
ACTIVITEITENVERSLAG
VAN DE HOGE RAAD VOOR 
VRIJWILLIGERS  

2007



Activiteitenverslag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 2007 

 1

 

Voorwoord 
 
Het jaar 2007 was een overgangsjaar, zowel op het vlak van wetgeving voor 
vrijwilligerswerk alsook voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers zelf (HRV). 
 
Op wetgevend vlak begon het jaar 2007 met de afkondiging van meerdere 
uitvoeringsbesluiten van de wet van 3 juli 2005 en eindigde met het opstellen 
van een lijst – noodzakelijkerwijs onvolledig – van punten die moeten worden 
uitgediept vóór het einde van het tweede mandaat van de HRV. 
 
Voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers was 2007 hoe dan ook een overgangsjaar 
omdat het eerste mandaat van de Raad op 31 januari 2007 eindigde terwijl de 
eerste vergadering van het tweede mandaat niet vóór september 2007 kon 
plaatsvinden. 
 
 
 Na te zijn gestart met de vaststelling (zoals aangehaald in het activiteitenverslag 
dat de vier eerste jaren van het mandaat omvat) dat de Raad zich in de eerste 
vier jaren praktisch uitsluitend heeft gekweten aan zijn adviserende opdracht in 
het kader van het opstellen van adviezen zoals voorzien in de wet van 3 juli 
2005, gewijzigd bij verschillende gelegenheden, wordt het jaar 2007 beëindigd 
met het volgende voornemen (dat verder zal uitgewerkt worden in het 
memorandum van begin 2008): “Gedurende zijn tweede mandaat heeft de Raad 
besloten om zich niet meer alleen toe te spitsen op één van de taken die hem 
werden toegewezen maar zich ook te wijden aan ALLE taken die werden 
toevertrouwd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot 
oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers…tenminste als de nodige middelen 
voor de realisatie van dit voornemen worden toegekend…. 
 
De Raad wil in zijn tweede mandaat, en dit ondanks de trage opstart, een 
ambitieus project realiseren, die de HRV meer profiel en armslag zal geven. 
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1. Wetgeving met betrekking tot het 
vrijwilligerswerk 

 
1.1. Afgekondigde wetgeving sinds 2007 

Ter herinnering: de inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van vrijwilligers, ondermeer gewijzigd door de wet 
van 19 juli 2006 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 
augustus 2006 moet/moest gebeuren in verschillende opeenvolgende 
stappen, namelijk: 

1.1.1. 1 augustus 2006, de inwerkingtreding van de meerderheid van de 
bepalingen van de bovenvermelde wet. Het ging om ondermeer de 
bepalingen over: 

 de informatieplicht; 
 het toepassingsgebied, met verduidelijkingen over de feitelijke 

verenigingen; 
 de eventuele terugbetaling van onkosten; 
 werklozen en bruggepensioneerden die een deel van hun tijd 

willen besteden aan vrijwilligersactiviteiten1 

1.1.2. na de publicatie van het uitvoeringsbesluit, werden meerdere 
bepalingen, die een dergelijk besluit vereisten, van kracht  ondermeer 
deze waarbij personen de toelating krijgen om een: 

• integratietegemoetkoming, 
• tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of  
• gewaarborgd inkomen voor ouderen 2   

             te ontvangen en vrijwilligerswerk te verrichten met behoud van hun      
rechten op deze uitkeringen. 

 

 

 

                                                 
1 - Het Koninklijk besluit van 28 juli 2006 tot wijziging van de artikelen 45, 46 en 48 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoering van een artikel 45bis in hetzelfde koninklijk 
besluit; 

    - Het Ministerieel besluit van 31 juli 2006 tot wijziging van artikel 18 van het  ministerieel besluit van 26 november 
1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering;   

2 -   Het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van 
een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen. 
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1.1.3. Op 1 januari 2007: de inwerkingtreding van de luiken 
“aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie” en 
“verzekering vrijwilligers”1 van de wet betreffende de rechten van 
vrijwilligers. 

     Ter uitvoering van de hierboven vermelde aspecten, verschenen in 2007 
de volgende koninklijke besluiten (waarvan een gedeelte uitwerking had 
in 2006) in het Belgische Staatsblad: 

o Het koninklijk besluit van 15 februari 2007 tot regeling van 
bepaalde aspecten van het samengaan van vrijwilligerswerk en het 
recht op maatschappelijke integratie; 

o Het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van de wet van 
3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 
(gezinsbijslagen); 

o Het koninklijk besluit van 29 juni 2007 tot wijziging, wat het begrip 
arbeidsongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 
1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een 
moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de 
meewerkende echtgenoten. 

 

 

                                                 
1 - Het koninklijk besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de 
organisaties die werken met vrijwilligers; 
 
- Het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de 
collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die 
werken met vrijwilligers. 
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PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE 
INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

15 FEBRUARI 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde 
aspecten van het samengaan van vrijwilligerswerk en het recht op 

maatschappelijke integratie 
                                                                                       Publicatie : 2007-03-07 
 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 
inzonderheid op de artikelen 16, § 2, en 19, § 4; 
Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, inzonderheid op artikel 
16; 
Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende 
het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het het koninklijk 
besluit van 5 december 2004, en op artikel 22, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke 
besluiten van 1 april 2003 en 5 december 2004; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 februari 2006; 
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 5 mei 2006; 
Gelet op het advies 41.780/1 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2006, met 
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van Onze in 
Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
Artikel 1. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 
december 2004, wordt aangevuld met een § 5, luidende : 
« § 5. De aanvrager die vrijwilligerswerk wil doen overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van vrijwilligers moet het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
daarover vooraf inlichten. » 
Art. 2. Artikel 22, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 
april 2003 en 5 december 2004, wordt aangevuld als volgt : 
« q) de vergoedingen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van voornoemde wet van 3 juli 2005, die 
worden ontvangen als vrijwilliger. » 
Art. 3. Onze Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
Gegeven te Brussel, 15 februari 2007. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Maatschappelijke Integratie, 

Ch. DUPONT 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

9 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 3 juli 
2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 

                                                                                   Publicatie : 2007-06-22 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders, inzonderheid op artikel 62, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 29 april 1996; 
Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 2, § 1, 4; 
Gelet op de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, inzonderheid 
op artikel 1, gewijzigd bij de wet van 6 april 1995; 
Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, inzonderheid op de 
artikelen 10 gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005 en 19 juli 2006, 17, en 21; 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 17quinquies, ingevoegd bij het koninklijk besluit 
van 19 november 2001; 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot 
instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, inzonderheid op artikel 6, zevende lid, gewijzigd bij de 
koninklijke besluiten van 8 mei 1984, 15 juli 1992 en 16 april 2002; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten 
voordele van de zelfstandigen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 augustus 2006; 
Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1976 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 8 
april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, 
inzonderheid op artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 2006; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, inzonderheid artikel 6, § 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 mei 2003 en 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 september 2004; 
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden 
waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een 
vorming doorloopt, inzonderheid op artikel 13; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2006; 
Gelet op het advies van de Nationale hoge raad voor personen met een handicap van 13 januari 
2006; 
Gelet op het advies nr. 1.581 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 21 november 2006; 
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 5 mei 2006; 
Gelet op advies nr. 41.858/1 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2006, met 
toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, van Onze Minister van Middenstand en van 
Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap toegevoegd aan de Minister 
van sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
Artikel 1. Artikel 17quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 november 
2001, wordt opgeheven. 
Art. 2. In het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten 
voordele van de zelfstandigen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 augustus 2006, 
wordt een artikel 25ter ingevoegd, luidende : 
« Art. 25ter. Voor de toepassing van dit besluit wordt vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 
juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers niet beschouwd als een winstgevende activiteit. 
De vergoedingen in de zin van de artikelen 10 en 11 van voormelde wet worden niet beschouwd 
als een inkomen, een winst, een brutoloon of een sociale uitkering, voorzover het 
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vrijwilligerswerk zijn onbezoldigd karakter niet verliest overeenkomstig de bovenvermelde 
artikelen. » 
Art. 3. Artikel 13, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van 
de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs 
volgt of een vorming doorloopt wordt vervangen als volgt : 
« Een winstgevende activiteit in de zin van dit besluit is elke activiteit, uitgeoefend in het kader 
van een arbeidsovereenkomst of een statuut, of als zelfstandige. Voor de toepassing van dit 
besluit wordt vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers niet beschouwd als een winstgevende activiteit. De vergoedingen in de zin van de 
artikelen 10 en 11 van voormelde wet worden niet beschouwd als een inkomen, een winst, een 
brutoloon of een sociale uitkering, voorzover het vrijwilligerswerk zijn onbezoldigd karakter niet 
verliest overeenkomstig de bovenvermelde artikelen. » 
Art. 4. Artikel 4, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 april 1976 tot aanvulling van het 
koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de 
zelfstandigen, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 2006, wordt aangevuld als volgt : 
« Een winstgevende activiteit in de zin van dit artikel is elke beroepsbezigheid uitgeoefend in het 
kader van een dienstbetrekking of als zelfstandige met een inkomen als oogmerk. Voor de 
toepassing van dit besluit wordt vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende 
de rechten van vrijwilligers niet beschouwd als een winstgevende activiteit. De vergoedingen in 
de zin van de artikelen 10 en 11 van voormelde wet worden niet beschouwd als een inkomen, 
een winst, een brutoloon of een sociale uitkering, voorzover het vrijwilligerswerk zijn onbezoldigd 
karakter niet verliest overeenkomstig de bovenvermelde artikelen. » 
Art. 5. Artikel 6, zevende lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de 
wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gewijzigd bij de koninklijke 
besluiten van 8 mei 1984, 15 juli 1992 en 16 april 2002, wordt aangevuld als volgt : 
« 11° vergoedingen bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de 
rechten van vrijwilligers, voorzover het vrijwilligerswerk zijn onbezoldigd karakter niet verliest 
overeenkomstig deze artikelen. » 
Art. 6. Artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming 
voor hulp aan bejaarden, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 mei 2003 en gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 13 september 2004, wordt aangevuld als volgt : 
« 10° de vergoedingen die worden toegekend met toepassing van de artikelen 10 en 11 van de 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, voor zover die vergoedingen voldoen 
aan de voorwaarden vermeld in het voormeld artikel 10, eerste en derde lid en artikel 11. »  
Art. 7. Op vraag van de Minister van Sociale Zaken geven de Nationale Arbeidsraad en de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers advies over het bedrag van de vergoedingen bedoeld in artikel 10 van de 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. De Minister maakt ten laatste tegen 1 
augustus 2008 een evaluatieverslag op over de bedragen van de bovenvermelde vergoedingen. 
Voor het opmaken van zijn verslag, vraagt de Minister van Sociale Zaken aan de verschillende 
instellingen van sociale zekerheid om hun commentaren en de problemen die hun diensten op dit 
vlak hebben ondervonden mee te delen. Vervolgens bezorgt de Minister het evaluatieverslag aan 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. 
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2006. 
Art. 9. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken, Onze Minister bevoegd voor Middenstand en 
Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap toegevoegd aan de Minister 
van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 9 mei 2007. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Sociale Zaken, 
R. DEMOTTE 
De Minister van Middenstand, 
Mevr. S. LARUELLE 
De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap toegevoegd aan de Minister van 
Sociale Zaken, 
Mevr. G. MANDAILA 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

