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Voorwoord 
 
 

Beste lezer, 
 
 

We must learn to live together as brothers or perish together as fools. 
(Martin Luther King Jr.) 
 
In dit activiteitenverslag wordt 2010 in enkele pagina’s samengevat. Het voorbije 
jaar stonden de activiteiten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, adviseur van de 
regering en parlementsleden, noodgedwongen op een laag pitje omdat onze 
belangrijkste onderhandelingspartner het grootste deel van het jaar in 
voorzichtige en daarna lopende zaken was …. 
 
Met de realiteit op het terrein was het volledig anders gesteld: de 17% van de 
bevolking die gemiddeld vijf uur per week aan vrijwilligerswerk besteedt, draaide 
op volle toeren! 
 
Naast de dagelijkse solidariteit van familie en buren of bij uitzonderlijke 
gebeurtenissen, zoals de overstromingen van vorig najaar, is er ook het 
georganiseerde vrijwilligerswerk voor mensen die zich bewust willen inzetten 
voor de maatschappij en de burgers: huiswerkbegeleiding en alfabetisering, 
activiteiten ter bescherming van het milieu, bezoek aan zieken en alleenstaanden, 
jeugdbewegingen, sportclubs, culturele activiteiten, acties ten voordele van 
kansarmen in België of in het buitenland en de goede werking van de talrijke 
vzw’s die meer dan 10% van alle werknemers in België tewerkstellen. 
 
Geen laag pitje dus voor deze activiteiten, de bindende krachten van de 
maatschappij ….  Ook geen laag pitje voor de Raad, veeleer een ‘waakzaam pitje’. 
 
Zoomen we even in op vier elementen uit het verslag: 
 

- de uitmuntende conferentie van Professor Defourny, deskundige van de      
Hoge Raad voor Vrijwilligers, die ondanks het ontbreken van een algemene 
studie probeert de grote lijnen en aandachtspunten van het      
vrijwilligerswerk af te bakenen; 

- de werkgroep ‘Formaliteiten’, die op de eerste plaats de problemen 
aankaart waarmee werklozen te maken krijgen wanneer ze aan 
vrijwilligerswerk willen doen;  

- de problematiek van vrijwilligerswerk door vreemdelingen, die de Kamer –   
gelukkig – niet ertoe gebracht heeft de tekst aan te nemen die de Senaat 
al goedgekeurd had; 

- het advies om de Europese overeenkomst over de bevordering van 
langdurig internationaal vrijwilligerswerk voor jongeren, die de Raad van 
Europa voorgesteld heeft, niet te ondertekenen.  
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Op pagina 10 vindt u tevens een memorandum met de suggesties en eisen van 
de Raad, dat voornamelijk bedoeld is voor de toekomstige Minister van Sociale 
Zaken. 
 
Het tweede, vier jaar durende mandaat van de HRV loopt ten einde. We hebben, 
met de vertegenwoordigers uit nagenoeg veertig verenigingen die actief zijn in de 
verschillende landsdelen, ervoor gezorgd dat de Staat zijn voornaamste 
doelstelling niet uit het oog verliest: alle burgers de kans geven om zich te 
ontplooien. Deze doelstelling impliceert een geruststellend en ondersteunend 
juridisch kader waarin de activiteiten georganiseerd worden …. De Raad draagt 
hiertoe zijn steentje bij.  
 
 
Dit werk kon rekenen op ieders positieve inbreng en de uitstekende medewerking 
van de secretarissen van de Raad. Bij deze willen we hen hiervoor van harte 
bedanken! 
 

 
 
  
 
 
 
Suzanne Van Sull, 
Voorzitster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : diegenen onder u die dit verslag in elektronische vorm hebben ontvangen, kunnen, 
op eenvoudig verzoek, een papieren versie bekomen. Een Franstalige versie is eveneens 
beschikbaar in papieren of elektronische versie. 
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1. Adviezen en aanbevelingen van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers 
 
 
1.1. Vraag om een onderhoud met betrekking tot het vrijwilligerswerk en 

vreemdelingen 
 
 

Op 22 januari 2010 heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers een brief gestuurd naar de 
Voorzitter van de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Daarin somt de HRV de redenen op waarom de Raad het niet opportuun vindt om de 
voorliggende tekst, reeds goedgekeurd door de Senaat, goed te keuren het 
wetsvoorstel m.b.t. tot de toegang voor vreemdelingen tot het vrijwilligerswerk 
(wetsvoorstel, doorgestuurd naar de Kamer op 11 december 2009, document DOC 
522322/001 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers). 

 
Deze problematiek werd grondig behandeld in hoofdstuk 3 van het activiteitenverslag 
van 2009: de geïnteresseerde lezer kan de historiek terugvinden in dit verslag. 
 
Alhoewel het gevraagde onderhoud in de brief van 20 januari 2010 nooit heeft 
plaatsgevonden, eindigt het jaar niettemin zonder de goedkeuring van een wet – door 
de Kamer-  die weliswaar de toegang tot het vrijwilligerswerk voor vrijwilligers zou 
vergemakkelijken, maar eveneens in controle- en sanctiemogelijkheden zou voorzien 
(met een regeling die de juridische onduidelijkheid bestendigt en de organisaties met 
een verantwoordelijkheid opzadelt die hen niet toekomt). Zou de stem van de Hoge  
Raad voor Vrijwilligers gehoord zijn?
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votre lettre du   
vos références  

  
nos références  

  
  

annexe(s) notre lettre du 15/12/2009 

 

 
À Monsieur Y. MAYEUR 
 
Président de la Commission des Affaires 
sociales de la Chambre des Représentants 
                       
rue Haute 298 a 
 
1000 BRUXELLES 

 
  
 

Copie  adressée par courriel aux Membres de la Commission des Affaires  sociales de la 
Chambre  

 
Objet : volontariat des étrangers 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Le Conseil supérieur des Volontaires (CSV) souhaite tout d’abord remercier les Députés de 
leurs réactions à notre lettre du 15 décembre 2009 (dont copie en annexe) précisant la position 
du CSV en ce qui concerne la manière dont la proposition de loi visant à rendre le volontariat 
accessible aux étrangers (projet de loi transmis à la Chambre le 11 décembre 2009, document 
DOC 52 2322/001) envisage de modifier la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires.  
 
Comme expliqué dans le courrier susvisé, nous déplorons que le texte actuel, tel qu’approuvé 
par le Sénat en sa séance du 10 décembre 2009, diverge fondamentalement de l’avis émis par 
les membres du CSV.  Les modifications envisagées confirment l’insécurité juridique et 
confèrent aux organisations une responsabilité qui n’est nullement de leur ressort. 
 
Nous comptons dès lors sur le fait que ce projet de loi soit réexaminé, de manière à ce que les 
acteurs de terrain puissent appliquer correctement et en toute sérénité la loi relative aux droits 
des volontaires

 

Service Public Fédéral
Sécurité Sociale

 

Eurostation II : place Victor Horta 40, 1060  Bruxelles  
http://socialsecurity.fgov.be. 

SPF SECURITE SOCIALE 

 
 

Conseil supérieur des volontaires 

Bruxelles, le 22 janvier 2010 
 
tél.: 02/528.64.68 
personne de contact: C. Dekeyser 
e-mail: christian.dekeyser@minsoc.fed.be  
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Vu l’urgence, nous souhaitons avoir l’occasion d’expliquer de vive voix, le plus rapidement 
possible, notre position aux Membres de la Commission des Affaires sociales de la Chambre. 
 
D’avance nous vous remercions de bien vouloir fixer une date pour cet entretien et vous 
prions de croire, Monsieur le Président,  à l’expression de notre considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
Suzanne Van Sull,    Christian Dekeyser 
            
Présidente du CSV            Secrétaire 



 

 8

 

 

 
Objet : Vrijwilligerswerk voor vreemdelingen 
 
 
 
Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) heeft vastgesteld dat de Senaat in haar zitting van 10 
december 2009 het wetsvoorstel m.b.t. tot de toegang voor vreemdelingen tot het 
vrijwilligerswerk heeft goedgekeurd. 
 
De HRV is ten zeerste verbaasd over het feit dat zijn bezwaren ten aanzien van de 
voorgestelde tekst, genegeerd werden, en verbaast zich erover dat er in de persmededeling 
wordt gesuggereerd dat het voorstel gesteund wordt door de organisaties die met vrijwilligers 
werken. 
 
Deze informatie stemt niet overeen met het advies, noch met de houding van de leden 
(representatieve vertegenwoordigers van de sectoren waarin het vrijwilligerswerk zich 
afspeelt) van de HRV, die wel steeds consequent gepleit heeft voor een zo’n breed mogelijke 
toegankelijkheid voor het vrijwilligerswerk, maar nooit ingestemd heeft met een regeling die 
zowel de juridische onduidelijkheid bestendigt, noch met een regeling die organisaties met 
een verantwoordelijkheid opzadelt die hen niet toekomt. 
 
De HRV heeft steeds duidelijk gesteld dat controle- en sanctiemogelijkheden geen optie zijn. 
 
We kunnen dan ook niet anders dan betreuren, dat ondanks het feit dat onze bezwaren op het 
voorstel duidelijk en meermaals gecommuniceerd werden aan de leden van de Commissie 
Sociale Aangelegenheden van de Senaat en haar voorzitter, Mevr. Lanjri, met een 
uitdrukkelijke vraag tot gesprek over deze kwestie, onbeantwoord zijn gebleven. 

uw brief van   
uw kenmerk  

  
ons kenmerk  

  
  

nijlage(n)  

 

 
 
 
Aan alle leden van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 
 

- 

Service Public Fédéral
Sécurité Sociale

 

FOD SOCIALE ZEKERHEID 

 
 

Hoge Raad voor Vrijwilligers 

Brussel, 15 december 2009 
 
tél.: 02/528.64.68 
vragen naar: C. Dekeyser 
e-mail: christian.dekeyser@minsoc.fed.be  
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Met andere woorden, de Raad stelt een dergelijke ingrijpende wijziging van de 
vrijwilligerswet niet op prijs. 
 
We herhalen daarom nogmaals ons standpunt: een regeling bij K.B. of via de wet van 30 april 
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers lijkt ons opportuner (een 
standpunt dat ten andere gedragen wordt door specialisten in het vreemdelingenrecht), dan de 
voorgestelde ingreep in de vrijwilligerswet zelf. 
 
