Handleiding en tips bij aanvraag Verklaring Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor asielzoekers

Asielzoekers (houders van een Vluchtelingendocument, vroeger V-document) mogen
vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen werkvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het
gaat om vrijwilligerswerk. De volgende voorwaarden gelden:






Het werk is onbetaald. Een vergoeding is toegestaan, omdat dit niet als inkomsten
wordt gezien. Hiervoor is een maximum van € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar
vastgesteld.
De organisatie waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk doet heeft niet tot doel om
winst te maken (b.v. een stichting of vereniging).
Het werk heeft een algemeen maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan
vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken, en wandelen met bejaarden.
De verklaring is geldig voor drie jaar en heeft betrekking op de activiteiten en niet op
de personen die het vrijwilligerswerk doen.

Hoe vraagt u deze verklaring aan?

Een organisatie vraagt zelf de vrijwilligersverklaring aan. Download deze Aanvraag Verklaring
vrijwilligerswerk (doc, 186kB), vul hem in en stuur het formulier op naar UWV. Heeft u een
ontvangstbevestiging van UWV ontvangen? Dan kan de asielzoeker alvast beginnen met
vrijwilligerswerk in afwachting van de vrijwilligersverklaring. Hij moet dit werk beëindigen als
UWV oordeelt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan en daarom geen
vrijwilligersverklaring verstrekt.



Is het voor u niet mogelijk om het digitale aanvraagformulier te gebruiken, vraag het
formulier dan aan via 088 898 20 70.
Meer informatie vindt u in de Veelgestelde vragen over de Verklaring
vrijwilligerswerk en op rijksoverheid.nl leest u meer over werken met asielzoekers.

Waar moet u op letten bij het invullen van de verklaring?





Laat zien dat het om laagdrempelige activiteiten gaat: meehelpen met water uitdelen
bij een hardloopwedstrijd, koffie schenken, samen koken, heggen knippen etc.
Vermijd zoveel mogelijk formele functienamen die lijken op betaalde banen (dus:
uitvoering van technische klussen i.p.v. onderhoudsmedewerker of meehelpen
tijdens naailessen i.p.v. activiteitenbegeleider
Geef aan dat het geen zelfstandig werk is, maar samen met andere vrijwilligers onder
begeleiding van een medewerker van de organisatie.

Voorbeelden van beschrijvingen in goedgekeurde verklaringen
- Gastvrouw/heer bij wegwijsbeurs: flesjes water uitdelen, muntjes uitdelen,
bezoekers welkom heten, lunchpakketten uitdelen en opruimen. Organisatie:
Cliëntenraad
- Inschrijven van deelnemers aan een wandeltocht op startlocatie van
wandelevenement; stempelen op de stempelposten langs de wandelroute.
Organisatie: Stichting Sportwandelschool
- Klusser: ondersteuning van algemeen medewerker zodat grotere klussen opgepakt
kunnen worden. Daarnaast verrichten van kleine reparaties aan meubilair, het

-

schilderen van muren, plafonds, deuren en kozijnen, dingen ophangen en eenvoudig
timmerwerk. Organisatie: wijkcentrum
Allround keukenvrijwilliger: ondersteunt bij het coördineren en uitvoeren van
werkzaamheden met betrekking tot de maaltijd. Organisatie RestoVanHarte
Eventplanner: ondersteunt bij het organiseren van het meedoen programma.
Organisatie: RestoVanHarte

Handige weetjes en tips

1. Niet elke organisatie kan direct aantonen dat ze geen winstoogmerk hebben. Een
buurtinitiatief is doorgaans geen stichting of vereniging. In dit geval zou vanuit de
projectleidende organisatie zelf een verklaring kunnen aanvragen voor algemene
ondersteuning bij evenementen en activiteiten. Bijvoorbeeld met de volgende
beschrijving:
 Ondersteuner: ondersteuning, hand- en spandiensten bij evenementen en
bijeenkomsten die door [naam organisatie] georganiseerd of gefaciliteerd worden.
2. Als u als projectleidende organisatie zelf vrijwilligers wilt inzetten vraag dan ook een
verklaring aan. Bijvoorbeeld voor het meehelpen tijdens de spreekuren op de AZC-locatie
of bij de begeleiding van groepen, dan zou je dat als volgt kunnen omschrijven:
 Vrijwillige begeleider project ‘Aan de Slag’; trajectmatig mensen begeleiden naar
geschikt vrijwilligerswerk en/of begeleiden van mensen tijdens het vrijwilligerswerk.
3. Als projectleider binnen het lokale projectteam van Aan de Slag heeft u zicht op alle
klussen en activiteiten en kunt u vrijwilligersorganisaties helpen bij het invullen van het
formulier. Handige tip is om de aanvraag van een organisatie eerst zelf te checken
voordat het naar het UWV doorgestuurd wordt. Dat voorkomt vaak vragen en bespaart
tijd.
4. Hou het nieuws in de gaten via www.aandeslag.info of www.nov.nl Er wordt namelijk
druk gelobbyd door vereniging NOV bij de politiek om de aanvraag van verklaringen voor
Vrijwilligerswerk te vereenvoudigen en breder toegankelijk te maken voor alle
organisaties zonder winstoogmerk en met maatschappelijk nut. Een motie hierover is al
aangenomen in de Tweede Kamer, dus we wachten nog op vaststelling in de Eerste
Kamer.