29 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het begrip 
arbeidsongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 

1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een 
moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de    

meewerkende echtgenoten 

Publicatie: 2007-09-05
 

ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 86, § 3, gewijzigd bij de wet 
van 22 augustus 2002; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering 
en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende 
echtgenoten, inzonderheid op artikel 19, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990; 
Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, 
gegeven op 27 oktober 2005; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 mei 2006; 
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 29 augustus 2006; 
Gelet op het advies 42.103/1 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2007, met toepassing 
van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Middenstand, en op 
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
Artikel 1. In artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een 
uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de 
meewerkende echtgenoten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990, wordt tussen 
het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : 
« Vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 
wordt niet beschouwd als een beroepsbezigheid, voor zover de adviserend geneesheer vaststelt 
dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene. 
» 
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2006. 
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Middenstand zijn, ieder wat hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 29 juni 2007 

ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Sociale Zaken, 
R. DEMOTTE 
De Minister van Middenstand, 
Mevr. S. LARUELLE 
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1.2.   Voorlopige lijst van te regelen punten gedurende het tweede    
         mandaat van de HRV   
 
 
Eind 2007 heeft de HRV een voorlopige en niet uitputtende lijst van bepalingen 
met betrekking tot de wet betreffende de rechten van vrijwilligers opgesteld die 
nog niet werden uitgevoerd of nog verduidelijkt/en of gewijzigd moeten worden: 
 
■ het toepassingsgebied van de wet (uitsluiting van bepaalde categorieën 

personen) en het begrip « grijze zone » (art 2, § 2 van de wet) ; 
 
■ verzekeringsplicht (informatie van de gemeenten en provincies, de 

mogelijkheid om de collectieve verzekering te onderschrijven, verzekering ten 
voordele  van de feitelijke verenigingen,…) (art 6 tot 8bis van de wet) ;  

 
■ de mogelijkheid voor vreemdelingen met een precair statuut om 

vrijwilligerswerk te verrichten (art 9, § 2 van de wet); 
 
■ de vergoedingen (evaluatie van de bedragen, wat met het vrijwilligerswerk 

dat bij verschillende organisaties wordt verricht,…) (art 10 tot 12 van de wet) ; 
 
■ (officiële) informatie over de wet en de uitvoeringsbesluiten; 
 
■ ….. 
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1.3. Brief aan de HRV naar aanleiding van de toepassing van de wet van 

3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 
 
  

In de praktijk stelt de toepassing van bovenvermelde wet heel wat problemen, 
ondermeer als het over de problematiek van de vergoedingen gaat. Dit komt 
ondermeer tot uiting in de brief aan de HRV van 29 oktober 2007 van de DG 
Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid. Daarbij gaat het over de 
vergoedingen (forfaitair of reeël) en de mogelijkheid tot cumul van deze 
vergoedingen wanneer een vrijwilliger bij verschillende organisaties actief is. 
  
 
Het lijkt erop dat bepaalde organisaties een ander vergoedingssysteem hanteren 
dan datgene wat artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten 
van vrijwilligers voorziet. 
 
 
Dergelijke soort interpretaties heeft de HRV er toe aangezet om in haar schoot 
een werkgroep op te richten dewelke zich zal bezighouden met dit soort vragen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

uw brief van   
uw kenmerk  

  
ons kenmerk REG/KDN/310355bis/ 
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Hoge Raad voor Vrijwilligers 
T.a.v. de Voorzitter van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers 
 
 
 
 

 

Betreft: Vragen aan de Voorzitter en de leden van de Hoge Raad voor vrijwilligers 

i.v.m. onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. 

 

Geachte Heer Voorzitter, 

 

De Directie-Generaal Sociaal Beleid, dienst Regelgeving van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zekerheid heeft een aantal vragen ontvangen i.v.m. onkostenvergoedingen voor 

vrijwilligers en zou hierover het standpunt van de Hoge Raad voor Vrijwilligers willen 

vragen. 

 

Het betreft de volgende twee situaties : 

 

1. Artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers biedt de 

mogelijkheid om een keuze te maken tussen twee systemen van onkostenvergoedingen, 

nl. de forfaitaire onkostenvergoeding en de reële onkostenvergoeding. 

 

Indien de vrijwilliger kiest voor het systeem van de forfaitaire onkostenvergoeding dan 

dient de realiteit en de omvang van de kosten niet bewezen te worden.  Het betreft 

immers forfaitaire bedragen.  Indien de vrijwilliger echter kiest voor het systeem van de 

reële onkostenvergoeding dan dient de realiteit en het bedrag van deze kosten aangetoond 

te worden aan de hand van bewijskrachtige documenten. 

 

Kan de Hoge Raad voor Vrijwilligers akkoord gaan met de volgende stellingen : 

a. Indien de vrijwilliger kiest voor een systeem van onkostenvergoeding dan dient hij dit 

systeem te behouden in elke vrijwilligersorganisatie waar hij vrijwilligerswerk verricht.  In 

de ene vrijwilligersorganisatie kiezen voor het systeem van de forfaitaire 

onkostenvergoeding en in de andere vrijwilligersorganisatie kiezen voor het systeem van 

FOD SOCIALE ZEKERHEID
Directie-generaal Sociaal Beleid 

Regelgeving 
 

tel.: +32 (0)2 528 64 04 
fax: +32 (0)2 528 69 70 
vragen naar: Karin Dens 
e-mail: karin.dens@minsoc.fed.be 
 



de reële onkostenvergoeding is niet toegelaten.  Cumulatie van de twee systemen is niet 

mogelijk. 

 

b. Een vrijwilligersorganisatie kan in de informatienota voorzien dat de vrijwilliger verplicht 

is hetzelfde systeem van onkostenvergoeding te kiezen bij de verschillende 

vrijwilligersorganisaties waar de vrijwilliger vrijwilligerswerk verricht. 

 

c. Indien de vrijwilliger heeft gekozen voor het systeem van de forfaitaire 

onkostenvergoeding dan dient hij, bij het overschrijden van de wettelijk bepaalde 

forfaitaire bedragen, de realiteit en het bedrag van alle onkostenvergoedingen die hij heeft 

ontvangen van alle vrijwilligersorganisaties waar hij vrijwilligerswerk verricht, te bewijzen. 

 

2. Er bestaan organisaties die een verschillend vergoedingssysteem hanteren dan hetgeen 

wordt vermeld in artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 

vrijwilligers.  Voorbeelden zijn de Minder Mobielen Centrales of andere organisaties die 

opgericht worden om mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch 

de nodige transportmogelijkheden te bieden. 

Het transport wordt verzorgd door vrijwillige automobilisten die op bepaalde dagen of uren 

beschikbaar zijn.  De aanvragen worden gecoördineerd  door een permanentiedienst die 

telefonisch bereikbaar is.  De gebruiker betaalt jaarlijks een lidgeld.  De chauffeur-

vrijwilliger ontvangt van de gebruiker een kilometervergoeding.  Deze organisaties zijn 

onderworpen aan de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers maar hun 

vergoedingssysteem komt niet overeen met wat is voorzien in voormelde wet van 3 juli 

2005.  Hierdoor riskeren ze volledig onderworpen te worden aan het algemeen stelstel van 

sociale zekerheid voor werknemers. 

Ik zou de heer Voorzitter willen vragen wat het standpunt is van de Hoge Raad voor 

Vrijwilligers hierover. 

 

 

De Directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

Jan Bertels 
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2. De Hoge Raad voor Vrijwilligers   
 
2.1. Einde van het eerste mandaat en oproep tot kandidaten 

 
Zoals voorzien in artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 
tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (gepubliceerd in het B.S. van 4 
oktober 2002) duurt het mandaat van de leden van de HRV vier jaar en is 
hernieuwbaar. 
 
 
Het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van de 
Hoge Raad voor Vrijwilligers (gepubliceerd in het B.S. van 14 juli 2003) trad in 
werking op 1 februari van datzelfde jaar, zodat het eerste mandaat van de HRV 
eind januari afliep. 
 
