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Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017 ? 

Beste tolk/vertaler, voor een goede samenwerking is het belangrijk dat jullie goed 

nadenken over welk stauut jullie kiezen voor de samenwerking met het Sociaal 

Vertaalbureau in 2017. 

Wij noemen de mogelijkheden hier nog even op: 

1/ Vrijwilligersstatuut: 

Brussel Onthaal vzw is jaren geleden gestart met de solidariteit van vele mensen voor 

de asielzoekers en nieuwkomers. Deze solidariteit blijven we belangrijk vinden en 

daarom blijven we inzetten op vrijwilligerswerk bij het sociaal tolken en vertalen. Je 

inzet als vrijwilliger is geen arbeidstewerkstelling. 

Kiest u om als vrijwillige tolk/vertaler mee te werken dan  

- tekenen wij samen een samenwerkingsovereenkomst met een deontologische 

code; 

- wij registreren uw gegevens in onze databank;  

- wij sluiten voor u een verzekering voor vrijwilligers af;  

- wij nodigen u uit om een vorming ‘deontologie’ te volgen en bieden verdere 

vormingsmogelijkheden op maat waarop u uitgenodigd wordt;  

- u kan inloggen op onze website en daar o.a. de agenda van de geplande 

vormingen raadplegen;  

- wij voorzien ontmoetingskansen met de andere tolken/vertalers via onder 

andere een nieuwjaarsreceptie;  

- u krijgt forfaitaire vergoedingen voor uw vrijwilligersengagement (23€/dag voor 

tolken ter plaatse (als gecertificeerde ontvangt u 32€/dag voor tolken ter 

plaatse) – 8€/dag voor telefoontolken – 15€ of 30€/dag voor schriftelijk 

vertalen); u houdt zelf bij dat u het jaarplafond vrijwilligerswerk ( 1334 €) niet 

overstijgt; 

- u kan verplaatsingsvergoedingen krijgen voor maximaal 2000 km/jaar aan 

0,33€/km of via de ticketten van tram/bus/trein, waar onze voorkeur naar uit 

gaat. 

- De bovenstaande forfaitaire onkosten worden afgerekend via een maandelijks 

overzicht (met verkregen prestatiebonnen voor het tolken ter plaatse) en 

handtekening van de vrijwilliger. 

Opgelet! 

Bent u werkloos, dan moet u toelating voor vrijwilligerswerk aanvragen bij de RVA (wij 

kunnen u de nodige formulieren hiervoor bezorgen). 

Krijgt u een uitkering via de mutualiteit, dan vraagt u aan de adviserend geneesheer 

van de mutualiteit de toestemming om vrijwilligerswerk uit te oefenen. 

Bent u gepensioneerd of afhankelijk van het OCMW, dan meldt u aan de bevoegde 

instantie dat u vrijwilligerwerk doet. 
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Om vrijwilligerswerk te mogen doen, moet u in het bezit zijn van verblijfsdocumenten 

voor België. 

 

2/ Werken in het PWA-statuut: 

 Wat is PWA? 

De Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen( PWA) bieden werkgelegenheid en 

diensten aan werknemers die moeilijk werk vinden op de arbeidsmarkt. 

Zij geven aan 

- Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen  

- Personen die recht hebben op een leefloon of sommige financiële 

bijstandgenieters (OCMW) 

een PWA-arbeidsovereenkomst en een financiële vergoeding (per gepresteerd uur) 

met behoud van hun sociale uitkeringen. 

 Welke voorwaarden zijn er om in het kader van PWA te werken? 

U bent jonger dan 45 jaar: 

- Ofwel uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn sinds tenminste 2 jaar 

inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten 

- Ofwel uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en in de 36 maanden 

voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden 

inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten hebben. 

U bent ouder dan 45 jaar: 

- Ofwel uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en sinds tenminste 6 

maanden inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten 

- Ofwel uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en in de 36 maanden 

voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden 

inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten hebben 

U bent niet uitkeringsgerechtigd volledig werkloos: 

U kunt eveneens in een PWA werken indien u het leefloon geniet of recht hebt op 

financiële bijstand van het OCMW én ingeschreven bent als niet werkende 

werkzoekende. 

 Hoe inschrijven voor het PWA-werk? 

Als je aan de voorwaarden voor PWA voldoet, moet u zich inschrijven bij het PWA-

kantoor van uw gemeente vooraleer u PWA-activiteiten kunt verrichten. Bij de 

inschrijving zal u een PWA-inschrijvingsbewijs worden overhandigd. U schrijft zich 
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nadien in bij het PWA-kantoor van de gemeente 1000 Brussel (gemeente waar onze 

dienst gevestigd is). 

 Een PWA-arbeidsovereenkomst? 

Vooraleer uw arbeidsprestaties aan te vatten, ondertekent u een arbeidsovereenkomst 

met het PWA dat uw werkgever zal zijn. 

Het is op deze basis dat het PWA u de nodige prestatieformulieren (per maand) zal 

bezorgen (formulier PWA 4). Brussel Onthaal helpt u om deze maandelijks in te vullen. 

 Einde van de PWA-arbeidsovereenkomst? 

Deze overeenkomst kan worden beëindigd middels een opzegging van 7 dagen. 

Indien u een betrekking vindt in het gewone arbeidscircuit, kunt u de PWA-

arbeidsovereenkomst zonder opzeg en vergoedingen beëindigen. 

 Kan u terugkeren naar het PWA na een tewerkstelling in het kader van de 

dienstenchèques en/of een andere tewerkstelling? 

Dit kan na afloop van tewerkstelling wanneer opnieuw uitkeringsgerechtigd en 

onvrijwillig werkloos. 

