te stellen: (beschrijf nauwkeurig de activiteiten en de aan de werkloze opgelegde rol)
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Volgens het volgende uurrooster: (minuten worden decimaal uitgedrukt door te delen door 60; b.v. 7u40 = 7,66)
aantal uren

 ma

 di

 wo

 do

 vr

 za

 zo

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

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

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

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

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

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

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

Totaal
..............

Het uurrooster is niet vast te stellen om de volgende reden: ..............................................................................................................................................................
Eventuele opmerkingen: ......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
De activiteit wordt uitgeoefend

 op het adres van de instelling of de vereniging
 op het volgende adres : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 Er wordt geen enkele vergoeding of materieel voordeel toegekend
 Er wordt een vergoeding of een materieel voordeel toegekend
Het betreft  een vergoeding tot de terugbetaling van werkelijke onkosten.
 een forfaitaire vergoeding tot terugbetaling van onkosten ten bedrage van .................... EUR (2) per dag (met een maximum van 27,37 EUR
per dag en 1 094,79 EUR per jaar voor alle activiteiten als vrijwilliger samen)

 een andere belastingvrije vergoeding overeenkomstig een specifieke beslissing van de fiscale administratie
 ik voeg een attest van de fiscale administratie toe dat vermeldt dat deze vergoeding als niet-belastbaar wordt beschouwd
 een andere vergoeding of materieel voordeel, nl.: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Ik verklaar op eer dat deze aangifte echt en volledig is.

datum

handtekening van de verantwoordelijke

stempel van de instelling of de vereniging

(1) Voeg een bewijs van erkenning toe voor zover dit voordien niet is gebeurd. Betreft het een niet-erkende VZW, dan kan de vrijstelling van aanmelding ter controle (formulier C 49)
niet worden verleend.
(2) De vergoedingen die 5,5 EUR niet overschrijden, vermeldt u niet.
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FORMULIER C 45 F

RUBRIEK II – BESLISSING VAN DE RVA

INLICHTINGEN BESTEMD VOOR DE INSTELLING OF DE VERENIGING
Indien uw instelling is gevestigd in verschillende delen van het land, of indien werklozen afhankelijk van verschillende werkloosheidsbureaus worden tewerkgesteld, kunt u
aan de RVA (Hoofdbestuur) een algemene toestemming vragen om werklozen en bruggepensioneerden op vrijwillige basis tewerk te stellen.
A. Onder welke voorwaarden kut u een algemene toestemming verkrijgen?
Om de toestemming te verkrijgen, moet uw instelling of vereniging beoogd worden in rubriek I van het formulier C 45 F. De activiteit moet aanvaard worden door de RVA.
Hiervoor moet het onder andere gaan om een vrijwillige activiteit van maatschappelijke, humanitaire of culturele aard.
De toestemming kan geweigerd worden indien 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.
Indien de aard of de frequentie van de activiteit verandert, moet u voorafgaandelijk een nieuwe aanvraag tot toestemming indienen.
Geen enkel loon of materieel voordeel mag worden toegekend aan de werkloze. De werkelijke gemaakte onkosten kunnen echter worden terugbetaald. Een forfaitaire
onkostenvergoeding kan eveneens worden toegekend aan de werkloze in zoverre deze vergoeding door de fiscale administratie als niet-belastbaar wordt beschouwd.
Hiervoor mag de vergoeding het bedrag van 27,37 EUR per dag en 1094,79 EUR in totaal per jaar niet overschrijden. Een dergelijke vergoeding waarvan het bedrag
5,5 EUR per dag niet overschrijdt (met een maximum van 1094,79 EUR in totaal per jaar) dient niet worden aangegeven (op het formulier C 45 F).
Indien uw instelling of vereniging van de fiscale administratie een algemeen attest heeft ontvangen dat vermeldt dat de toegekende vergoedingen of voordelen als
niet-belastbaar worden beschouwd, voegt u een kopie van dit attest bij uw aanvraag.
B. Welke stappen moet u ondernemen om een algemene toestemming te verkrijgen?
Om een algemene toestemming te verkrijgen, moet u een aanvraag indienen bij het Hoofdbestuur van de RVA (Directie Reglementering – Keizerslaan, 7 – 1000 Brussel)
met een volledig ingevuld formulier C 45 F.
Indien de toestemming werd verleend voor een beperkte periode en u een verlenging van toestemming wenst te verkrijgen, moet u een nieuwe aanvraag indienen vóór het
verstrijken van de toegestane periode.
De algemene toestemming van de RVA kan, voor de betrokken werklozen, toegekend worden met of zonder vrijstelling van indiening van een individuele aanvraag met het
formulier C 45 B. Indien deze verplichting behouden blijft, vermeldt u het toegekende machtigingsnummer op het formulier C 45 B. (rubriek II).

C 45 F