 
Er moest dus vóór 1 februari 2007 een procedure worden opgestart met het oog 
op het kiezen van de personen die in de Hoge Raad zouden zetelen voor de 
periode tussen 1 februari 2007 tot 31 januari 2011. Omdat deze keuze een 
degelijke voorbereiding vraagt en de diversiteit van het vrijwilligerswerk moet 
worden gewaarborgd, werd een oproep voor kandidaten (hieronder bijgevoegd) 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2006.  
 
We wijzen hierbij op het grote verschil tussen de huidige oproep en deze in 2002: 
 
⋅ In 2002, waren de kandidaten fysieke personen,  
⋅ in 2006-2007, moeten de kandidaten organisaties zijn die in principe met 

vrijwilligers werken. Elke organisatie zal effectief als Lid benoemd worden via 
een koninklijk benoemingsbesluit en zal in de Hoge Raad voor Vrijwilligers 
vertegenwoordigd worden door personen, aangeduid door organisaties.  

 
Deze wijziging werd gevraagd door de vorige Raad omdat dit de vervanging van 
ontslagnemende fysieke personen vergemakkelijkt.  
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

Publicatie: 2006-11-29

 
De Minister van Sociale Zaken. - Mededeling. - De Hoge Raad voor 
Vrijwilligers 
Inleiding 
In de loop van het Internationale Jaar voor de Vrijwilliger in 2001 is duidelijk geworden dat er een 
grote behoefte is aan een permanent vertegenwoordigend orgaan voor vrijwilligers. Zo een 
orgaan moet het voor de vrijwilligersorganisaties en de beleidsvoerders mogelijk maken om op 
gestructureerde wijze met elkaar in contact te komen. 
Daarom werd beslist een Hoge Raad voor Vrijwilligers op te richten die blijvend de aandacht moet 
vestigen op de noden en belangen van vrijwilligers. Het besluit dat de oprichting van deze Raad 
mogelijk maakt, is op 4 oktober 2002 in het Belgisch Staatsblad verschenen (koninklijk besluit van 
2 oktober 2002). 
De Hoge Raad heeft vier kerntaken : 
- verzamelen, systematiseren en analyseren van informatie over vrijwilligers en vrijwilligerswerk; 
- onderzoeken van specifieke problemen waarmee vrijwilligers en vrijwilligerswerk 
geconfronteerd worden; 
- adviezen geven en voorstellen doen met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk; 
- contacten onderhouden met organisaties, instellingen en overheden die te maken hebben met 
vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 
Samenstelling van de Hoge Raad 
Het mandaat van de leden duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Het huidige mandaat van de leden 
loopt af op 1 februari 2007. Om deze reden moet nu worden overgegaan tot de selectie van de 
mensen die de volgende 4 jaar in de Hoge Raad zullen zetelen. Het is belangrijk dat deze selectie 
ernstig verloopt en dat een grote representativiteit kan worden bereikt. Het koninklijk besluit zelf 
legt hiertoe een aantal voorwaarden op. 
1. Overkoepelende verenigingen 
De kandidaten moeten voorgedragen worden door organisaties die overkoepelend zijn en die dus 
andere organisaties vertegenwoordigen die hoofdzakelijk met vrijwilligers werken. Op die manier 
wordt vermeden dat organisaties in de Hoge Raad terechtkomen die enkel zichzelf 
vertegenwoordigen : deze organisaties zijn immers niet representatief voor een sector van 
vrijwilligerswerk. Het is wel toegelaten dat organisaties binnen een sector waarin nog geen 
overkoepelende structuren bestaan, afspreken dat ze gezamenlijk een kandidaat voordragen. 
De voordragende organisaties mogen geen commerciële organisaties zijn. 
2. Diversiteit 
De diversiteit van het vrijwilligerswerk moet weerspiegeld worden in de Hoge Raad. Om die reden 
is het maatschappelijk veld ruwweg ingedeeld in 10 grote sectoren waarbinnen organisaties actief 
kunnen zijn. 
Elk van deze sectoren moet vertegenwoordigd zijn in de Raad : 
1. Vorming en onderwijs. 
2. Jeugd en ouderen. 
3. Gezondheidszorg. 
4. Maatschappelijk en justitieel welzijnswerk. 
5. Sport. 
6. Cultuur (kunsten, kunstpatrimonium, wetenschappen) en vrije tijd. 
7. Humanitaire actie en internationale solidariteit. 
8. Religie, levensbeschouwelijke strekkingen, politiek. 
9. Leefmilieu, natuur, dierenwelzijn, ecologie,... 
10. Famillie en andere. 
De indeling in sectoren is enkel een hulpmiddel om een grote diversiteit te garanderen. Voor de 
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werking van de Raad zelf zal dit geen consequenties hebben, daar de Raad in zijn geheel de 
vrijwilliger en het vrijwilligerswerk vertegenwoordigt. De kandiderende organisaties bepalen zelf 
in welke sector ze zich situeren. 
3. Procedure 
Een goede, duidelijke procedure is noodzakelijk om tot een correct resultaat te komen. Daarom 
werden volgende regels bepaald voor het indienen van een kandidatuur. 
3.1. Onder voorbehoud van hetgeen reeds vermeld werd, kunnen enkel overkoepelende 
organisaties kandidaten voor de Hoge Raad voordragen. De door de overkoepelende organisatie 
voorgedragen kandidaat moet een organisatie zijn die hoofdzakelijk met vrijwilligers werkt. Deze 
zal in de Hoge Raad voor Vrijwilligers vertegenwoordigd worden door één van de door de 
organisatie aangeduide personen. Personen die niet voorgedragen worden door de 
overkoepelende organisatie komen niet in aanmerking. In het licht van de wet van 20 juli 1990 ter 
bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met 
adviserende bevoegdheid dienen de kanditaturen telkens de naam van een man en een vrouw te 
bevatten. 
3.2. Kandidaturen moeten ingediend worden voor 15 januari 2007. De postdatum geldt als bewijs. 
Ze moeten via aangetekende brief worden gericht aan : 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Eurostation II 
Hoge Raad voor Vrijwilligers 
Bureau 5C 319 
Victor Hortaplein 40, bus 20 
1060 BRUSSEL 
3.3. De kandidaturen zijn enkel geldig indien ze volgende elementen bevatten : 
- naam en adres van de voordragende koepelorganisatie; 
- naam, voornaam en functie van minstens één persoon die gemachtigd is om namens deze 
koepelorganisatie op te treden; 
- naam en adres van al de organisaties die door de voordragende organisatie overkoepeld en 
vertegenwoordigd worden en hun totaal geschat aantal kandidaten; 
- naam en adres van de koepelorganisatie waarvan de organisatie die kandidaten voorstelt 
eventueel lid is. Kandidaturen van koepelorganisaties die vertegenwoordigd zijn in koepels van 
een hoger niveau die zelf ook een kandidaat voordragen, zullen geweerd worden; 
- de sector waarvoor de koepelorganisatie een kandidaat-lid voordraagt; 
- naam en adres van de organisatie wiens kandidatuur voorgedragen wordt; naam, voornaam, 
beroep en adres van de personen (een man en een vrouw), en dit in volgorde van voorkeur, die 
voorgedragen worden om deze organisatie te vertegenwoordigen; 
- de vermelding of het een voordracht betreft voor een effectief dan wel voor een 
plaatsvervangend lid; 
- de taalgroep waartoe het voorgedragen lid meent te behoren. Nationale organisaties kunnen 
kiezen of zij een lid voor de Nederlandstalige dan wel de Franstalige zetels voordragen. 
Het is van groot belang dat de Hoge Raad voldoende representatief is. Enkel op die manier kan hij 
uitgroeien tot een volwaardige gesprekspartner voor de overheid. Alle overkoepelende 
vrijwilligersorganisaties hebben er dus belang bij om zelf of via hun overkoepelende structuren in 
te gaan op deze oproep. 
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2.2. De verkiezing van de vrijwilliger van het jaar (10 mei 2007) 
 
 
De Nationale Loterij van België deed een beroep op de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers voor de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. Ook werkte de 
Raad met deze overheidsinstelling samen aan een grootscheepse bevraging 
over “België en zijn vrijwilligers”.  
 
Het secretariaat van de HRV ontving voor deze verkiezing meer dan twintig 
kandidaten, voorgesteld door hun organisatie, uit heel diverse sectoren en 
zowel uit Vlaanderen, Wallonië als Brussel. De leeftijd van de vrijwilligers 
schommelde tussen de 17 en 94 jaar en zij waren vooral actief in de 
gezondheidszorg, het maatschappelijk en justitieel welzijnswerk, 
internationale solidariteit en leefmilieu. 
 
Op 10 mei 2007 werden dan in het dierenpark Planckendael te Mechelen de 
resultaten van de enquête voorgesteld. Daaruit bleek dat er ondermeer nood 
is aan meer informatie over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Ook 
willen de ondervraagden een duidelijk en beschermd statuut voor de 
vrijwilliger. Tot slot zou de samenleving het maatschappelijk belang van 
vrijwilligers duidelijker moeten erkennen. 
 
De toenmalige staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens kreeg 
de eer om de uiteindelijke winnaar van de verkiezing van “de vrijwilliger van 
het jaar” bekend te maken. 
 
De uittredende voorzitter van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Raf De Zutter 
werd de eerste vrijwilliger van het jaar. Raf De Zutter was en is al 
decennialang de drijvende kracht en bezieler bij talloze verenigingen zoals 
Volens, oudercomités, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk… Ook op 
Europees vlak heeft hij zich steeds met volle overgave ingezet in het Europees 
Centrum voor Vrijwilligerswerk. Mede dankzij hem heeft België sinds enkele 
jaren een heuse wet betreffende de rechten van vrijwilligers waardoor de 
vrijwilliger bescherming en rechtszekerheid krijgt zodat hij of zij op een 
optimale manier zijn/haar activiteiten kan ontplooien. 
 