U bent onvrijwillig werkloos wanneer uw betrekking eindigt indien: 

- Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur op de voorziene einddatum 

afloopt 

- Uw vervangingsovereenkomst eindigt door de terugkeer van de vervangen 

persoon 

- Uw arbeidsovereeenkomst door de werkgever wordt beëindigd en u hieraan 

geen schuld heeft 

- U uw arbeidsovereenkomst beëindigt wanneer uw betrekking als niet passend 

kan worden beschouwd of indien u een wettige reden kunt aanvoeren. 

 

 Welke werkuren? 

Bij Brussel Onthaal vzw bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 45 

uren (chèques). 

 

 Welke vergoeding? 

U wordt betaald met de door Brussel Onthaal vzw aangekochte PWA-chèques. Voor 

het eerste begonnen uur overhandigt Brussel Onthaal u twee chèques, voor de 

daaropvolgende begonnen uren overhandigt Brussel Onthaal u telkens één PWA-

chèque op het einde van de maand waarin de prestaties werden geleverd. 

U blijft uw wachtuitkering of werkloosheidsuitkering genieten. 
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U ontvangt daarenboven een belastingsvrij bedrag van 4,10 € per gepresteerd uur 

(tolken ter plaatse of telefoontolken). 

U kunt dus tot maximaal 184,50 € per maand (45 uren) verdienen bovenop uw 

werkloosheidsuitkeringen of leefloon. 

Deze vergoeding wordt betaald via uw uitbetalingsinstelling van de 

werkloosheidsuitkeringen (of OCMW) waar u uw prestaiteformulieren en de PWA-

chèques indient die u van Brussel Onthaal vzw hebt ontvangen. 

 Welke voordelen? 

- Statuut 

U blijft genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, ... en u 

behoudt dezelfde pensioenrechten als een vergoede werkloze. 

- Beschermd door de wetten op de arbeidsbescherming? 

U bent beschermd door de wetten en reglementen inzake arbeidsbescherming, 

zondagsrust, nachtwerk, veiligheid en gezondheid, ... 

 Vergoeding verplaatsingskosten? 

Brussel Onthaal vzw geeft verplaatsingsonkosten van 2,80 € per tolkopdracht (bij 

aaneensluitende opdrachten bij dezelfde gebruiker wordt éénmalig de vervoersonkost 

betaald). 

 Gedekt door specifieke verzekeringen? 

Tijdens het verrichten van PWA-werkzaamheden, bent u gedekt door een verzekering 

“arbeidsongevallen” (dekking bij geval van ongeval op weg naar en van het werk of op 

de plaats van het werk) en een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid”( bij het 

veroorzaken van onopzettelijke schade aan de gebruiker of aan zijn goederen of aan 

derden), gesloten door de RVA. 

 Vrijstellingen? 

Informeer u bij het PWA-kantoor van uw gemeente voor de MINI-vrijstelling en de 

MAXI-vrijstelling, procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk (voor 

rechthebbende on inschakelingsuitkeringen) 

 

3/ werken als zelfstandig tolk/vertaler: 

Meer informatie over het statuut van zelfstandig kunt u bekomen bij een sociaal 

verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Op de website www.ikwilstarten.be kunt  alle 

startersvragen overlopen. Werkt u samen met ons via het statuut van zelfstandige, dan 

vragen we u om ons maandelijks een factuur te bezorgen met daarop een overzicht 

http://www.ikwilstarten.be/
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van uw tolkprestatiies. U houdt zelf de duur van de tolkopdrachten bij ahv de tolkfiches 

die u ons nadien samen met uw factuur bezorgt.  

Op de factuur vermeldt u volgende zaken 

Uw (bedrijfs)gegevens 

Factuurdatum en factuurnummer 

Type prestatie en voor welke organisatie 

Datum van de prestatie 

duur van de prestatie 

Taalcombinatie waarin u tolkte/vertaalde 

verplaatsingsvergoeding (indien van toepassing) 

Vergoedingen 

TOLKEN 

Als niet-gecertificeerde 

15€/eerste uur + 3.75€/extra kwartier 

verplaatsingsvergoeding: 0.33€/km of terugbetaling ticket(s) openbaar vervoer 

Als gecertificeerde 

45€/eerste uur + 11.25€/extra kwartier 

verplaatsingsvergoeding: 0.33€/km of terugbetaling ticket(s) openbaar vervoer 

U bent gecertificeerd tolk voor een bepaalde taal, maar tolkte in een andere taal 

waarvoor u (nog) niet gecertificeerd bent: 

35€/eerste uur + 8.75/extra kwartier 

verplaatsingsvergoeding: 0.33€/km of terugbetaling ticket(s) openbaar vervoer 

 

VERTALEN                                                             

  Als gecertificeerde en niet-gecertificeerde 

15€/te vertalen pagina 

Sociaal tolken en vertalen is vrijgesteld van BTW volgens art 44§2°2 van het BTW-

wetboek.  

Gelieve dit ook te vermelden op uw factuur. 

Bent u onzeker om direct inhet statuut als zelfstandige te stappen en ben je werkloos 

of op het OCMW, dan kan ondersteuning vanjobyourself een mogelijkheid zijn. Zie: 

http://www.1819.be/nl/organisations/job-yourself 

 

4/ werken via SMart: 

http://www.1819.be/nl/organisations/job-yourself
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Voor een samenwerking viaSMart, neemt u contact op met een SMart kantoor bij u in 

de buurt. Zij kunnen u de nodige info verschaffen. 

www.smartbe.be/nl 

 

 

http://www.smartbe.be/nl