De Raad heeft in de ontwikkeling van de vrijwilligerswet steeds constructief samengewerkt 
om de evolutie en de realisatie van de vrijwilligerswet optimaal te laten verlopen.  Mogelijke 
wijzigingen in de vrijwilligerswet, dienen naar onze mening echter gedragen te worden door 
het werkveld. 
 
We kunnen nu enkel constateren dat dit absoluut niet het geval is. 
 
Wij rekenen er dus op dat dit wetsvoorstel alsnog geamendeerd wordt, opdat het werkveld de 
vrijwilligerswet op een correcte en serene manier kan toepassen. 
 
Vanzelfsprekend zijn we steeds bereid ons standpunt ter zake toe te lichten. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Suzanne Van Sull,    Christian Dekeyser 
            
Voorzitster van de HRV  De Secretaris 
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1.2. Mémorandum 
 
 

Al in 2008 heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers, naar aanleiding van de voorlaatste 
federale parlementsverkiezingen, een memorandum overhandigd aan de 
verantwoordelijke ministers en parlementsleden met een aantal concrete actiepunten 
en voorstellen. Dit document werd door de leden van de HRV opnieuw bekeken en 
geactualiseerd in het licht van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van het 
vrijwilligerswerk en het vrijwilligersstatuut. Het nieuwe memorandum kreeg de 
goedkeuring op de algemene vergadering van 2 juli 2010. 

 
De leden benadrukken hierbij de rol van ons adviesorgaan bij het ondersteunen en 
erkennen van het vrijwilligerswerk. Dit kan echter enkel als de Raad een degelijk 
budget ter beschikking krijgt om de verschillende opdrachten, die hem zijn toegewezen, 
naar behoren te vervullen. 

 
De binnenlandse politieke situatie op federaal vlak van het voorbije jaar heeft er voor 
gezorgd dat er op al deze punten jammer genoeg geen zichtbare vooruitgang werd 
geboekt, zelfs niet in het aanloopjaar naar het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. 
De aangehaalde verzuchtingen en wensen in het memorandum blijken echter nog 
steeds brandend actueel, ook bij de start van het derde mandaat van de Raad.
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Mémorandum van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 

 
Algemene inleiding 

 
Het vrijwilligerswerk in België doet het goed. Meer dan 1,6 miljoen vrijwilligers, dit cijfer 
correspondeert met de populaties van de provincies Limburg, Namen en Waals-Brabant tezamen, 
zetten zich dagelijks in om armoede te bestrijden, nieuwkomers te helpen in hun integratieproces, in 
educatieactiviteiten,  milieubehoud, preventieprojecten, mobiliteit, in sport en culturele activiteiten, 
om met jongeren of ouderen of personen met een handicap te werken,… 

 
Tienduizenden verenigingen, vzw’s, lokale (of andere overheden) en feitelijke verenigingen, zijn en 
blijven actief dankzij de inzet van al die vrijwilligers. De vrijwilligers voeren praktische taken uit, 
maar nemen –via bestuurstaken- ook   verantwoordelijkheid op. Nieuwe initiatieven ontstaan vaak 
dankzij pionierswerk van een groep vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat heel wat organisaties, 
verenigingen en initiatieven zonder die belangeloze inzet van al die vrijwilligers zouden ophouden te 
bestaan, of hun activiteiten op een laag pitje zouden moeten laten draaien.  

 
Zonder al dat vrijwilligerswerk zou de samenleving absoluut verschralen: vrijwilligerswerk 
consolideert het sociaal kapitaal van onze samenleving: het leidt tot sociale cohesie, warmte en 
samenwerking..  Essentieel hierbij is dat het vrijwilligerswerk een ontmoetingsplaats is die leidt tot 
sociale contacten, tot participatie van mensen ongeacht hun achtergrond op niveau van hun opleiding, 
gender, sociale positie, etnische en/of religieuze achtergrond.  

 
Ook voor vrijwilligers zelf doet vrijwilligerswerk deugd: het biedt mensen ontplooiingskansen, 
persoonlijke ontwikkelingskansen en een betere (mentale en fysieke) gezondheid.  

 
Moeten we het belang voor het goed functioneren van de democratie nog onderlijnen?  Zelfs het 
‘economisch’ belang van het vrijwilligerswerk is niet min. Statistische gegevens tonen aan dat 
vrijwilligerswerk ongeveer 5 % bijdraagt tot het BNP.  

 
Het vrijwilligerswerk en de ondersteuning ervan, is echter niet kostenvrij. De Hoge Raad voor 
Vrijwilligers dient over de nodige middelen te beschikken om zijn taken op een degelijke manier te 
kunnen uit te voeren, om het werkveld te kunnen informeren over zijn werkzaamheden en om trends 
in het vrijwilligerswerk op te kunnen volgen. 

 
Bovendien verwacht de Hoge Raad voor Vrijwilligers in het kader van het Europees Jaar 
Vrijwilligerswerk 2011 meer dan een eenvoudig signaal vanuit de Federale overheid.  

 

Hoge Raad voor Vrijwilligers 
 
Naar aanleiding van het IJV 2001 is in de schoot van de Belgische regering heel duidelijk geopteerd 
voor de creatie en de installatie van een adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. Dit leidde in 2002 tot 
de oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers die een aantal taken en opdrachten toegewezen 
kreeg, zoals de openbare overheden te informeren over het belang, de zinvolheid en de behoeften van 
de vrijwilligers. Dat hieraan een expliciete adviesbevoegdheid is gekoppeld, is duidelijk. 
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers start binnenkort zijn derde mandaatperiode. De Hoge Raad 
voor Vrijwilligers zal in die mandaatperiode een gedegen en grondige evaluatie doorvoeren 
van zijn werking en het effect van zijn adviezen. 
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Erkenning voor het werk van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers is samengesteld uit vertegenwoordigers van het werkveld en telt 
evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden, en een effectief lid van de Duitstalige gemeenschap. 
Tijdens de eerste mandaatperiode van de Hoge Raad voor Vrijwilligers bleek dat de structuur kan 
werken, op voorwaarde dat: 
 

• de federale regering en de bevoegde ministers de kracht, het dynamisme en de deskundigheid 
van het maatschappelijk middenveld en van de vrijwilligers die door de HRV worden 
vertegenwoordigd en verdedigd, erkennen.  

• Die erkenning houdt een formeel engagement in om : 
o de Hoge Raad voor Vrijwilligers te raadplegen betreffende elke maatregel, beslissing 

die een weerslag heeft op het vrijwilligerswerk. 
o geen ingrepen uit te voeren op de bestaande vrijwilligerswet zonder voorafgaandelijk 

advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 
o elk advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers ernstig te onderzoeken en hierop 

formeel te reageren. Indien het advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers niet 
gevolgd wordt, dient dit te worden gemotiveerd. 

 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers is een onmisbaar adviesorgaan dat geconsulteerd moet worden voor 
elke beleidsmaatregel (ongeacht in welk beleidsdomein) die betrekking of effect heeft op het 
vrijwilligerswerk.. 

• Daarom is de HRV zeer verbaasd over de informatie die hierover de ronde doet (en dit zonder 
enige vraag, evaluatie of advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers) en waaruit blijkt dat de 
middelen van de Nationale Loterij (collectieve verzekering) zouden geschrapt worden in 2010. 
De Raad vraagt zo spoedig mogelijk een bevestiging van het systeem.  

 

• De Hoge Raad voor Vrijwilligers stelt dat eventuele wijzigingen aan de vrijwilligerswet een 
procedure van advies en overleg dienen te volgen. Ingrepen uitvoeren via programmawetten, 
is hierbij niet de juiste methode. 

 

De proactieve werking van de Hoge Raad voor Vrijwilligers ondersteunen 
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers sluit haar tweede mandaatperiode af en wil alle opdrachten die haar 
zijn toegewezen, overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (BS van 4 oktober 2002), efficiënt vervullen, namelijk:   
 

1. het verzamelen, systematiseren en analyseren van informatie met betrekking tot 
vrijwilligers en vrijwilligerswerk; 
 
2. het onderzoeken van de specifieke problemen waarmee vrijwilligers en het 
vrijwilligerswerk kunnen geconfronteerd worden; 
3. op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde Ministers adviezen geven of voorstellen 
doen met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 
 
4. contacten onderhouden met organisaties, instellingen en overheden die, gezien hun doel, 
werking of bevoegdheden, te maken hebben met vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 

 
Om deze opdrachten op een degelijke manier te vervullen, ontbreekt het de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers op dit ogenblik aan de nodige middelen. Het toegewezen werkingsbudget (voor 2008, en 
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voor 2009 ongewijzigd: 14.000 euro) is ontoereikend.  
 
We vragen een substantiële verhoging van het budget, opdat alle werkzaamheden van de Hoge 
Raad voor Vrijwilligers op een behoorlijke manier kunnen uitgevoerd worden, en we de 
deskundigen, die in de Hoge Raad voor Vrijwilligers zijn opgenomen, ook effectieve opdrachten 
kunnen toewijzen. 
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers dringt er bovendien op aan dat ook de parlementsleden die 
wetsvoorstellen willen indienen die een weerslag hebben op het vrijwilligerswerk, deze voor 
advies aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers laten passeren. 
Bovendien wensen wij niet te worden gebruikt zoals het geval was tijdens de laatste legislatuur: 
een eerste positief advies mag niet dienen om de aan een tekst aangebrachte amendementen te 
rechtvaardigen, zeker niet wanneer de HRV herhaaldelijk haar totaal ongenoegen wat betreft de 
amendementen kenbaar heeft gemaakt, zonder zelfs een ontvangstbericht van de voornaamste 
ontvanger. 
 
Een degelijk budget om de adviesfunctie naar behoren te kunnen vervullen 
 
Zoals eerder aangehaald, is het huidige werkingsbudget vooral aan te wenden voor de algemene 
vergaderingen van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Er zijn echter een aantal werkgroepen 
geïnstalleerd die de Hoge Raad voor Vrijwilligers toelaten specifieke aspecten van het 
vrijwilligerswerk of elementen uit de vrijwilligerswet op ruime basis te onderzoeken, onder de loep te 
nemen en op basis van gegevensverzameling te komen tot een ontwerpstandpunt dat plenair besproken 
wordt. 
 
In 2009 waren een werkgroep ‘formaliteiten’ en een werkgroep “verzekeringen” actief. Beide 
werkgroepen functioneren dankzij de goodwill van verschillende leden van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers.   
 