In zijn dankwoord hield de voormalige voorzitter een warm pleidooi meer 
omkadering en middelen voor het vrijwilligerswerk. 
 
Deze geslaagde dag betekende ook heel wat publiciteit voor zowel de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers als het vrijwilligerswerk in zijn geheel.
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2.3    In 2007 gepubliceerde besluiten maar die reeds gedurende het    
        eerste mandaat van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gedeeltelijk    
         uitwerking  hadden 
 
Verschillende besluiten met betrekking tot het eerste mandaat van de HRV 
(2003-2006) werden in 2007 gepubliceerd. 
 
Het hieronder eerst vermelde besluit werd laattijdig gepubliceerd omdat 
ondermeer de toenmalige procedure om de effectieve ontslagnemende leden 
te vervangen (het ging om fysieke personen) vrij zwaar was. 
  
Om een dergelijke situatie te vermijden, werd de samenstelling van de Raad 
gewijzigd (zie hieronder): op dit ogenblik zijn de organisaties leden die 
vertegenwoordigd worden door een fysiek persoon die werd aangeduid door 
de organisatie.  
 
De volgende besluiten, afgekondigd in 2007, (hieronder integraal 
weergegeven) hadden al gedeeltelijk hun uitwerking gedurende het eerste 
mandaat van de Raad: 

• Het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende ontslag en benoeming 
van effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers, houdende benoeming van effectieve leden van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers op basis van hun wetenschappelijke deskundigheid met 
betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk en houdende goedkeuring 
van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. (B.S. 
van 29 juni 2007) ;1 

• Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 
2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (B.S. van 29 juni 2007); 

• Het ministerieel besluit tot benoeming van één of meerdere adjunct 
secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en tot vaststelling van 
het bedrag van het presentiegeld en de terugbetaling van de 
verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad. (B.S. van 29 juni 2007). 

 
 

 
 

 

                                                 
1   Het gaat hier om het Huishoudelijk Reglement dat van toepassing was gedurende het eerste mandaat van de HRV. De 
eerste taak van de Raad na zijn hernieuwing zal juist bestaan in het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement. 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

26 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming 
van effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor 

Vrijwilligers, houdende benoeming van effectieve leden van de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers op basis van hun wetenschappelijke 

deskundigheid met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk en 
houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge 

Raad voor Vrijwilligers  
                                                                                        Publicatie : 2007-06-29 
 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 en 6; 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers; 
Gelet op de beslissingen van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, houdende ontslag en benoeming 
van effectieve en plaatsvervangende leden, op datum van 6 mei 2003, 20 januari 2004, 3 mei 
2004, 6 december 2004, 24 februari 2005 en 6 oktober 2005; 
Gelet op de adviezen en voordrachten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers houdende ontslag en 
benoeming van effectieve en plaatsvervangende leden, op datum van 9 oktober 2003 en 10 mei 
2004; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 16 juni 2006; 
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 december 2006; 
Op de voordracht van Onze Eerste Minister en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het 
advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
Artikel 1. De heer Bruno VINIKAS, wonende in Brussel, wordt benoemd als effectief Franstalig lid 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, op datum van 6 mei 2003, als vervanger van de heer 
Christian DEKEYSER, wonende in Brussel, die eervol ontslagen wordt uit zijn mandaat als effectief 
lid. 
Art. 2. De heer Vincent GENGLER, wonende in Louvain-la-Neuve, wordt benoemd als effectief 
Franstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, op datum van 6 december 2004, als vervanger 
van Mevr. Carine MOLLATTE, wonende in Tervuren, die eervol ontslagen wordt uit haar mandaat 
als effectief lid. 
Art. 3. De heer Marc BOUTEILLER, wonende in Brussel, wordt benoemd als effectief Franstalig lid 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, op datum van 6 december 2004, als vervanger van Mevr. 
Catherine STILMANT, wonende in Lessines, die eervol ontslagen wordt uit haar mandaat als 
effectief lid. 
Art. 4. De volgende personen worden eervol ontslagen uit hun mandaat als effectief Franstalig lid 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, op datum van 15 december 2005 : 
- de heer Marc BOUTEILLER, wonende in Brussel, 
- de heer Michel GAILLY, wonende in Nijvel. 
Art. 5. De volgende personen worden eervol ontslagen uit hun mandaat als plaatsvervangend 
Franstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers : 
- Mevr. Françoise DE BOURNONVILLE, wonende in Ans, op datum van 6 oktober 2005, 
- de heer Alain PIRON, wonende in Brussel, op datum van 24 februari 2005. 
Art. 6. De heer Eric DE WASCH, wonende in Blankenberge, wordt benoemd als effectief 
Nederlandstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, op datum van 20 januari 2004, als 
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vervanger van de heer Danny GEUTJENS, wonende in Leuven, die eervol ontslagen wordt uit zijn 
mandaat als effectief lid. 
Art. 7. De volgende personen worden eervol ontslagen uit hun mandaat als plaatsvervangend 
Nederlandstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers : 
- de heer Wim COUMANS, wonende in Leuven, op datum van 6 december 2004, 
- Mevr. Tine EILERS, wonende in Berchem, op datum van 3 mei 2004, 
- Mevr. Micheline VAN LOKEREN, wonende in Wemmel, op datum van 3 mei 2004. 
Art. 8. De volgende persoon wordt benoemd als effectief Duitstalig lid van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers : 
- Mevr. Irmgard PAULUS, wonende in Eupen. 
Art. 9. De volgende persoon wordt benoemd als plaatsvervangend Duitstalig lid van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers : 
- de heer Emil MERTES, wonende in Amel. 
Art. 10. De volgende personen worden benoemd als effectief Franstalig lid van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers, op basis van hun wetenschappelijke deskundigheid met betrekking tot vrijwilligers en 
vrijwilligerswerk : 
- de heer Jacques DEFOURNY, wonende in Luik, 
- de heer Georges LIENARD, wonende in Hyon, (Bergen). 
Art. 11. De volgende personen worden benoemd als effectief Nederlandstalig lid van de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers, op basis van hun wetenschappelijke deskundigheid met betrekking tot 
vrijwilligers en vrijwilligerswerk : 
- de heer Steven BOUCKAERT, wonende in Neerijse (Huldenberg), 
- de heer Dominique VERTE, wonende in Tielt. 
Art. 12. Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, 
wordt goedgekeurd. 
Art. 13. Onze Eerste Minister en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 26 april 2007. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Eerste Minister, 
G. VERHOFSTADT 
De Minister van Sociale Zaken, 
R. DEMOTTE 
 
Bijlage 
Huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 
Artikel 1. De Hoge Raad voor vrijwilligers vergadert op initiatief van de Voorzitter of op verzoek 
van ten minste 7 leden van de Raad. Hij komt minstens vier maal per jaar samen. 
Art. 2. Datum, uur en agenda van de vergadering worden door de Voorzitter bepaald. De 
uitnodigingen tot de vergadering vermelden de agenda. 
De uitnodigingen moeten, behoudens spoedeisende gevallen, minstens vijftien dagen vóór de 
datum die vastgesteld werd voor de vergadering, aan de effectieve en aan de plaatsvervangende 
leden toegezonden worden. 
Art. 3. Slechts de punten die op de agenda voorkomen worden tijdens de vergadering besproken. 
De door de bevoegde Ministers ingediende verzoeken tot advies moeten bij prioriteit worden 
behandeld. 
Op schriftelijk verzoek van ten minste vier leden, gericht aan de Voorzitter tenminste drie weken 
vóór de datum van de volgende zitting, brengt de Voorzitter elk voorgesteld punt op de agenda 
van deze vergadering aan. 
Niettemin kan bij het begin van de zitting ieder lid dringende redenen inroepen om de toevoeging 
van een agendapunt voor te stellen. Dit punt zal besproken kunnen worden mits erkenning van de 
dringende redenen door de meerderheid van de aanwezige leden. 
Art. 4. Bij afwezigheid wordt de Voorzitter vervangen door de Ondervoorzitter en bij afwezigheid 
van deze laatste door de oudste der stemgerechtigde leden. 
De leden tekenen tijdens de vergadering een aanwezigheidslijst. 
Art. 5. De notulen van de vergadering worden tijdens de eerst volgende vergadering goedgekeurd 
en worden pas na hun goedkeuring officieel. 
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De ontwerpen van notulen en documenten evenals de nota's van leden, bestemd voor de Raad, 
worden eerst aan de Voorzitter, en later aan de effectieve en plaatsvervangende leden 
toegezonden, ten laatste samen met de uitnodiging van de volgende vergadering. 
De voorstellen tot amendementen van de notulen moeten, minstens acht dagen vóór de 
vergadering waarop hun goedkeuring is voorzien, het secretariaat bereiken. 
Art. 6. De Raad beslist slechts geldig op voorwaarde dat de helft van de effectieve leden aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn. Een effectief lid kan een ander lid van dezelfde taalrol een mandaat 
geven dat hem gerechtigd hem te vertegenwoordigen, maar ieder lid kan slechts drager zijn van 
maximum één volmacht. 
Wanneer het om te beslissen vereiste aantal niet bereikt wordt, vergaderd de Raad opnieuw. In 
dit geval draagt de uitnodiging de vermelding "tweede oproep" en beslist de Raad geldig, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, over de op de agenda van de vorige 
vergadering ingeschreven punten. 
Art. 7. De stemmen worden uitgebracht met opgeheven hand en ieder effectief lid dat aanwezig 
of vertegenwoordigd is beschikt slechts over één stem. 
De Voorzitter gaat over tot een geheime stemming, hetzij op verzoek van één of meerdere leden 
en mits goedkeuring van minstens de helft van de leden, hetzij in geval van een beslissing over 
personen. 
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. 
Art. 8. De adviezen, verslagen en besluiten van de Raad worden meegedeeld aan de betrokken 
overheden en instanties. In voorkomend geval zullen ze, op verzoek van de minderheid, vergezeld 
gaan van minderheidsnota's met inzonderheid de aanduiding van het aantal bekomen stemmen. 
Art. 9. Het bureau heeft tot taak de werking van de Raad voor te bereiden en te coördineren. Het 
bureau is samengesteld uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, twee Franstalige effectieve leden, 
twee Nederlandstalige effectieve leden, het Duitstalig effectief lid, de secretaris en de adjunct 
secretarissen. 
Het bureau vergadert telkens de goede werking van de Raad dit vereist of op verzoek van de 
Voorzitter. 
Het bureau kan steeds om het even welk punt op zijn agenda plaatsen. 
Art. 10. De Raad kan werkgroepen oprichten, waaraan hij het voorbereidend onderzoek van 
bepaalde problemen toevertrouwd. 
Deze werkgroepen staan open voor effectieve leden, plaatsvervangende leden en deskundigen. 
De leden van de werkgroep kiezen onder elkaar een coördinator en een verslaggever. 
Art. 11. De uitnodigingen en de notulen van de werkgroepvergaderingen worden zowel aan de 
leden van de werkgroep als aan het secretariaat en aan de leden van de Raad die geen deel 
uitmaken van de werkgroep, overgemaakt. 
Art. 12. Van zodra de werkgroep zijn taak heeft beëindigd, wordt aan al de leden van de Raad een 
verslag met de resultaten van de werking van de werkgroep overgemaakt. 
Art. 13. In geval van ontslag van een effectief lid wordt dit lid door een plaatsvervanger van 
dezelfde taalrol vervangen. Met het oog hierop schrijft de Voorzitter een interne oproep tot 
kandidaten uit en de Raad kiest tussen die kandidaten door een stemming met een tweederde 
meerderheid. 
Art. 14. Elk jaar stelt de Raad een verslag over zijn activiteiten op. Dit verslag wordt na 
goedkeuring door de Raad aan de leden en aan de voogdijminister overgemaakt en gepubliceerd. 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 april 2007. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Eerste Minister, 
G. VERHOFSTADT 
De Minister van Sociale Zaken, 
R. DEMOTTE 
 
