
Advies Hoge Raad voor Vrijwilligers m.b.t. de verplichting van de 
adviserend geneesheer en de procedure voor de adviserend geneesheer voor 
het kunnen uitvoeren van vrijwilligerswerk. 
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers, in plenaire zitting bij elkaar op 16 juni 2011, heeft het 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, §1, tweede lid, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden en het Wetsvoorstel tot 
wijziging van de regelgeving wat het vrijwilligerswerk van personen met een 
arbeidsongeschiktheid betreft bestudeerd en becommentarieerd. 
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers besluit een negatief advies over deze voorstellen te 
formuleren. 
 
Toelichting: 
 
De motivatie van het eerste voorstel is niet gepast. Andersvaliden is een verouderde term en 
bovendien hebben personen met een handicap (erkend door de FOD Sociale Zekerheid) 
toegang tot het vrijwilligerswerk zonder formaliteiten te vervullen. 
 
Voor de groep uitkeringsgerechtigde personen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn 
we voor het behoud van de procedure met de adviserend geneesheer. Het is immers 
noodzakelijk dat de adviserend geneesheer wordt ingelicht over het vrijwilligerswerk zodat hij 
niet alleen kan beoordelen of de activiteiten verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand van 
de betrokkene maar ook kan nagaan of de veiligheid van zowel de organisatie als andere 
collega-vrijwilligers hierdoor niet in gevaar zou worden gebracht.  
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers vraagt wel dat de toepassing van deze regel eenvoudig en 
eenduidig zou zijn. 
 
Daarbij aansluitend adviseert de Raad eveneens negatief betreffende het tweede vernoemde 
voorstel. Wat is de reden van dit voorstel van wijziging? De verklarende tekst is foutief, voor 
arbeidsongeschikte werknemers is wel een passage bij de adviserend geneesheer verplicht. 
Voor zelfstandigen is hetzelfde mogelijk zonder bijkomende bepalingen zoals gesteld in het 
wetsvoorstel. 
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