Vanzelfsprekend zijn er nog andere werkgroepen (zoals  rond de vreemdelingen en vrijwilligerswerk, 
interpretatie van de wet,…) gepland. 
 
De HRV vraagt een uitbreiding van slagkracht, via een: 
 

• uitbreiding van de financiële middelen( 18.000 euro voor de reguliere werking, 50.000 
euro te besteden voor de werkzaamheden van de werkgroepen en/of studieopdrachten). 

 
• een formele toezegging dat minstens in elke mandaatperiode van de HRV een 

studieopdracht kan worden uitgevoerd via de bevoegde overheidsdienst, met opvolging 
door de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 

 
• middelen opdat de HRV ook beroep kan doen op de deskundigheid van de aangestelde 

en/of onafhankelijke deskundigen. 
 

• uitbreiding van de mogelijkheden van de website, mogelijk de creatie van een eigen 
website. 

 
• middelen om actief te participeren aan initiatieven die genomen worden in het kader van 

het EYV2011. 
 

Is het normaal dat men in 2010 zich nog tevreden moet stellen met benaderingen wat betreft de actieve 
vrijwilligers in België?  Wij betreuren het gebrek aan elk statistisch hulpmiddel, een gebrek die de 
realiteit verbergt van de werking van verschillende federaties: hoe zijn de 1.400.000 tot 1.600.000 
vrijwilligers onderverdeeld?  Wat is hun meerwaarde in verschillende sectoren?  Van welke 
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maatregelen moeten zij kunnen genieten? 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers, een hefboom waarvan gebruik moet worden gemaakt 
 
De HRV wijst op de dringende noodzaak van informatie en evaluatie over de uitvoering van het 
wettelijk kader en meer precies over de draagwijdte van specifieke problemen zoals verzekeringen, 
mensen met bepaalde statuten,… De Hoge Raad voor Vrijwilligers is bereid daaraan te werken en 
omstandige adviezen (studies) over deze onderwerpen te verstrekken en verwacht van de overheid dat 
ze de resultaten van deze evaluatie ook snel zal evalueren en verspreiden.  
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers vraagt aan de bevoegde ministers om officiële informatie te 
verstrekken over de vrijwilligerswet via de provincies en de lokale besturen, na raadpleging en in 
samenwerking met de organisaties die deel uitmaken van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 

We stellen bovendien vast dat, ondanks het feit dat de vrijwilligerswet op federaal niveau is 
ontwikkeld, deze wet ook heel wat repercussies heeft op de gemeenschappen en de gewesten. Zowel 
op het vlak van bevoegdheden als op het vlak van het afstemmen van de verschillende regelgevingen 
die een weerslag hebben op het vrijwilligerswerk, is onderlinge afstemming en communicatie nodig.  

 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers vraagt daarom een geregeld overleg tussen de federale 
overheid, de gemeenschappen en de gewesten. De Hoge Raad voor Vrijwilligers moet minstens 
op de hoogte worden gehouden van de initiatieven en ontwikkelingen terzake, waarover hij ook 
advies kan verstrekken. 
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2. De Hoge Raad voor Vrijwilligers : de algemene vergadering 
en de werkgroepen 

 
 

2.1. De algemene vergaderingen 
 

In 2010 kwam de Hoge Raad drie keer samen.  
 

2.1.1. Eerste algemene vergadering (februari 2010)  
 

■ De verkiezing van een nieuw Franstalig lid van het Bureau door de 
Franstalige effectieve leden (vóór de aanvang van de algemene 
vergadering om 10u15)  

 
De algemene vergadering van de HRV bekrachtigt de stemming van de effectieve 
Franstalige leden die met unanimiteit de enige kandidaat (Frédéric Possemiers, 
vertegenwoordiger van de Mutualités chrétiennes in de HRV) voor deze post kozen. De 
betrokkene is eveneens voorzitter van het Plate-forme francophone du Volontariat en 
zal dus, zoals voorheen Vincent Gengler en Eva Hambach dit doet voor de 
Nederlandstalige kant, de coördinatie tussen de verschillende instanties op zich 
nemen.  

 
 

■ Opvolging van het wetsontwerp tot het toegankelijk maken van het 
vrijwilligerswerk voor vreemdelingen, geamendeerd door de Senaat en 
overgezonden aan de Kamer 

 
Uit de verschillende contacten met de Kamercommissie voor Sociale Zaken blijkt dat: 

- deze tekst opnieuw zal worden bediscussieerd in de Ministerraad, 
- de Hoge Raad voor Vrijwilligers vervolgens de kans zal krijgen om zijn standpunt 

naar voren te brengen in de bovenvermelde Commissie en 
- deze problematiek opnieuw zal bekeken worden in de Commissie en dan in de 

Kamer. 
 

Sinds de stemming van het bedoelde wetsvoorstel eind dit jaar, hebben het “Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk”, “l’Association pour le Volontariat” en “la Plate-forme 
francophone du Volontariat”, elk hun proteststem laten horen tegen datgene wat deze 
tekst in de praktijk betekent. Zelfs al bestaan er enkele nuances tussen de ingenomen 
standpunten van deze organisaties en de gekozen actiemiddelen (persberichten of 
andere), toch zijn ze unaniem akkoord dat de opeenvolgende amendementen op de 
oorspronkelijke tekst de toegang voor vreemdelingen tot het vrijwilligerswerk dreigt te 
belemmeren (in tegenstelling tot datgene wat de auteurs van dit project beogen). De 
genoemde organisaties hebben dan ook vlug gereageerd.  

 
Op de vraag wat er werd gedaan op federaal vlak, kan er worden gesteld dat de HRV:  

- een schrijven heeft gestuurd naar elk lid van de Kamercommissie Sociale Zaken; 
- een brief heeft gestuurd naar het Kabinet van de Minister van Werk gezien 

bepaalde verwevenheden tussen vrijwilligerswerk en arbeid; 
- binnenkort opnieuw contact zal opnemen met dit Kabinet; 
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- een schrijven heeft gestuurd naar het Kabinet van de Minister van Sociale Zaken 
Laurette Onkelinx (zie punt 6 van de agenda); 

- zeer binnenkort contact zal opnemen met Staatssecretaris voor Migratie- en 
asielbeleid Melchior Wathelet, in het bijzonder met Philippe Andrianne,  
Directeur van het Kabinet, belast met de algemene coördinatie van de cel “ 
Familiepolitiek”: hij is reeds bewust van de problemen waarmee organisaties, 
die beroep doen op vrijwilligers, worden geconfronteerd (bijvoorbeeld La Ligue 
des Familles). 

 
Verschillende leden vragen zich af hoe het gecontesteerde voorstel – dat een gebrek 
aan duidelijkheid vertoont!- tot controles en sancties zou kunnen leiden. Er bestaat 
echter het risico dat de organisaties die beroep doen op vrijwilligers, verplicht zullen 
zijn om (met kans op sancties) na te gaan tot welke categorie van vreemdelingen de 
kandidaat-vrijwilliger behoort, wat absoluut niet de taak is van de organisatie (en dus 
onmogelijk uit te voeren!). 

 
Marc Nederlandt onderstreept nog een andere ongerijmdheid: niets belet 
vreemdelingen om in beginsel vrijwilligerswerk te verrichten. Wat verboden is, is dat 
vrijwilligers van vreemde origine zouden kunnen genieten van de bescherming van de 
wet…… 
 
Raf De Zutter stelt zich de vraag of - gezien er in de vroegere brieven gesproken werd 
over latere adviezen van de HRV- de afwezigheid van een advies van de HRV over 
deze problematiek begin 2010 niet zal beschouwd worden als een bewijs van 
onverschilligheid… en dit terwijl het risico op georganiseerde controles zich de facto 
niet beperkt tot de organisaties die een beroep op deze niet- Europese vrijwilligers…. 
 
Na te hebben gediscussieerd over de mogelijkheid om al dan niet onmiddellijk een 
nieuw advies over dit onderwerp op te stellen, vindt de HRV het niet wenselijk om 
hieraan te beginnen vóór de ontmoeting met de Kamer. Niets belet echter de leden 
dat zij contact opnemen met de politici om hen voor deze problematiek te 
sensibiliseren. 

 
Een uitgebreide vergadering van het Bureau zal worden gepland vóór het onderhoud 
met de Kamer en dit om het volgende te verduidelijken: 

- wat de HRV wenst (en niet enkel wat men niet wenst); 
- of het standpunt waarbij wordt gesteld dat het beter is om geen wet te hebben  

dan het huidige voorstel, niet kan genuanceerd worden; 
- in welke mate (een radicaal standpunt of toch gedeeltelijk bespreekbaar) de 

HRV zich verzet tegen controles van de inspectie.  
 

Raf De Zutter wijst erop dat de HRV moet handelen volgens de regels van zijn 
wettelijk statuut. Dit betekent: advies verlenen aan de overheid. De HRV kan niet 
optreden als een drukkingsgroep. De HRV kan de overheid, regering en/of parlement 
aanraden om een bepaald wetsontwerp of wetsvoorstel te wijzigen of te amenderen 
of het zelfs in te trekken. Bij dergelijke situaties lijkt het hem aangewezen dat de HRV 
zelf deze aanbevelingen ondersteunt met concrete voorstellen. 
 
Alvorens naar het volgende punt over te gaan, benadrukt de Voorzitster dat de tijd die 
er wordt gestoken in het onderzoeken van dit vraagstuk gerechtvaardigd is:  meer 
dan een miljoen vreemdelingen zijn in België gevestigd, waarvan de helft geen 
ingezetenen zijn van de EU. 
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■ Verslag van de werkgroep “formaliteiten” en oproep voor het lanceren van 

een nieuwe werkgroep “toepassingsgebied” 
 
 

• Werkgroep “formaliteiten” 
Marc Bouteiller, coördinator van deze groep, verduidelijkt dat: 

- de werkgroep zich beperkt tot de onderwerpen in verband met Hoofdstuk 
VIII van de wet van 3 juli 2005, namelijk “Uitkeringsgerechtigde 
vrijwilligers”. 