Anlage 
Geschäftsordnung des Hohen Rates der Freiwilligen. 
Artikel 1. - Der Hohe Rat der Freiwilligen tritt auf Veranlassung seines Vorsitzenden oder auf 
Antrag mindestens 7 seiner Mitglieder zusammen. Er versammelt sich mindestens viermal pro 
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Jahr. 
Art. 2. - Das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung werden vom Vorsitzenden 
festgelegt. Die Einladung zu einer Sitzung enthält die Tagesordnung derselben. 
Ausser in dringenden Fällen müssen die Einladungen den effektiven und stellvertretenden 
Mitgliedern spätestens fünfzehn Tage vor dem Sitzungstermin zugestellt werden. 
Art. 3. - Ausschliesslich Fragen zu Themen der Tagesordnung dürfen während der Sitzung zur 
Diskussion gestellt werden. Die von den zuständigen Ministern an den Rat gerichteten 
Begutachtungsanträge müssen vorrangig untersucht werden. 
Auf schriftlichen Antrag von mindestens vier Mitgliedern, der jedoch spätestens drei Wochen vor 
dem Datum der nächsten Sitzung an den Vorsitzenden gerichtet werden muss, setzt dieser jeden 
vorgeschlagenen Punkt auf die Tagesordnung dieser Sitzung. 
Jedes Mitglied darf jedoch zu Beginn einer Sitzung unter Angabe dringender Gründe einen Antrag 
auf Annahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes stellen. Dieser Punkt wird nur dann 
aufgenommen, wenn die Mehrheit der anwesenden Mitglieder darin übereinstimmt, dass der 
Punkt dringlich ist. 
Art. 4. - Ist der Vorsitzende abwesend, so vertritt ihn der Vizevorsitzende; ist auch dieser 
abwesend, so wird er durch das älteste stimmberechtigte Mitglied vertreten. 
Im Laufe der Sitzung unterzeichnen die Mitglieder eine Anwesenheitsliste. 
Art. 5. - Das Protokoll einer Sitzung wird im Laufe der folgenden Sitzung genehmigt und wird erst 
nach seiner Genehmigung offiziell. 
Die Entwürfe von Protokollen, Dokumenten und Berichten von Mitgliedern, die für den Rat 
bestimmt sind, werden zunächst dem Vorsitzenden zugeschickt, bevor sie den effektiven und 
stellvertretenden Mitgliedern zugestellt werden. Dies muss spätestens zusammen mit den 
Einladungen zur nächsten Sitzung erfolgen. 
Die Änderungsanträge zu den Protokollen sind dem Sekretariat spätestens acht Tage vor der für 
ihre Genehmigung vorgesehene Sitzung zu übermitteln. 
Art. 6. - Der Rat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der effektiven Mitglieder 
des Rates anwesend oder vertreten ist. Ein effektives Mitglied des Rates, das verhindert ist, kann 
sich von einem anderen Mitglied der selben Sprachrolle vertreten lassen, aber jedes Mitglied darf 
nur eine Vollmacht erhalten. 
Sind zuwenig Mitglieder anwesend, ist der Rat nicht beschlussfähig und muss erneut einberufen 
werden mit dem Vermerk « zweite Einladung« . Der Rat ist dann beschlussfähig ungeachtet der 
Zahl anwesender oder vertretener Mitglieder. Er darf dann Beschlüsse fassen über die für die 
vorige Sitzung vorgesehenen Tagesordnungspunkte. 
Art. 7. - Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch Handaufheben; jedes anwesende bzw. 
vertretene effektive Mitglied verfügt über eine Stimme. 
Der Vorsitzende bestimmt, ob geheim abgestimmt wird, entweder auf Antrag eines oder mehrerer 
Mitglieder, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder damit einverstanden ist, oder wenn es um 
einen Beschluss über Personen geht. 
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder 
gefasst. 
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend. 
Art. 8. - Die Stellungnahmen, Berichte und Beschlüsse des Rates werden den betroffenen 
Behörden und Instanzen mitgeteilt. Gegebenenfalls werden Minderheitserklärungen beigefügt, die 
die Anzahl der abgegebenen Stimmen angeben, wenn die Minderheit dies beantragt. 
Art. 9. - Das Büro hat die Aufgabe, die Arbeiten des Rates vorzubereiten und zu koordinieren. Das 
Büro setzt sich aus dem Vorsitzenden, dem Vizevorsitzenden, zwei effektiven 
niederländischsprachigen Mitgliedern, zwei effektiven französischsprachigen Mitgliedern, dem 
effektiven deutschsprachigen Mitglied, dem Sekretär und den beigeordneten Sekretären 
zusammen. 
Das Büro tritt zusammen, wann immer ein reibungsloses Funktionieren des Rates dies erfordert 
oder auf Antrag des Vorsitzenden. 
Das Büro kann jederzeit jeden Punkt auf seine Tagesordnung setzen. 
Art. 10. - Der Rat kann Arbeitsgruppen einsetzen, die er mit der Aufgabe betraut, bestimmte 
Probleme zu untersuchen. 
Diese Arbeitsgruppen stehen sowohl den effektiven als den stellvertretenden Mitgliedern und den 
Sachverständigen offen. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wählen aus ihrer Mitte einen Koordinator und einen 
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Berichterstatter aus. 
Art. 11. - Die Einladungen und die Tagesordnungen der Arbeitsgruppen werden sowohl den 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe als auch dem Sekretariat und den Mitgliedern des Rates, die nicht 
an der Arbeitsgruppe teilnehmen, übermittelt. 
Art. 12. - Sobald die Arbeitsgruppe ihren Auftrag erfüllt hat, wird allen Ratsmitgliedern ein Bericht 
über die Untersuchungsergebnisse übermittelt. 
Art. 13. - Bei Rücktritt eines effektiven Mitgliedes wird dieses Mitglied durch ein stellvertretendes 
Mitglied der selben Sprachrolle ersetzt. Dazu veröffentlicht der Vorsitzende des Rates eine interne 
Aufforderung zur Einreichung von Kandidaturen, und der Rat wählt mit der Zweidrittelmehrheit 
unter den Kandidaten aus. 
Art. 14. - Jedes Jahr erstellt der Rat einen Tätigkeitsbericht. Nach Genehmigung desselben durch 
die Mitglieder des Rates wird der Tätigkeitsbericht den Mitgliedern sowie dem Aufsichtsminister 
übermittelt und veröffentlicht. 
Gesehen, um Unserem Erlass vom 26. April 2007 beigefügt zu werden. 
ALBERT 
Von Königs wegen: 
Der Premierminister, 
G. VERHOFSTADT 
Der Minister der Sozialen Angelegenheiten, 
R. DEMOTTE 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 
2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers  

                                                                          Publicatie: 2007-06-29
ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op artikel 37 van de Grondwet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers, inzonderheid op de artikelen 4 en 7; 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers, inzonderheid op artikel 5;  
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juni 2006; 
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 19 september 2006; 
Gelet op het advies van de Raad van State nr. 41.859/1, gegeven op 27 december 2006, met 
toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 
Op de voordracht van Onze Eerste Minister en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het 
advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
Artikel 1. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
1° In § 1, eerste lid, worden de woorden « vierentwintig leden » vervangen door de woorden « 
vijfentwintig leden »; 
2° § 2, wordt vervangen als volgt : 
« Een secretaris en één of meerdere adjunct secretarissen worden door Onze Minister van Sociale 
Zaken aangewezen onder de personeelsleden van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
». 
Art. 2. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
1° § 1, eerste lid, wordt vervangen door het volgende lid : 
« De leden van de Raad, de deskundigen of de personen bedoeld in artikel 6, tweede lid, hebben 
recht op presentiegeld. »; 
2° § 2, wordt vervangen als volgt : 
« De leden van de Raad en de deskundigen of personen bedoeld in artikel 6 kunnen, in 
voorkomend geval, verblijfstoelagen en terugbetaling van verplaatsingskosten verkrijgen. Onze 
Minister van Sociale Zaken bepaalt het bedrag van deze vergoedingen. ». 
Art. 3. In artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van 
de Hoge Raad voor Vrijwilligers, worden de woorden « de wijze waarop en de volgorde waarin » 
vervangen door de woorden « de modaliteiten waarop ». 
Art. 4. Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 oktober 2002. 
De artikelen 2 en 3 van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2005. 
Art. 5. Onze Eerste Minister en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 27 april 2007. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Eerste Minister, 
G. VERHOFSTADT 
De Minister van Sociale Zaken, 
R. DEMOTTE 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

27 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot benoeming van één of 
meerdere adjunct secretarissen voor de Hoge Raad voor Vrijwilligers en 

tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de 
terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van deze Raad 
 
                                                                                          Publicatie : 2007-06-29
De Minister van Sociale Zaken, 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers, inzonderheid op de artikelen 4, § 2 en 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 
april 2007; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juni 2006; 
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 19 september 2006, 
Besluit : 
Artikel 1. De volgende personen worden benoemd als adjunct secretaris van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers : 
- Mevr. Monique Estas, wonende in Brussel, 
- de heer Patrick Garre, wonende in Merelbeke. 
Art. 2. Het presentiegeld voor de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers en de leden benoemd op basis van hun deskundigheid bedraagt 25 EUR per zitting. 
Het presentiegeld voor de andere leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers bedraagt 12,50 EUR 
per zitting. 
Art. 3. De terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers wordt vastgesteld, rekening houdende met de prijs van een treinkaart 1ste klasse, 
geldig tussen het station dat het dichtst gelegen is bij de woonplaats en het station dat het dichtst 
gelegen is bij de plaats van de vergadering, of rekening houdend met de prijs van een ticket van 
de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel. 
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005. 
Brussel, 27 april 2007. 
R. DEMOTTE 
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2.4.      Benoemingsbesluit van de nieuwe leden van de HRV 
 
Op 29 juni 2007, dit wil zeggen aan het begin van de vakantie, werd in het 
Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de 
Hoge Raad voor Vrijwilligers voor de periode tussen 1 februari 2007 tot en met 31 
januari 2011 gepubliceerd. Het serieuze werk kan dus beginnen vanaf september 
2007…  
 
Het gaat om het eindresultaat van een procedure die begon met de publicatie op 
29 november 2006 van een oproep tot kandidaten die werd ingevoegd in punt 
2.1 in het huidige activiteitenverslag. 
 
 
 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

27 APRIL 2007. – Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de 
Hoge Raad voor Vrijwilligers 

                                                                                 Publicatie op : 2007-06-29 
 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007; 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007; 
Gelet op de voor 15 januari 2007 regelmatig ingediende kandidaturen; 
Gelet op het feit dat een zo groot mogelijke representativiteit dient nagestreefd te worden; dat 
hiervoor rekening diende gehouden te worden met de diverse domeinen waarop vrijwilligers 
actief zijn; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 13 maart 2007; 
Gelet op het feit dat alle leden, effectieve zowel als plaatsvervangende, lid zijn van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers en als dusdanig kunnen deelnemen aan alle vergaderingen, maar dat bij 
gebeurlijke stemmingen enkel de effectieve leden kunnen stemmen; 
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad 
vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
Artikel 1. De volgende organisaties worden benoemd als effectief, Franstalig lid van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers : 
- Le Secrétariat Général de L'Enseignement Catholique, vertegenwoordigd door Mevr. Suzanne VAN 
SULL, wonende in Meise, 
- Le Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, vertegenwoordigd door Mevr. Kathy MERTENS 
wonende in Brussel, 
- L'Union Nationale des Mutualités Socialistes, vertegenwoordigd door Mevr. Renée COEN, 
wonende in Elsene, 
- La Fédération des Centres de Service Social, vertegenwoordigd door Mevr. Betty NICAISE, 
wonende in Koekelberg, 
- L'Association Interfédérale du Sport Francophone, vertegenwoordigd door de heer Willy 
MONTFORT, wonende in Seraing, 
- L'Association des Centres culturels de la Communauté française de Belgique, vertegenwoordigd 
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door de heer Paul GUISEN, wonende in Grand Leez, 
- Caritas, vertegenwoordigd door Mevr. Brigitte JACQUEMIN, wonende in Nil-Saint-Vincent, 
- L'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, vertegenwoordigd door de heer Vincent 
GENGLER, wonende in Louvain-la-Neuve, 
- Les amis de la Fagne, vertegenwoordigd door Mevr. Claire WEBER, wonende in Andrimont, 
- La Ligue des Familles, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre VAN EECHAUTE, wonende in 
Waver. 
Art. 2. De volgende organisaties worden benoemd als plaatsvervangend, Franstalig lid van de 
Hoge Raad voor Vrijwilligers : 
- Présence et Action Culturelles, vertegenwoordigd door de heer Jacky DEGUELDRE, wonende in 
Vorst, 
- La Coordination des Associations de Seniors, vertegenwoordigd door Mevr. Corine ROSIER, 
wonende in Flobecq, 
- La Croix Rouge de Belgique, vertegenwoordigd door Kathy STINISSEN, wonende in Bergen, 
- L'Association des Maisons d'Accueil et des Services d'Aides aux Sans Abri, vertegenwoordigd door 
de heer Marc NEDERLANDT, wonende in Eigenbrakel, 
- La Fédération Multisports Adaptés, vertegenwoordigd door de heer Philippe BODART, wonende in 
Gembloux, 
- Le Conseil de la Jeunesse Catholique, vertegenwoordigd door de heer Mathieu BROGNIET, 
wonende in Brussel, 
- Le Centre National de coopération au Développement, vertegenwoordigd door de heer Valère 
RION, wonende in Aarlen, 
- Le Centre d'Action Laïque, vertegenwoordigd door de heer Philippe DRAIZE, wonende in Huy, 
- Inter-environnement Wallonie, vertegenwoordigd door Mevr. Sophie BRONCHART, wonende in 
Aische en Refail, 
- L'Association pour le Volontariat, vertegenwoordigd door de heer Jacques MICHIELS, wonende in 
Sint-Jans-Molenbeek. 
Art. 3. De volgende organisaties worden benoemd als effectief, Nederlandstalig lid van de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers : 
- Vlaams secretariaat Katholiek Onderwijs, vertegenwoordigd door Mevr. Beatrijs PLETINCK, 
wonende in Zele, 
- Ouderen Overleg Komitee, vertegenwoordigd door de heer Laurent STALPAERT, wonende in 
Zottegem, 
- Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, vertegenwoordigd door Mevr. Corry MAES, 
wonende in Kortenberg, 
- Vlaams Welzijnsverbond, vertegenwoordigd door de heer Ludo DE CORT, wonende in Mortsel, 
- Vlaamse Sportfederatie, vertegenwoordigd door Mevr. Geraldine MATTENS, wonende in Zellik, 
- Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk, vertegenwoordigd door de heer Hugo 
DE VOS, wonende in Gent, 
- Rode Kruis Vlaanderen, vertegenwoordigd door Mevr. Ludgardis SWENNEN, wonende in 
Vilvoorde, 
- Bond Zonder Naam, vertegenwoordigd door de heer Prakash GOOSSENS, wonende in Turnhout, 
- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Willy IBENS, wonende in 
Mechelen, 
- Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, vertegenwoordigd door Mevr. Eva HAMBACH, wonende in 
Deurne. 
Art. 4. De volgende organisaties worden benoemd als plaatsvervangend, Nederlandstalig lid van 
de Hoge Raad voor Vrijwilligers : 
- Vlaamse Jeugdraad, vertegenwoordigd door Mevr. Suzy BLEYS, wonende in Anderlecht, 
- Vlaams Patiëntenplatform, vertegenwoordigd door Mevr. Monique CLAEYS, wonende in 
Oostende, 
- Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, vertegenwoordigd door Mevr. Anita CAUTAERS, wonende in 
Brussel, 
- Forum voor Amateurkunsten, vertegenwoordigd door Mevr. Kaat PEETERS, wonende in Gent, 
- Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11., vertegenwoordigd door de heer Luc CAELLARTS, 
wonende in Reet, 
- Solidariteit voor het gezin, vertegenwoordigd door de heer Louis-Philippe SCHOLTS, wonende in 
Menen, 
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- Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie, vertegenwoordigd door de heer Pierre VANRIJKEL, 
wonende in Tienen, 
- Gezinsbond, vertegenwoordigd door de heer Eric DE WASCH, wonende in Blankenberge. 
Art. 5. De volgende organisatie wordt benoemd als effectief, Duitstalig lid van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers : 
- Landfrauenverband, vertegenwoordigd door Mevr. Irmgard PAULUS, wonende in Eupen, 
Art. 6. De volgende organisatie wordt benoemd als plaatsvervangend, Duitstalig lid van de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers : 
- Rotes Kreuz, vertegenwoordigd door de heer Emil MERTES, wonende in Amel, 
Art. 7. De Hoge Raad voor Vrijwilligers bepaalt in zijn huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 6 
van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, 
de wijze waarop en de volgorde waarin de plaatsvervangende leden, bedoeld in de artikelen 2, 4 
en 6, de effectieve leden, bedoeld in respectievelijk de artikelen 1, 3 en 5, vervangen. 
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2007. 
Art. 9. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 27 april 2007. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Sociale Zaken, 
R. DEMOTTE 
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2.5. De eerste algemene vergadering van de nieuwe Raad: eerste 
kennismaking 

 
Na de kennismaking waarbij iedereen de kans kreeg om zichzelf en de 
organisatie voor te stellen, gaf de uittredende Voorzitter, Raf De Zutter, een 
overzicht van de verschillende terreinen waarop de Hoge Raad tijdens het 
voorbije mandaat actief was. De Raad heeft zich hoofdzakelijk geconcentreerd op 
het geven van adviezen en bemerkingen bij de totstandkoming van de nieuwe 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. 
 