- de werkgroep de fiches “RVA” over dit onderwerp onderzoekt: 
a. vorm : fiches weinig leesbaar voor het publiek (ze verwijzen naar 

andere interne reglementeren van de RVA); 
b. inhoud : de werkgroep zal de analyses van de fiches (gemaakt 

door de twee overkoepelende organisaties) verzamelen; 
- de werkgroep zich over de vraag buigt in welke mate het vrijwilligerswerk 

de  integratie van werklozen vergemakkelijkt (+ de misbruiken ?); 
- de werkgroep zal het secretariaat op de hoogte houden van elke 

vergadering zodat elk geïnteresseerd lid kan deelnemen aan deze 
bijeenkomsten. 

 
• Werkgroep “toepassingsgebied” 

Geraldine Mattens zal worden gecontacteerd om na te gaan of zij deze   
werkgroep kan opstarten. 

 
 
■ Informatie over het Belgisch Voorzitterschap van de EU/het Europees Jaar 

van het Vrijwilligerswerk in 2011 
 
In onze Belgische federale staat is het logisch dat de drie Gemeenschappen van ons 
land overleg met elkaar plegen over de organisatie van deze evenementen. De 
overkoepelende organisaties met betrekking tot het vrijwilligerswerk in de Vlaamse en 
de Franstalige Gemeenschap – Plate Forme Francophone du Volontariat en het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk – engageren zich om samen te werken aan dit evenement 
en er de nodige aandacht aan te besteden, maar stellen zich vragen over de 
samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap (waar geen gelijkaardige structuur 
bestaat). Daarom heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers contact opgenomen met 
Mevrouw Isabelle Weykmans, Minister van Cultuur van de Duitstalige Gemeenschap en 
dit met de vraag of het Ministerie van Cultuur van de Duitstalige Gemeenschap de 
coördinatie op zich wil nemen zoals deze in de andere twee regio’s wordt verzorgd 
door de genoemde overkoepelende organisaties. De Minister heeft onmiddellijk 
geantwoord waarbij  informeel de naam van de persoon werd medegedeeld die zich 
met de coördinatie met de Duitstalige Gemeenschap zal bezighouden. Een officiële 
brief zal nog volgen.  

 
Irmgard Paulus verduidelijkt dat in de Duitstalige Gemeenschap het vrijwilligerswerk 
wel goed is ontwikkeld maar dat de nood aan een structuur nog niet wordt 
aangevoeld: iedereen is er nog van goede wil. Bovendien telt deze, merendeels 
landelijke regio heel weinig vreemdelingen van niet-Europese afkomst, maar dit is ook 
aan het veranderen.  
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Wat de organisatie van deze evenementen betreft, blijkt uit de eerste contacten 
tussen de Nederlandstalige en Franstalige overkoepelende organisaties dat er een 
zekere eensgezindheid bestaat over de volgende punten: 

- de wil om de kosten te beperken; 
- de voorgestelde verdeling: een dag in het Vlaams Parlement, en een dag een 

zaal van het Parlement van de Franstalige Gemeenschap (indien  mogelijk?); 
- de voorkeur om zich in te schrijven in een duurzaam perspectief; 
- de wens om financiële steun te verkrijgen van de verscheidene overheden; 
- onderwerp: de nadruk op de rol dewelke het vrijwilligerswerk kan spelen bij de 

sociale activering en de strijd tegen de uitsluiting; 
- de wil om aan de wens naar vereenvoudiging van het “Centre européen du 

Volontariat” tegemoet te komen waar er met een zekere verwondering wordt 
gekeken naar onze  Belgische staatstructuur (“puzzel ?”). 

 
 
■ Verslag over de vraag om een ontmoeting met het kabinet van Minister 

Onkelinx 
 

Uit de contacten met het kabinet van de Minister blijkt dat het niet mogelijk is om   
een ontmoeting te hebben met de Minister zelf, maar dat de HRV zeer binnenkort de 
kabinetschef kan ontmoeten. 

 
 
■ Opvolging van de adviezen over “de verzekeringen” en “de uitzonderingen 

artikel 12” met betrekking tot het voorstel om aan vrijwilligers, actief in 
de oppasdiensten,het niet-dringend ziekenvervoer en dringend medische 
hulpverlening een hogere vergoeding toe te kennen 

 
De HRV meent dat het nodig is om een systematische opvolging van de uitgebrachte    
adviezen tot stand te brengen. 

 
Wat het advies “afwijkingen artikel 12” betreft: het advies van de HRV was positief, 
deze van de Nationale Arbeidsraad negatief. 
Het Bureau zal op een volgende vergadering de reeds opgemaakte lijst van 7 punten    
onderzoeken en dan, met de hulp van Eva Hambach, een lijst “TO DO” opstellen (te 
zetten stappen, ondermeer naar Minister Onkelinx toe, enz., …). 

 
 
■ Bespreking van de tekst  « convention européenne sur la promotion d’un 

service volontaire transnational à long terme pour les jeunes » 
 

Solange Deberg, vertegenwoordigster van de Conseil de la Jeunesse d’Expression 
Française en Luk Tas, vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad, stellen zich 
talrijke vragen over deze Conventie (dezelfde als de organisaties die over dit 
onderwerp werden gecontacteerd), ondermeer: 

 
- Waarom wordt deze vraag nu gesteld, terwijl de tekst reeds dateert van 2000? 
- Is het omdat 2011 is uitgeroepen tot “Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk”? 
- De tekst werd reeds goedgekeurd – wat met de ratificatie door België? Is het 

niet eerst wenselijk om te weten in welk stadium deze tekst zich bevindt? 
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- Hebben de initiatieven van de EU niet meer impact dan deze van de Raad van 
Europa? 

- Waarom richt dit initiatief zich tot jongeren tussen de 18 en 25 jaar (en niet 
tussen de 18 en 30 jaar zoals gewoonlijk)? 

- Wat met de duur (3 tot 12 maanden)? 
- Wat verwacht men van ons? 
- Wat met het statuut? 
- Wat zijn de vooropgestelde doelen? 

 
Zes aandachtspunten over deze materie werden weerhouden: 
 

1. werk ; 
2. nationale coördinatie ; 
3. de leeftijdscategorie 18 – 25 jaar (en niet tot 30 jaar) ; 
4. artikel 9 : « Les volontaires disposent au minimum d'une journée libre complète 

par semaine, une journée au moins par mois étant au choix des volontaires. »  
Wat met de zevende dag ? Opgelegd ? 

5. artikel 10 : financiële wetgeving  : quid ? 
6. wat met de certificering van de competenties? De jeugdorganisaties zijn 

niet “voor” omdat deze termen teveel doen denken aan de 
arbeidswereld… 

 
Wat de Europese Unie betreft, zijn de thema’s met betrekking tot de jeugd verdeeld 
onder de Voorzitterschappen van Spanje, België en Hongarije en deze materie belangt 
eerder het Hongaarse Voorzitterschap aan… 
 
Naast deze knelpunten, stelt men zich ook vragen over de financiering… 

 
Raf De Zutter legt uit dat dit Verdrag werd goedgekeurd door de Raad van Europa, na 
overleg met de NGO-sector op 11/05/2000. 
Volgens het systeem van de Raad van Europa kan dit Verdrag alleen uitgevoerd 
worden wanneer het door vijf leden van de Raad, waarvan tenminste vier lidstaten 
geratificeerd werd. 
Op 24/02/2010 was dit Verdrag getekend door 5 landen (o.a. België) maar slechts 
door één land Luxemburg geratificeerd. 

 
Besluit : dit Verslag is nog niet uitvoerbaar. 

 
Tenslotte kondigt Raf De Zutter aan dat hij een overzichtelijke nota zal maken over de 
mogelijkheden voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen in het kader van Europese 
en Internationale programma’s.
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2.1.2. De tweede  algemene vergadering (juli 2010) 
 
■ Actualisering van het memorandum 
 

Het secretariaat heeft geen enkel suggestie van amendement ontvangen op de door 
het Bureau opgestelde tekst (aan iedereen doorgestuurd in de twee talen). 
Mondeling suggereren de Leden om, behalve de verbetering van een materiële fout  
(de HRV beëindigt in de plaats van “begint” op dit ogenblik zijn tweede mandaat) 
twee paragrafen toe te voegen die als volgt zouden luiden: 

o Na :  “De Hoge Raad voor Vrijwilligers dringt er bovendien op aan dat 
ook de parlementsleden die wetsvoorstellen willen indienen die 
een weerslag hebben op het vrijwilligerswerk, deze voor advies 
aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers laten passeren.” 

toevoegen  : “Bovendien wensen wij niet te worden gebruikt zoals dit het  
geval was tijdens de laatste legislatuur: een eerste positief advies 
mag niet dienen  om de aan een tekst aangebrachte 
amendementen te rechtvaardigen, zeker niet wanneer de HRV 
herhaaldelijk zijn totaal ongenoegen wat betreft de 
amendementen kenbaar heeft gemaakt, zonder zelfs een 
ontvangstbericht  van de voornaamste ontvanger.” 

o Na : “De HRV vraagt een uitbreiding van slagkracht, via een (…)“ 
 toevoegen : “Is het normaal dat men in 2010 zich nog tevreden moet stellen 

met benaderingen voor wat betreft de actieve vrijwilligers in 
België? Wij betreuren het gebrek aan elk statistisch hulpmiddel, 
een gebrek die de realiteit verbergt van de werking van 
verschillende federaties: hoe zijn de 1.400.000 tot 1.600.000 
vrijwilligers onderverdeeld? Wat is hun meerwaarde in 
verschillende sectoren?Van welke maatregelen moeten zij kunnen 
genieten?” 

 
Er is beslist om dit aangepaste memorandum niet alleen naar de toekomstige 
bevoegde Ministers te sturen, maar eveneens naar alle parlementsleden en de 
voorzitters van de politieke partijen, om aldus de nieuwe parlementsleden te wijzen 
op het belang en de noden van het vrijwilligersveld. 
 

 
■ Financiële aspecten met betrekking tot het jaar 2011 (koepels – 

tussenkomsten van verenigingen) 
 

o De financiële middelen die voor deze gelegenheid ter beschikking staan aan 
de Staten/gefederaliseerde entiteiten zullen nog niet worden gestort zolang 
de genoemde Entiteiten zelf nog geen geldelijke middelen hebben 
gedeblokkeerd…..De diverse publieke overheden werden gecontacteerd. Op 
dit ogenblik is de Brusselse Regio meer pro-actief dan hun evenknieën in het 
Noorden en het Zuiden van het land; 

o België zou meer dan 100.000€ ontvangen (te verdelen over de 3        
gemeenschappen)…dit  lijkt veel, maar dit zal vlug uitgegeven zijn:een spotje 
op de RTBF van 30 seconden kost reeds 5.000 €! 

o In het kader van de grassroots projecten kan België ongeveer 50.000 € extra 
krijgen voor een uitgekozen project (systeem van co-financiering, 60% door 
de EU). 
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o De voorziene activiteiten (media launch aan het Berlaymont en een road 
show via de staten van de EU om het vrijwilligerswerk te promoten) moeten 
o.a. meer zichtbaarheid geven aan de HRV. 

o Het Europees Centrum voor Vrijwilligerswerk (CEV) die gewoonlijk zijn 
algemene    vergadering organiseert in het land die het Europees 
Voorzitterschap verzekert, zal deze vergadering in december 2010 in Brussel 
organiseren als een scharnierperiode tussen  het einde van het Europees jaar 
van de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting  en het Europees jaar 
voor het Vrijwilligerswerk dat van start gaat. Het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk, la Plate-forme francophone du Volontariat, l’Association pour 
le Volontariat en het Punt organiseren gezamenlijk dit evenement in het huis 
van de  internationale verenigingen (6 en 7 december); 

o Op dit ogenblik voltooien de NL en FR koepels hun projecten en zullen deze op 
de volgende algemene vergadering van de HRV voorstellen. 

 
TO DO : dit punt op de agenda van deze algemene vergadering plaatsen. 

 
 

■ Stand van zaken met betrekking tot het activiteitenverslag 
 

De twee versies (NL en FR) zijn bijna af, maar ze moeten nog worden herlezen en 
afgewerkt. Een nieuwigheid met betrekking tot de vorige uitgave: er zal worden 
verduidelijkt dat, op eenvoudige aanvraag, elke versie (gedrukte en digitale versie) 
verkrijgbaar is in de andere taal of in digitale vorm. 
 
 

■ Veranderingen in de samenstelling van de HRV en de voorbereiding van de 
vernieuwing van de HRV (februari 2011) 

 
Zoals vermeld in de inleiding, zal COCU Christophe vanaf nu la Jeunesse Catholique 
vertegenwoordigen in de HRV en dit in de plaats van Mathieu BROGNIET. 
 
Voor de val van de regering, heeft de HRV contact gehad met het kabinet van Minister 
van Sociale Zaken, Laurette Onkelinx met betrekking tot de hernieuwing van de HRV. 
Er is beslist dat er een nieuwe oproep voor kandidaten zal worden opgestart in 
september 2010 en dit ter attentie van de Minister van Sociale Zaken. Zoals voor het 
tweede mandaat van de HRV, zullen de koepels een belangrijke rol spelen na het 
verschijnen van deze oproep voor kandidaten (oktober 2010?) in het Belgisch 
Staatsblad. De kandidaat-organisaties zullen moeten worden voorgedragen door 
organisaties die overkoepelend zijn en die dus andere organisaties vertegenwoordigen 
die hoofdzakelijk met vrijwilligers werken. De leden van de HRV (= organisaties) zullen 
vertegenwoordigd worden door één van de voorgedragen personen (door de 
organisatie).  
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■ Het onderzoeken van de mogelijkheid van de (al dan niet) ratificatie door 
België van de “ Convention européenne sur la promotion d’un service 
volontaire transnational à long terme pour les jeunes”  

 
Solange Deberg (Conseil de la Jeunesse d’Expression Française) kan zich in grote lijnen 
vinden met de tekst, opgesteld door Luk Tas (verontschuldigd, Vlaamse Jeugdraad), 
uitgedeeld aan allen met de Franse vertaling. 
 
Twee hoofdargumenten worden door de vertegenwoordigers van de twee organisaties 
(die de bedoelde jongeren vertegenwoordigen) naar voren geschoven: 

- het gebrek aan duidelijkheid van de tekst; 
- het feit dat deze conventie al dateert van 2004: sinds dat jaar werden al     

heel wat initiatieven genomen. 
Deze Europese Conventie bevat echter ook een aantal voordelen, ondermeer het feit 
dat zij de jeugd wil waarderen op transnationaal niveau, zelfs over de grenzen van de 
EU. Kan deze Conventie geen positief effect hebben in landen waar de vrijwilligers 
minder goed beschermd zijn dan de Belgische vrijwilligers sinds de wet van 3 juli 
2005? 
 
De HRV wacht derhalve om voor of tegen deze Conventie te stemmen tot er:  

- een samenvattende nota van alles wat er op dit ogenblik al bestaat op vlak van 
het vrijwilligerswerk voor jongeren, beloofd door Raf De Zutter (vandaag  
verontschuldigd)  wordt opgemaakt en 

- een nieuw document is opgesteld door Solange Deberg met inbegrip van 
andere voorstellen die op dit ogenblik worden onderzocht. 

 
 

■ Opvolging van de activiteiten van de werkgroep “formaliteiten” 
 

Om een datum voor haar volgende vergadering vast te leggen, wacht deze werkgroep 
op de resultaten van een analyse, die onafhankelijk van elkaar wordt verricht door het 
Steunpunt en la platforme francophone, van een aantal documenten (in het bijzonder 
de fiches van de RVA). 
 
Het platforme francophone, heeft van haar kant al haar conclusies – herlezen door de 
juridische dienst van twee verschillende verenigingen –  opgemaakt met betrekking tot 
twee gevoelige punten: 

- ongerijmdheden tussen de werkloosheidsreglementering in de wet en de 
omzendbrieven van de RVA; 

- ongerijmdheden tussen bovenstaande elementen en de interpretatie dat elke 
ambtenaar van de RVA aanhoudt in de praktijk. Bepaalde termen kunnen 
inderdaad op verschillende manieren worden geïnterpreteerd (bijvoorbeeld het 
verschil tussen “bénévole” en “volontaire”? Wat met de notie”professionaliteit”? 
Mag een werkloze verpleegster haar professionele kennis gebruiken om 
vrijwilligerswerk te verrichten?). 

 
Michel Davagle (wetenschappelijke deskundige bij de HRV) heeft, naar aanleiding van 
de conclusies van het platforme, verschillende vragen. Om bewust elke allergische 
reactie (intentieproces) tegenover de RVA te vermijden (de wetgeving bestaat reeds 
vóór 3 juli 2005!) zal Michel Davagle zijn opmerkingen, ondermeer gebaseerd op 
bestaande rechtspraak, aan de werkgroep bezorgen.    
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De datum van de volgende vergadering van deze werkgroep zal worden vastgelegd 
door zijn coördinator, Marc Bouteiller, zodra hij over deze twee documenten beschikt 
(analyse van het Steunpunt en de commentaar van Michel Davagle). Het secretariaat 
zal deze datum aan alle leden van de HRV overmaken zodat de werkgroep over een 
maximaal aantal actieve deelnemers kan beschikken. Deze vragen hebben een 
dermate groot belang, in het bijzonder voor de vrijwilligers die worden bedreigd met 
uitsluiting van hun werkloosheidvergoedingen... 
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2.1.3. De derde algemene vergadering (oktober 2010) 
 
■ Voordracht van Prof. Defourny (lid van de HRV op basis van zijn 

wetenschappelijke deskundigheid) over de economische waarde van het 
vrijwilligerswerk  

 
De Powerpointvoorstelling wordt weliswaar naar alle leden per mail verstuurd, maar   
hieronder vindt U enkele reflecties en markante feiten uit deze zeer boeiende 
voordracht: 
 
Het verenigingsleven : tot voor kort onbekend terrein voor economisten 
 
Het onderzoeksterrein van onze deskundige (als één van de weinige deskundigen op 
dit domein) situeert zich ondermeer op de raakvlakken tussen de economische 
wetenschap en het verenigingsleven/de non-profit sector. Professor Defourny toont 
ons, aan de hand van een chronologisch overzicht, hoe de kwantiteit maar vooral de 
kwaliteit van de data over het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk de laatste 
decennia fors zijn verbeterd. Tot voor kort kon  deze sector maar op weinig 
belangstelling rekenen van de economisten: het ging  immers “maar”om 
vrijwilligerswerk,  om een niet-rendabele en weinig homogene groep van 
verenigingen, een onderontwikkelde sector,….  
 
Er waren ook nauwelijks betrouwbare gegevens beschikbaar, behalve over de 
oprichting van het aantal Verenigingen zonder Winstoogmerk (VZW), met een indeling 
per provincie en per sector. Het aantal nieuw opgerichte VZW’s steeg fors tot en met 
het jaar 2000. Maar zelfs deze statistiek was niet altijd even betrouwbaar: een plotse 
daling of stijging in de jaren tachtig had te maken met de ziekte van de bevoegde 
ambtenaar (waardoor bijvoorbeeld in 1986 een verdubbeling plaatsvond – zie de 
powerpoint, pagina 3)!  
 
Op het einde van jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw begon het onderzoek 
zich verder te ontwikkelen. Een nog steeds actueel onderzoek betreft een 
afstudeeropdracht in de gemeenten Rocourt en Herve. Op basis van een extrapolatie 
zouden er in België maar liefst 209.000 arbeidsplaatsen bestaan in de verschillende 
verenigingen. 
In 1995 en 1996 waren er zeer grondige studies met betrekking tot de VZW’s in Luik 
en Hasselt: de resultaten hiervan vindt U op pagina 6 van de powerpoint. De resultaten 
werden gepubliceerd in “La démographie et l’emploi rémunéré des ASBL en Belgique, 
Centre d’Economie Sociale, ULg 1997 ». Tussen 1997 en 2002 werkte het Centre 
d’Economie Sociale mee aan een grootschalig internationaal project rond het 
verenigingsleven en de non-profit en de verwerking van gegevens omtrent deze 
sector: het “Comparative Nonprofit Sector Project” van de Johns Hopkins University. 
België wordt geroemd omwille van de wijze waarop in ons land gegevens over de 
sociale economie worden verzameld en verwerkt. Dit alles leidde tot een “Handbook 
of Non-Profit Institutions in the System of National Accounts (United Nations, 2003). 
 
Zoals hierboven vermeld, werd België erkend als een voortrekker inzake het 
wetenschappelijk onderzoek over het verenigingsleven. Vanaf 2000/2001 noteert de 
RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) ook de juridische vorm van de werkgever. 
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In februari 2004 was er de eerste “satellietrekening van de verenigingen zonder 
winstoogmerk, 2000-2001” door het Instituut van de Nationale Rekeningen en een 
schatting van het vrijwilligerswerk bij de VZW-werkgevers. 
 