Dit heeft geleid tot een aantal positieve ontwikkelingen: 

 
 

- het opstellen van deze teksten heeft vanaf het begin een zekere 
bekendheid aan de HRV gegeven: er werd zelfs in parlementaire 
stukken naar de Raad verwezen; 

 
- door de tussenkomst van de HRV en andere organisaties zijn er in de 

loop van de totstandkoming van de wet belangrijke punten gewijzigd, 
bijvoorbeeld als het gaat over de aansprakelijkheid, de verzekeringen 
en de informatieplicht, de controle,…. 

 
 
…maar toch blijven er nog knelpunten bestaan: 
 
 

 
- zo kunnen vreemdelingen nog steeds geen vrijwilligerswerk verrichten; 
 
- ook voor zieken en arbeidsongeschikten is de verplichte aanvraag om 

vrijwilligerswerk te verrichten niet echt versoepeld; 
 

- het advies van de HRV blijft ondergeschikt aan deze van de Nationale 
Arbeidsraad (NAR); 

 
- het feit dat het koninklijk besluit over de benoeming van de effectieve 

leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers op basis van hun 
wetenschappelijke deskundigheid met betrekking tot vrijwilligers en 
het vrijwilligerswerk op 29 juni 2007, niet duidelijk stelt voor welke 
periode deze personen werden aangesteld: voor het voorbije of het 
komende mandaat van de HRV? 

 
- door het feit dat de totstandkoming van de wet en de duur van het 

voorbije mandaat samenkwamen, was er weinig tijd voor de andere 
opdrachten, zoals deze zijn opgesomd in het koninklijk besluit van 2 
oktober 2002 (tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers): 
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1. het verzamelen, systematiseren en analyseren van 

informatie met betrekking tot vrijwilligerswerk; 
 

2. het onderzoeken van de specifieke problemen waarmee 
vrijwilligers en het vrijwilligerswerk kunnen geconfronteerd 
worden; 

 
3. het onderhouden van contacten met organisaties, 

instellingen en overheden die gezien hun doel werking of 
bevoegdheden te maken hebben met vrijwilligers en 
vrijwilligerswerk. 

  
   
  

- het gebrek aan middelen voor de HRV: zijn budget is ontoereikend om 
de taken te vervullen die hem werden toegewezen; 

 
- de vragen rond onkostenvergoedingen  ; 

 
- de problematiek van de collectieve verzekeringen; 

 
- de noodzaak om te reageren op het gebrek aan informatie rond de wet 

betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005; 
 
Op deze eerste vergadering heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers ook de bakens 
gezet voor zijn toekomstig functioneren: 
 
Hij heeft een groep “ad hoc” opgericht voor het discussiëren van de belangrijkste 
zaken zoals de samenstelling van het Bureau, de eventuele aanpassing van het 
Huishoudelijk Reglement, het opstarten van werkgroepen,…. 
 
Het Huishoudelijk Reglement zal herbekeken worden omdat de leden van de HRV 
organisaties zijn die vertegenwoordigd zijn door fysieke personen,  wat vragen 
oproept over de modaliteiten van vervanging van organisaties die geen lid meer 
willen zijn van de HRV. Moet een andere organisatie worden aangeduid? Hoe zal 
dat in de praktijk gebeuren? 
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2.6. De tweede algemene vergadering: verkiezing van de voorzitster en 
de ondervoorzitsters 

Het oudste Lid van de HRV neemt het voorlopig voorzitterschap waar. 
 
De resultaten van de werkgroep “ad hoc” worden voorgesteld aan de 
vergadering. Het gaat hierbij om, aan de ene kant, voorstellen over de 
samenstelling van het Bureau van de HRV en de werkgroepen, en, langs de 
andere kant, het voorstellen van, volgens deze werkgroep,  in te voeren 
aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement. 
 

2.6.1. Samenstelling van het Bureau van de HRV 
 
Nadat de verschillende kandidaten voor het Bureau hun motivatie hebben 
toegelicht, volgt er een stemming (een geheime stemming, want het gaat hier 
om personen). Alle kandidaten worden met een ruime meerderheid verkozen. 
Het gaat om: 
 

- Suzanne Van Sull (F): Secrétariat Général de L’Enseignement 
Catholique 

- Brigitte Jacquemin (F) : Caritas 
- Renée Coen (F) : Union Nationale des Mutualités Socialistes 
- Eva Hambach (N) : Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 
- Laurent Stalpaert (N): Ouderen Overleg Komitee 
- Ludo De Cort (N): Vlaams Welzijnsverbond 
- Irmgard Paulus (N): Landfrauenverband LFV 

 
2.6.2. Samenstellen van werkgroepen 

 
Op voorstel van de “ad hoc” werkgroep beslist de HRV om een aantal 
werkgroepen (opnieuw) op te starten. 
 
De voorgestelde thema’s zijn sterk geïnspireerd door de bepalingen in de wet 
betreffende de rechten van vrijwilligers die nog niet werden uitgevoerd of die 
nog verduidelijkt of gewijzigd moeten worden: 
 

1. het toepassingsgebied van de wet (uitsluiting van bepaalde categorieën 
van personen) en de notie “grijze zone” (art. 2, § 2 van de wet); 

2. De verzekeringsplicht (informatie door de gemeenten en de provincies, de 
mogelijkheid om een collectieve verzekering te onderschrijven, een 
verzekering ten bate van de feitelijke verenigingen,…) (art 6 tot 8bis van 
de wet); 

3. de mogelijkheid voor vreemdelingen met een precair statuut om 
vrijwilligerswerk te verrichten (art 9, § 2 van de wet); 

4. de vergoedingen (evaluatie van de vergoedingen, wat met het 
vrijwilligerswerk verricht ten bate van meerdere verenigingen,….) (art 10 
tot 12 van de wet); 

5. de officiële informatie over de wet en de uitvoeringsbesluiten; 
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2.6.3. Het Huishoudelijk Reglement 

 
Naar aanleiding van een wijziging van het statuut van de leden van de Hoge Raad 
voor Vrijwilligers, waren een aantal aanpassingen aan het Huishoudelijk 
Reglement noodzakelijk. Nu zijn de organisaties lid van de HRV en deze 
organisaties zijn vertegenwoordigd door fysieke personen. Een nieuw artikel 1 
moest dus worden opgesteld dewelke precies omschrijft wat men verstaat onder 
lid. De voorgestelde wijzigingen werden artikel per artikel besproken (nieuwe 
nummering), en de volgende tekst werden definitief goedgekeurd tijdens de 
derde vergadering van de nieuwe Raad: 
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HOGE RAAD VOOR VRIJWILLIGERS 
 

Huishoudelijk Reglement 
 

 
Artikel 1.  In het kader van onderhavig reglement wordt onder het begrip « lid » verstaan: 
effectieve leden en plaats-vervangende leden alsmede de door de Koning benoemde 
deskundigen.  
 
Wanneer één van de artikelen van onderhavig reglement niet op alle leden van toepassing is, 
wordt vermeld of het artikel de effectieve leden, de plaatsvervangende leden of de deskundigen 
betreft.  
 
Art. 2.  De Hoge Raad voor Vrijwilligers vergadert op initiatief van de Voorzitter of op verzoek van 
minstens zeven leden van de Raad. Hij vergadert minstens vier maal per jaar. 
 
Art. 3. Datum, uur en agenda van de vergadering worden door de Voorzitter bepaald. De 
uitnodigingen tot de vergadering vermelden de agenda.  
  
De uitnodigingen moeten, behoudens spoedeisende gevallen, minstens vijftien dagen vóór de 
datum die vastgesteld werd voor de vergadering, aan de leden toegezonden worden. 
 
Art. 4.  Slechts de punten die op de agenda voorkomen worden tijdens de vergadering besproken. 
De door de bevoegde Ministers ingediende verzoeken tot advies moeten bij prioriteit worden 
behandeld. 
 
Op schriftelijk verzoek van minstens vier leden, gericht aan de Voorzitter minstens drie weken 
vóór de datum van de volgende zitting, brengt de Voorzitter elk voorgesteld punt op de agenda 
van deze vergadering aan. 
 
Niettemin kan bij het begin van de zitting ieder lid dringende redenen inroepen om de toevoeging 
van een agendapunt voor te stellen. Dit punt zal besproken kunnen worden mits erkenning van de 
hoogdringendheid  door de meerderheid van de aanwezige leden. 
 
Art. 5. Bij afwezigheid wordt de Voorzitter vervangen door één van de Ondervoorzitters en bij 
afwezigheid van laatstgenoemden door de oudste van de stemgerechtigde leden. 
 
De leden tekenen tijdens de vergadering een aanwezigheidslijst. 
 
Art. 6. De notulen van de vergadering worden tijdens de eerst volgende vergadering goedgekeurd 
en worden pas na hun goedkeuring officieel. 
 
De ontwerpen van notulen en documenten evenals de nota’s van de leden, bestemd voor de 
Raad, worden eerst aan de Voorzitter, en later aan alle leden toegezonden binnen de maand na 
de vergaderingen en dit ten laatste met de uitnodiging van de volgende vergadering. 
 