Meer dan 10 % van de tewerkstelling in België situeert zich in de non-profitsector (een 
derde sector tussen de private en de publieke sector). Er is wel minder toegevoegde 
waarde doordat deze wordt voornamelijk geleverd door arbeidskrachten. 
 
De sociale actie en de gezondheidssector zijn de twee grote sectoren met de grootste 
tewerkstelling (betaald werk en vrijwilligerswerk) in de non-profit sector. 
 
Alhoewel het niet gemakkelijk is om onderzoek te verrichten in deze domeinen  en dit 
weer te geven in statistieken (het verzamelen en het verwerken van gegevens is duur, 
geen officiële registratie, een gekleurd beeld van informatie, gegeven door 
organisaties en gezinnen), tonen enkele cijfers het belang aan van het 
vrijwilligerswerk: 

 
- Publicatie, februari 2004 van  de eerste “satellietrekening van de verenigingen 

zonder winstoogmerk, 2000-2001” door het Instituut van de Nationale 
Rekeningen en een schatting van het vrijwilligerswerk bij de VZW-werkgevers; 

- 1.500.000 vrijwilligers (17 % van de Belgische bevolking); 
- Een equivalent van de 150.000 tot 200.000 voltijdse jobs, dus een grote 

economische waarde; 
- Vooral veel vrijwilligers actief in de sportsector, cultuur, vrijetijdsbesteding, 

sociale actie; 
- Gemiddeld vijf uren vrijwilligerswerk per week (schommelt wel enorm tussen 

de vrijwilligers onderling). 
 

Toch is er nog heel wat onderzoek nodig om een accuraat en volledig beeld te 
verkrijgen als het gaat om het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven in ons land. 
Hiervoor werden al projecten ingediend, ondermeer bij de Koning Boudewijnstichting, 
maar de nodige fondsen hiervoor zijn voorlopig nog niet beschikbaar. 
 
Wat is de economische rol van het vrijwilligerswerk ? 
 
1° de sociale innovatie: zeer belangrijk als Europa competitief wil blijven in een steeds 
sneller veranderende wereld 
2° antwoord op bepaalde specifieke vragen : 

- op vraag van minderheden; 
- op vraag van minder gegoede medeburgers / vraag die niet uit te drukken is in 

geld; 
3° de ondernemingskracht (zie de theorieën van Schumpeter): zelfs in de hogescholen 
wordt het belang van de non-profit benadrukt in de leerprogramma’s; 
4° als middel voor sociale integratie; 
5° naar een samenleving van “meerdere activiteiten”: betaald werk en 
vrijwilligerswerk wisselen elkaar af. 
 
Ook de private sector promoot het vrijwilligerswerk bij de personeelsleden, maar is dat 
altijd zo vrijwillig? Of is dit eerder een middel om het eigen blazoen op te poetsen en 
meer winst te generen? Heel wat mensen vinden hun vrijwilligersengagement vaak 
boeiender en zinvoller dan hun activiteiten in hun beroepsleven.  
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Onze deskundige legt ons, via een schema met de verschillende actoren in het 
economische speelveld zoals de overheid, de privébedrijven, de gezinnen,….,  
uitvoerig uit dat de non-profit sector niet zomaar een financiële kost is voor de 
samenleving, maar ook daadwerkelijk bijdraagt tot de economische en sociale 
ontwikkeling van een land. Het is absoluut niet waar dat de non-profit sector niet 
productief is of enkel kan bestaan bij de gratie van de “echte” economie. Er bestaat 
een intense wisselwerking tussen de verschillende spelers in het economische 
werkveld, die elkaar nodig hebben en elkaar aanvullen (bijvoorbeeld: de private sector 
kan enkel goed functioneren als ze over gezonde en goed opgeleide werknemers 
beschikt). De non-profit sector is een belangrijke klant van de ondernemingen, de 
salarissen in de non-profit ondersteunen de marktvraag,…. 

 
Het vrijwilligerswerk : de doodsteek voor het betaalde werk ? 
 
Deze hardnekkige mythe, dewelke ook leeft in vakbondskringen, wordt weerlegd door 
de feiten: 
 

- wat begint als vrijwilligerswerk, wordt later vaak betaald werk; 
- complementariteit tussen vrijwilligerswerk en betaald werk;. 

 
De samenleving moet er wel op toezien dat een vermindering van overheidsuitgaven 
niet leidt tot het afstoten van bepaalde activiteiten die door betaalde krachten worden 
verricht. Ook de publieke sector doet een beroep op vrijwilligerswerk, maar het mag 
nooit de bedoeling zijn dat dit leidt tot het schrappen van betaalde jobs (werk dat door 
overheid moet financieren). Dit blijft een moeilijke discussie, zeker nu de financiële 
crisis de overheid dwingt om besparingsmaatregelen te nemen. 
De grote bedrijven moeten zich weliswaar bezinnen over hun maatschappelijke rol, 
maar hun engagement mag geen schaamlapje zijn om zich nog verder te verrijken en 
de winsten op te drijven. 
 
Een ander heikel punt zijn de nieuwe filantropen in onze samenleving: superrijke 
ondernemers die een stuk van hun rijkdom willen delen en geld stoppen in allerlei 
liefdadigheidsinstellingen. Misschien vinden we dat paternalistisch, maar als de 
financiële middelen goed worden besteed….? 
 
Tot slot wijst de Professor erop dat er een grote verscheidenheid is in de derde sector, 
maar dat deze verschillen ook bestaan in de private sector (bijvoorbeeld tussen de 
kleine zelfstandige en een grote multinational). 

 
Enkele conclusies 
 
a) het is pas sinds kort dat het vrijwilligerswerk wordt (h)erkend door de 

economische wereld; 
b) het vrijwilligerswerk is een sterke economische motor in verschillende sectoren; 
c) het vrijwilligerswerk gaat over :  

 
° belangloze aspect: dit is onmisbaar voor een rechtvaardige samenleving,   
 

° versterkt de sociale cohesie en gaat in tegen het pure marktdenken en  de 
economie van het geld (dat vaak ontmenselijkt); 
 
° zin geven aan het leven; 
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° vrijheid en solidariteit, waarbij ook de collectiviteit en het democratische aspect 
niet uit het oog mogen worden verloren. 

 
Het individueel denken is zeer belangrijk geworden in de moderne wereld, maar de 
solidariteit en de keuze voor een sociaal engagement via het vrijwilligerswerk blijft 
bijzonder belangrijk. De samenleving heeft nood aan verenigingen, aan de non-profit 
sector als bron van zingeving en collectieve solidariteit. 

 
 

■ Informatie over de activiteiten, georganiseerd in 2010 en 2011 om het 
vrijwilligerswerk te bevorderen en dit naar aanleiding van het Belgisch 
voorzitterschap van de EU en het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk  

 
De powerpointvoorstellingen van zowel Eva Hambach als Frédéric Possemiers (met de 
data en de verschillende actiepunten) zullen in bijlage aan de leden worden verstuurd 
per mail.  

 
Eva Hambach et Frédéric Possemiers stellen, elk voor wat hun organisatie betreft, de 
activiteiten voor die in 2010 en 2011 worden georganiseerd naar aanleiding van het 
Belgisch voorzitterschap van de EU en het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Ook 
zullen zij gezamenlijk een aantal activiteiten organiseren. 

 
Eva Hambach geeft ons een kort overzicht van de komende activiteiten: 
 

o de Medialaunch België/Vlaanderen op 2 december in het Berlaymontgebouw 
(niet voor het grote publiek, vooral voor de internationale pers, de nationale 
coördinatieorganen, het Europese middenveld,...) 

o een tent met de start van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk op het 
Spanjeplein (vanaf 2 december tot en met 11 december 2010), georganiseerd 
door een communicatiebureau in opdracht van de Europese Commissie; 

o 3 december 2010: luchtige medialaunch met de drie nationale 
coördinatieorganisaties en de steunpunten; 

o de Algemene Vergadering Brussel CEV 6 en 7 december 2010. 
 

De duurzaamheid en de diversiteit van het vrijwilligerswerk (in alle sectoren en op 
alle niveaus) moeten in het Vlaams programma aan bod komen: 2011 moet echt een 
feest zijn van en voor de vrijwilliger! 

 
Er wordt ook een nieuwe website gelanceerd : www.eyv2011.be met informatie over 
het vrijwilligerswerk in België in de drie landstalen en in het Engels. Op dit ogenblik 
gaat het vooral om Nederlandstalige teksten, maar dit zal in de toekomst geleidelijk 
aan worden aangepast. Ook de mogelijkheid van een viertalige brochure wordt verder 
bekeken. 
 
Frédéric Possemiers stelt in een powerpointvoorstelling de verschillende actiepunten 
en doelstellingen voor van het Plate-Forme Francophone du Volontariat (PFV).   

 
De volgende date zijn hierbij van belang :  
 
Fase 1 :  03 december 2010 – Persconferentie – coördinatieorgaan FR/NL – Federaal 

Parlement of tente EU (Koninklijk Park);  
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Fase 2 :  6 & 7 december 2010 – Algemene vergadering van het CEV – de vier 
Belgische koepels- Internationaal Huis van de Verenigingen; 

Fase 3 :  begin januari 2011 – Persconferentie van de PFV – start van een campagne 
voor het grote publiek – PFV Namen; 

Fase 4 :  9 mei 2011 – Colloquium – FR / NL – Brussel; 
Fase 5 :  3 of 5 december 2011 – Colloquium PFV – Namen 
 
De campagne van het PFV draait rond een drietal thema’s : 

 
a)  de zichtbaarheid en de waardering van de acties van het Europees Jaar 

Vrijwilligerswerk 2011 van de leden en  andere initiatieven; 
b) communicatiecampagne voor het grote publiek + specifieke doelgroepen 

(werkgevers, vakbonden, pers,….); 
c)  organisatie van evenementen, zowel op europees, nationaal als Franstalig vlak.  

 
 
■ Informatie over het einde van het tweede mandaat van de HRV (31 januari 

2011) en de oproep voor kandidaten (derde mandaat) 
 

De oproep voor kandidaten voor het derde mandaat van de HRV is gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 25 oktober 2010. De kandidaturen moeten ingediend worden 
voor 20 november 2010 en dit via een aangetekende brief aan het secretariaat van de 
Raad. 

 
 
■ De wenselijkheid  – met de toelichting gegeven door Raf De Zutter en Solange 

Deberg – om “la Convention européenne sur la promotion d’un service 
volontaire transnational à long terme pour les jeunes“ al dan niet te 
ratificeren 
 
Raf De Zutter bezorgt de Raad een nota met adressen van organisaties die zich 
ondermeer bezig houden met vrijwilligerswerk en jongeren. De betrokken organisaties 
zouden eventueel kunnen helpen met de vraag of het al dan niet de moeite is om een 
positief ratificatieadvies te geven. Er wordt aan de Raad voorgesteld om aan de 
bevoegde instanties het advies te geven om dit verdrag niet te ratificeren. Hierbij 
wordt ondermeer verwezen naar de argumenten die in de vorige algemene 
vergadering naar voren werden gebracht door Solange Deberg (Conseil de la Jeunesse 
d’Expression Française) en Luc Tas (Vlaamse Jeugdraad) en nog steeds gelden. 

 
Er bestaan al bovendien heel wat initiatieven en platformen die het voor jongeren 
mogelijk maakt om vrijwilligerswerk te verrichten. 

 
Met 11 stemmen voor en 1 onthouding spreekt de Raad zich uit tegen een mogelijke 
ratificatie van “la Convention européenne sur la promotion d’un service volontaire 
transnational à long terme pour les jeunes”. 

 
Luc Tas verklaart, in naam van de Vlaamse Jeugdraad dat hij blij is dat de Raad een 
dergelijke beslissing heeft genomen.
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2.2. De Werkgroepen 

 
 

De Hoge Raad kan in zijn schoot werkgroepen oprichten, waaraan hij voorbereidend 
onderzoek van bepaalde problemen toevertrouwt1.  
 
Zij zijn open voor zowel effectieve leden, plaatsvervangende leden en deskundigen van 
de HRV, alsook voor externe deskundigen (naargelang de voorliggende problematiek). 
 
Om deze vragen te bestuderen, heeft één werkgroep, namelijk de groep “formaliteiten” 
haar werkzaamheden in 2010 vervolgd. 
 
 

2.2.1. De werkgroep “formaliteiten” (onder voorzitterschap van Marc 
Bouteiller) 

 
 

De werkgroep heeft zich prioritair gebogen over het statuut van de werkzoekenden en 
over de interne reglementering opgemaakt door de RVA. De werkgroep stelt 
verschillende problemen vast: 

 
o Wat de vorm betreft: 

 
- De reglementering opgemaakt door de RVA is moeilijk leesbaar voor het 

publiek, want ze is gebaseerd op andere interne reglementen van de RVA. Deze 
reglementering moet openbaar en verstaanbaar worden gemaakt voor het 
grote publiek. 

 
o Wat de inhoud betreft: 

 
- de regel van de 28 uur toegelaten vrijwilligerswerk per week is betwistbaar en 

de toepassing ervan is vatbaar voor interpretatie. 
- het onderscheid met personen die een mandaat van bestuurder hebben, heeft 

geen juridische basis.  
- er is een probleem met de kwalificatie van activiteiten die met werk kunnen 

worden gelijkgesteld: welke basiscriteria worden op dit vlak gehanteerd?  
- we stellen verschillen in de interpretatie vast tussen werkloosheidsbureaus: 

welk mechanisme is er voorzien om een zekere coherentie in de rechtspraak te 
waarborgen? 

- bepaalde normen van de RVA gaan veel verder dan de KB’s en MB’s in dit 
verband: is dit gelegitimeerd? 

- de bepalingen inzake de vergoedingen zijn niet correct. Het valt te betreuren 
dat de beroepsmechanismen zo zwaar zijn en dat er geen mogelijkheid is tot 
intern beroep vóór het aanhangig maken bij de arbeidsrechtbank en tot 
ondersteuning van de organisatie.  

 
Over het algemeen stelt de groep vast dat de RVA vrijwilligerswerk beschouwt als een 
bedreiging voor de tewerkstelling, terwijl andere landen (Groot-Brittannië, Nederland) 
de positieve invloeden van vrijwilligerswerk op de arbeidsmarkt hebben geïntegreerd 
(jobcreatie (bv. alfabetisering), verbetering van de tewerkstelbaarheid, behoud van 

                                                 
1 Artikel 6, 2° van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (B.S. 4 oktober 2002) 
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het sociaal netwerk van de werkloze, vrijwilligerswerk laat werklozen toe een 
georganiseerd leven te behouden, een activiteit die ervaring oplevert, 
opleidingsmogelijkheden gekoppeld aan het vrijwilligerswerk, enz.).  
 
Aan de vooravond van het jaar van de vrijwilliger, vindt de groep het belangrijk dat de 
HRV deze positieve invloeden van vrijwilligerswerk op de arbeidsmarkt grondiger zou 
analyseren, maar tegelijk stelt de groep vast dat de HRV niet bevoegd is om dieper op 
dit verder te onderzoeken. 
 
Het Steunpunt is thans bezig met de opmaak van een synthesedocument rond de 
problemen met betrekking tot de toegang tot vrijwilligerswerk voor personen die een 
sociale uitkering ontvangen. Dit document zal ter aanvulling worden bezorgd aan het 
Franstalig platform en zal vervolgens worden bezorgd aan de werkgroep om de 
strategie voor de aanpak van deze problemen te formaliseren. 
 
Dit document zal niet enkel gaan over de problemen van de werklozen, maar ook over 
de problemen van andere personen die een sociale uitkering ontvangen. 
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Conclusies 
 
 

Beste lezer, 
 
 

 
Het jaar 2010 was een jaar met gemengde gevoelens voor de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers.   
 
Niet in het minst omdat, omwille van de moeilijke regeringsformatie, de werking 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers niet echt vlotte. Onzekerheid over de nog 
steeds ontoereikende financiën, geen enkel vooruitzicht op een uitgebreide en 
gefundeerde studie die het vrijwilligerswerk in België in kaart brengt, en een 
reeks wetgevende initiatieven die we niet meteen als vrijwilligersvriendelijk 
konden beschouwen. 
 
Er werd een advies gegeven over de mogelijke regeling om vreemdelingen toe te 
laten tot het vrijwilligerswerk. De Hoge Raad voor Vrijwilligers pleit voor een 
ruime toegankelijkheid van en voor iedereen tot vrijwilligerswerk maar wil 
daarvoor geen rekening gepresenteerd krijgen die unfair is. Dat wetsvoorstel is 
niet vrijwilligersvriendelijk. Het voorstel legt de verantwoordelijkheid bij de 
organisaties, die daarom dubbel op hun hoede zullen zijn met een mogelijk 
pervers effect: nog minder vreemdelingen in het vrijwilligerswerk. 
 
De beloofde aanpassing van artikel 12 is ook niet gerealiseerd.  
 
In dit jaar 2010 hebben we geen initiatieven zien passeren die het 
vrijwilligerswerk vooruit zullen helpen. Spijtig.  
De Raad heeft een geactualiseerd memorandum opgesteld en verstuurd naar de 
verantwoordelijke parlementsleden en ministers, maar zonder veel resultaat. 
Jammer omdat we in 2010, dat het aanloopjaar was naar het Europees Jaar 
Vrijwilligerswerk 2011, best wel een aantal concrete intenties en voorstellen van 
de Federale beleidsmakers wilden zien en horen.  
 
Een mes snijdt gelukkig vaak aan twee kanten. 
 
Dankzij de politieke inertie heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers wel meer beroep 
gedaan en kunnen doen op haar deskundigen. In 2010 hebben de leden een 
extensieve en interessante uiteenzetting gekregen van Prof. Defourny. Het feit dat 
hij het belang én de meerwaarde van het vrijwilligerswerk aantoont, is een 
opkikker. 
 
Als we de balans opmaken van 2010, kan vooral gezegd worden dat het werkveld 
uit de drie Gemeenschappen een sterke wil heeft om samen te overleggen en het 
vrijwilligerswerk binnen een federale context ‘voort te duwen’. Daarom wil ik 
zeker de inzet en de goodwill van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 
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prijzen en iedereen oprecht danken om ook in moeilijke omstandigheden voort te 
werken. 
 
Ook de leden van het secretariaat van de Hoge Raad voor Vrijwilligers hebben zich 
dit jaar opnieuw van hun beste kant laten zien. Het is enorm fijn om met mensen 
te werken die het adviesorgaan voor vrijwilligerswerk met raad en daad bijstaan.  
 
Christian, Monique en Patrick: dank jullie wel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Hambach 
Vice-Voorzitster van de Hoge Raad voor Vrijwilligers  
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BIJLAGE 1 : De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers (bijgewerkt tot 19/05/2009) 

 
 
3 JULI 2005 - Wet betreffende de rechten van vrijwilligers 
(versie, geactualiseerd tot 19/05/2009) 
 
   
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 
 
  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
  Art. 2. § 1. Deze wet regelt het vrijwilligerswerk dat verricht wordt op het Belgisch grondgebied, 
en het vrijwilligerswerk dat daarbuiten wordt verricht, maar dat georganiseerd wordt vanuit 
België, op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats heeft in België, en onverminderd 
de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het vrijwilligerswerk wordt verricht. 
  § 2. De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalde 
categorieën van personen van het toepassingsgebied van deze wet uitsluiten. 
 
 
HOOFDSTUK II. - Definities. 
 