Ieder lid heeft het recht, vóór de vergadering of wanneer de notulen van de vergadering aan de 
goedkeuring van de vergaderde leden worden onderworpen, te verzoeken dat bepaalde 
wijzigingen aan deze notulen zouden worden aangebracht.  
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Art. 7.  De Raad beslist slechts geldig op voorwaarde dat de helft van de effectieve leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een effectief lid kan een ander lid van dezelfde . taalrol een 
mandaat geven dat hem het recht geeft om hem te vertegenwoordigen, maar ieder lid kan 
slechts drager zijn van maximum één volmacht. 
 
Het mandaat wordt gegeven krachtens een geschreven, gedateerde en ondertekende volmacht. 
 
Wanneer het vereiste aantal om te beslissen niet wordt bereikt, vergadert de Raad opnieuw. In 
dat geval draagt de uitnodiging de vermelding “tweede oproep” en beslist de Raad geldig, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, over de op de agenda van de vorige 
vergadering ingeschreven punten. 
 
Art. 8.  De stemmen worden uitgebracht met opgeheven hand en ieder effectief lid dat aanwezig 
of vertegenwoordigd is, beschikt slechts over één stem. 
 
De Voorzitter gaat over tot een geheime stemming, hetzij op verzoek van één of meerdere leden 
en mits goedkeuring van minstens de helft van de leden, hetzij in geval van een beslissing over 
personen. 
 
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de effectieve aanwezige of 
vertegenwoordigde leden.  
 
In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. 
 
Art. 9. De adviezen, verslagen en besluiten van de Raad worden medegedeeld aan de betrokken 
overheden  en instanties. Bij voorkomend geval zullen ze , op verzoek van de minderheid, 
vergezeld gaan van minderheidsnota's met in het bijzonder de aanduiding van het aantal beko-
men stemmen. 
 
Art. 10.  Het Bureau heeft tot taak de werking van de Raad voor te bereiden en te coördineren. 
Het Bureau is samengesteld uit de Voorzitter, de Ondervoorzitters, twee Franstalige effectieve 
leden, twee Nederlandstalige effectieve leden, het Duitstalig effectief lid en een 
vertegenwoordiger van het secretariaat.  
 
Het Bureau vergadert telkens de goede werking van de Raad dit vereist of op verzoek van de 
Voorzitter.  
 
Het Bureau kan steeds om het even welk punt op zijn agenda plaatsen. 
 
Art. 11.  De Raad kan werkgroepen oprichten, waaraan hij het voorbereidend onderzoek van 
bepaalde problemen toevertrouwt. 
 
Deze werkgroepen zijn open voor zowel effectieve leden, plaatsvervangende leden en 
deskundigen.  
 
De leden van de werkgroep kiezen onder elkaar een coördinator en een rapporteur.  
 
Art. 12.  De uitnodigingen en de notulen van de werkgroepvergaderingen worden gezonden aan 
zowel de leden van de werkgroep als aan het secretariaat en aan de leden van de Raad die geen 
deel uitmaken van de werkgroep.  
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Art. 13.  Van zodra de werkgroep zijn taak heeft beëindigd, wordt aan al de leden van de Raad 
een verslag met de resultaten van de werking van de werkgroep overgemaakt. 
 
Art. 14.   In geval van ontslag van een effectief organisatie-lid wordt dit lid door een 
plaatsvervangend organisatie-lid  van dezelfde taalrol vervangen.  Met het oog hierop schrijft de 
Voorzitter  
 
Art. 15.  een interne oproep tot kandidaten uit en de Raad kiest tussen die kandidaten door een 
stemming met een tweederde meerderheid, in het bijzonder rekening houdend met de wil om 
het geheel van sectoren van het vrijwilligerswerk te vertegenwoordigen . 

Art. 16. In toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit tot oprichting van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers mag de Hoge Raad deskundige personen op het vlak van de behandelde materies  
 
uitnodigen om bepaalde taken die hij bepaalt, uit te voeren.   
 
De deskundige wordt bij gewone meerderheid door de voltallige Raad aangesteld voor specifieke 
taken en een bepaalde termijn die samen met de aanwijzing wordt bepaald.  
 
De op die manier aangestelde deskundige is geen lid van de Raad. Hij neemt niet deel aan de 
stemmingen. 
 
De Raad is niet verplicht een taalevenwicht te respecteren bij het aanstellen van deskundigen 
 
Het mandaat van de deskundige kan verlengd worden onder dezelfde voorwaarden als zijn 
oorspronkelijke aanstelling. 
 
Art. 17. Na de derde opeenvolgende ongerechtvaardigde afwezigheid van de vertegenwoordiger 
van een effectief organisatie-lid neemt de Voorzitter contact met de vertegenwoordiger van dit lid 
op om vast te stellen of hij wenst verder aan de werkzaamheden deel te nemen. Indien niet, stelt 
de Voorzitter aan een effectief organisatie-lid voor om, ofwel een nieuwe vertegenwoordiger aan 
te duiden ofwel zijn ontslag in te dienen. 
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2.7. De derde algemene vergadering: verkiezing van de voorzitster en 
de twee ondervoorzitsters, het vastleggen van een werkmethode, 
het samenstellen van de werkgroepen en de aanzet voor het 
opstellen van een memorandum 

 

De dienstdoende voorzitter, het oudste Lid dat over stemrecht beschikt, opent de 
vergadering. 

 
2.7.1. De aanduiding van een voorzitster en de ondervoorzitsters 

van de Raad op voorstel van het Bureau 

 

Het Bureau stelt Irmgard Paulus (drietalige Duitstalige) voor als voorzitster en 
Suzanne Van Sull en Eva Hambach als ondervoorzitsters. 
 
De HRV had, met akkoord van de Franstaligen, tijdens zijn eerste zittingsperiode, 
gedurende vier jaar een meertalige, Nederlandstalige voorzitter, namelijk Raf De 
Zutter. Er was nochtans aan het begin van het mandaat beslist dat het 
voorzitterschap gedurende twee jaar door een Lid van de ene taalrol zou worden 
uitgeoefend en gedurende de volgende twee jaar door een Lid van een andere 
taalrol. 
 
Conform het rotatieprincipe is het logisch dat de Raad een tweetalige, niet 
Nederlandstalige voorzitter/voorzitster kiest om zijn tweede mandaat te starten. 
 
Om de continuïteit te verzorgen, heeft het Bureau gemeend dat het wenselijk is 
dat de HRV zijn tweede mandaat start onder het voorzitterschap van iemand die 
reeds Lid was van de HRV tijdens het eerste mandaat. 
 
Daarom stelt het Bureau aan de Raad voor om Irmgard Paulus als voorzitster te 
benoemen en twee nieuwe tweetalige Leden als ondervoorzitsters, namelijk 
Suzanne Van Hull (Franstalig) en Eva Hambach (Nederlandstalig). 
 
Irmgard Paulus onderstreept dat ze deze kandidatuur enkel aanvaardt onder de 
voorwaarde dat dit mandaat niet langer duurt dan een jaar: daarna zal er een 
nieuwe voorzit(ster) moeten worden benoemd. 
 
De vergadering kiest tijdens een geheime stemming met een grote meerderheid 
de drie kandidaten. 
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2.7.2. Een ontwerp van memorandum voor de volgende Minister 

 
De Raad engageert zich om de toekomstige Minister (M/V vanaf het ogenblik van 
zijn of haar aanstelling) een memorandum te overhandigen met de projecten 
van de HRV voor de komende maanden en voor elk van deze projecten, het 
benodigde budget. 
 
Dit memorandum kan de volgende punten bevatten: 
 

- Belangrijk: het statuut van de adviezen van de HRV. Wordt er door de 
Minister gevolg gegeven aan de adviezen? Het belang van deze adviezen 
in vergelijking met deze van de Nationale Arbeidsraad? 

 
- Eerste gedeelte: de voorwaarden van actie van de HRV, ondermeer het 

budget…voorbeeld: het is reeds duidelijk dat het budget voor de zes 
voorziene bijeenkomsten van de werkgroepen voor 2008 onvoldoende 
is…. 

 
- Tweede gedeelte: de behandelde materies, acties van het 

vrijwilligerswerk,….. 
 
Gedurende zijn eerste zittingsperiode heeft de Raad, gezien de omstandigheden 
en het beperkte toegewezen budget, slechts één van zijn taken kunnen vervullen, 
namelijk het geven van adviezen naar aanleiding van de afkondiging van de wet 
van 3 juli 2005 en zijn uitvoeringsbesluiten. Toch heeft de Raad nu de bedoeling 
om op een volwaardige wijze alle taken te vervullen die hem zijn toegewezen bij 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers (KB van 4 oktober 2002). 
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Conclusies 

Sinds het nieuwe mandaat van start ging, heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers 
nauwelijks vier maanden de tijd gehad om effectief te werken. Toch is hij erin 
geslaagd om de bakens te zetten voor de volgende jaren. 

Eind 2007 beschikt de Raad over de nodige instrumenten om van start te gaan, 
namelijk: 

- een vooruitziend Bureau; 

-    een dynamische voorzitster en twee ondervoorzitsters; 

- actieve werkgroepen, ondermeer op het vlak van de 
vrijwilligersverzekering en de problematiek van de vergoedingen; 

- een Huishoudelijk Reglement, aangepast aan de nieuwe wetgeving; 

- een voorontwerp van de structuur van een memorandum, op te stellen in 
2008; 

 
Al deze voortekenen waarborgen dat, wanneer de Hoge Raad voor Vrijwilligers 
over de nodige budgettaire middelen beschikt, 2008 een vruchtbaar jaar zal 
worden: hij zal opnieuw, zoals in de beginjaren van zijn bestaan, met succes 
acties ondernemen ten voordele van de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk. 
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