  Art. 3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 
  1° vrijwilligerswerk : elke activiteit : 
  a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; 
  b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de 
activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; 
  c) die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene 
die de activiteit verricht; 
  d) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader 
van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling; 
  2°   vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die een in 1° bedoelde activiteit verricht; 
  3° organisatie : elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder 
winstoogmerk die werkt met vrijwilligers (, waarbij onder feitelijke vereniging wordt verstaan 
elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg 
een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige 
doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die 
een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging); <W 2006-07-19/39, art. 
2, 1°, 004 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006> 
  4°  (...) <W 2006-07-19/39, art. 2, 2° , 004 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006> 
 
 
HOOFDSTUK III. - (De informatieplicht). <W 2006-07-19/39, art. 3, 004 ; Inwerkingtreding : 01-08-
2006> 
 
  Art. 4. <W 2006-07-19/39, art. 4, 004 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006> Alvorens de activiteit 
van een vrijwilliger voor een organisatie een aanvang neemt, informeert de organisatie hem 
minstens over : 
  a) de onbaatzuchtige doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie; indien het gaat om 
een feitelijke vereniging, de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging; 
  b) het in artikel 6, § 1, bedoelde verzekeringscontract dat de organisatie gesloten heeft voor 
vrijwilligerswerk; indien het gaat om een organisatie die niet burgerlijk aansprakelijk is als 
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bedoeld in artikel 5 voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt, de toepasselijke 
aansprakelijkheidsregeling voor schade die de vrijwilliger veroorzaakt, en de eventuele dekking 
van deze aansprakelijkheid door middel van een verzekeringscontract; 
  c) de eventuele dekking, door middel van een verzekeringscontract, van andere aan het 
vrijwilligerswerk verbonden risico's en, in voorkomend geval, van welke risico's; 
  d) de eventuele betaling van een vergoeding voor vrijwilligerswerk en, in voorkomend geval, de 
aard van deze vergoeding en de gevallen waarin ze wordt betaald; 
  e) de mogelijkheid dat hij kennis krijgt van geheimen waarop artikel 458 van het Strafwetboek 
van toepassing is. 
  De in het eerste lid bedoelde informatie kan verstrekt worden op welke wijze ook. De bewijslast 
berust bij de organisatie. 
 
 
HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie. 
 
  Art. 5. <W 2006-07-19/39, art. 5, 004 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007> Behalve in geval van 
bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de 
vrijwilliger, is deze, behalve als het om schade gaat die hij zichzelf toebrengt, niet burgerlijk 
aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, ingericht 
door een in artikel 3, 3° bedoelde feitelijke vereniging die één of meer personen tewerkstelt die 
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor werklieden of bedienden, door een in artikel 
3, 3° bedoelde rechtspersoon, of door een feitelijke vereniging die op grond van haar specifieke 
verbondenheid hetzij met de voormelde feitelijke vereniging, hetzij met de voormelde 
rechtspersoon beschouwd kan worden als een afdeling daarvan. Voor deze schade zijn 
respectievelijk de feitelijke vereniging, de rechtspersoon of de organisatie waarvan de feitelijke 
vereniging een afdeling vormt, burgerlijk aansprakelijk. 
  Op straffe van nietigheid mag van de bij het eerste lid bepaalde aansprakelijkheid niet 
afgeweken worden in het nadeel van de vrijwilliger. 
 
 
HOOFDSTUK V. - Verzekering vrijwilligerswerk. 
 
  Art. 6.§ 1. (De organisaties die krachtens artikel 5 burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die 
een vrijwilliger veroorzaakt, sluiten tot dekking van de risico's met betrekking tot 
vrijwilligerswerk een verzekeringscontract, dat ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.) <W 2006-07-19/39, 
art. 6, 1°, 004 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007> 
  § 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor de 
categorieën van vrijwilligers die Hij bepaalt, de dekking van het verzekeringscontract uitbreiden 
tot : 
  1° de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering 
van het vrijwilligerswerk (of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan 
en tot de ziekten die zijn opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk); <W 2005-12-27/31, 
art. 137, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2006> 
  2° de rechtsbijstand voor de onder § 1, (...) en § 2, 1°, genoemde risico's. <W 2005-12-27/31, 
art. 137, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2006> 
  § 3. De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 
minimumgarantievoorwaarden vast van de [verplichte] verzekeringsovereenkomsten tot dekking 
van het vrijwilligerswerk [1 evenals de minimumgarantievoorwaarden wanneer hij de 
verzekeringscontracten voorzien in § 1 uitbreidt krachtens § 2]1. <W 2006-07-19/39, art. 6, 3°, 
004 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007> 
  (§ 4. De gemeenten en provincies informeren de organisaties over de verzekeringsplicht. 
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  De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad nadere regels 
vaststellen ter uitvoering van deze paragraaf.) <W 2006-07-19/39, art. 6, 4°, 004 ; 
Inwerkingtreding : 01-01-2007> 
  (§ 5. Aan de organisaties wordt de mogelijkheid geboden zich, tegen betaling van een premie, 
aan te sluiten bij een collectieve polis die voldoet aan de in § 3 bedoelde voorwaarden. 
  De Koning bepaalt daartoe de voorwaarden en nadere regels bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad.) <W 2006-07-19/39, art. 6, 5°, 004 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007> 
  ---------- 
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 61, 005; Inwerkingtreding : 29-05-2009>  
 
  Art. 7. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 
minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 december 1992, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
  1) het 1° wordt aangevuld als volgt : " deze uitsluiting is evenmin van toepassing op de door 
artikel 6, § 1, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht 
gestelde verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid "; 
  2) het 4° wordt opgeheven. 
 
  Art. 8. Vrijwilligerswerk door (...) wordt geacht verricht te worden in het privé-leven zoals 
bedoeld in het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 
minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven. <W 
2006-07-19/39, art. 7, 004 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006> 
 
  Art. 8bis. <ingevoegd bij W 2006-07-19/39, art. 8; ED : 01-01-2007> In artikel 3, § 1, eerste lid, 
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen worden de woorden " en van de werkgever van bovengenoemde personen, 
wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 18 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, " vervangen door de woorden ", van de 
werkgever van bovengenoemde personen, wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn 
ontheven krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
en van de organisatie die bovengenoemde personen inzet als vrijwilligers, wanneer dezen van 
alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de 
rechten van vrijwilligers. 
 
 
HOOFDSTUK VI. - Arbeidsrecht. 
 
  Art. 9. § 1. (...) <W 2006-07-19/39, art. 9, 004 ; ED : 01-08-2006> 
  § 2. Onder de voorwaarden die de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad bepaalt, zijn de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 
buitenlandse werknemers en de uitvoeringsbesluiten ervan niet van toepassing op het 
vrijwilligerswerk. 
 
 
HOOFDSTUK VII. - Vergoedingen voor vrijwilligerswerk. 
 
  Art. 10. Het onbezoldigd karakter van het vrijwilligerswerk belet niet dat de door de vrijwilliger 
voor de organisatie gemaakte kosten door de organisatie worden vergoed. De realiteit en de 
omvang van deze kosten moeten niet bewezen worden, voor zover het totaal van de ontvangen 
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vergoedingen niet meer bedraagt dan 24,79 euro per dag (...) en 991,57 euro per jaar. De in de 
vorige zin bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) en 
variëren zoals bepaald bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel 
waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de 
openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening 
dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, 
alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer 
van de consumptieprijzen worden gekoppeld. <W 2006-07-19/39, art. 10, 004 ; Inwerkingtreding 
: 01-08-2006> 
 
  Te rekenen van de inwerkingtreding van deze wet wordt de hoogte van de ontvangen 
vergoedingen na twee jaar onderworpen aan een evaluatie. Deze evaluatie wordt uitgevoerd 
volgens de nadere regels die de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
bepaalt, met dien verstande dat ze wordt uitgevoerd in samenwerking met de instellingen van 
sociale zekerheid en dat vooraf het advies van de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor 
de Vrijwilligers wordt ingewonnen. Het evaluatieverslag wordt onmiddellijk meegedeeld aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. 
  [Bedraagt het totaal van de door de vrijwilliger van een of meerdere organisatie(s) ontvangen 
vergoedingen meer dan de in het eerste lid bedoelde bedragen, dan kunnen deze enkel als een 
terugbetaling van door de vrijwilliger voor de organisatie(s) gemaakte kosten worden 
beschouwd, indien de realiteit en het bedrag van deze kosten kunnen aangetoond worden aan 
de hand van bewijskrachtige documenten. Het bedrag van de kosten mag worden vastgesteld 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de 
vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel van de federale 
overheidsdiensten.] <W 2005-12-27/31, art. 138, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2006> 
  [1 De forfaitaire en reële kostenvergoedingen mogen in hoofde van de vrijwilliger niet 
gecombineerd worden. 
   Een combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële 
vervoerskosten is echter mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. 
   Wat betreft het gebruik van de eigen wagen, worden de reële vervoerskosten vastgesteld 
overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende de algemene 
regeling inzake reiskosten. De reële vervoerskosten door het gebruik van de eigen fiets, worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende 
toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van 
sommige overheidsdiensten. Het totaal uitgekeerd jaarlijks bedrag ter vergoeding van het gebruik 
van openbaar vervoer, de eigen wagen of fiets mag maximaal 2000 maal de 
kilometervergoeding bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 
houdende algemene regeling inzake reiskosten bedragen.]1 
  ---------- 
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 62, 005; Inwerkingtreding : 29-05-2009>  
 
  Art. 11. Een activiteit kan niet als vrijwilligerswerk beschouwd worden indien één van de of alle 
in artikel 10 bedoelde grenzen overschreden worden en het in artikel 10, derde lid, bedoelde 
bewijs niet kan geleverd worden. De persoon die deze activiteit verricht kan in dat geval niet als 
vrijwilliger worden beschouwd. 
 
  Art. 12. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor specifieke 
categorieën van vrijwilligers, onder de door Hem bepaalde voorwaarden, de in artikel 10 
bedoelde bedragen verhogen. 
   
 
 



Activiteitenverslag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 2010 
 

 37

HOOFDSTUK VIII. - Uitkeringsgerechtigde vrijwilligers. 
 
  Afdeling I. - Werklozen. 
 
  Art. 13. Een uitkeringsgerechtigde werkloze kan met behoud van uitkeringen vrijwilligerswerk 
uitoefenen, op voorwaarde dat hij dit vooraf en schriftelijk aangeeft bij het werkloosheidsbureau 
van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. 
  De directeur van het werkloosheidsbureau kan de uitoefening van de activiteit met behoud van 
uitkeringen, verbieden, of slechts aanvaarden binnen bepaalde perken, indien hij aantoont : 
  1° dat deze activiteit niet de kenmerken vertoont van vrijwilligerswerk als bedoeld in deze wet; 
  2° dat de activiteit, gezien de aard, de omvang en de frequentie ervan of gezien het kader 
waarin zij wordt uitgeoefend, niet of niet langer de kenmerken vertoont van een activiteit die in 
het verenigingsleven gewoonlijk door vrijwilligers wordt verricht; 
  3° dat de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van de werkloze zou verminderen. 
  Indien binnen twee weken na de ontvangst van een volledige aangifte geen beslissing 
genomen is, wordt de uitoefening van de onbezoldigde activiteit met behoud van uitkeringen, 
geacht aanvaard te zijn. Een eventuele beslissing houdende een verbod of een beperking, 
genomen buiten deze termijn, heeft slechts gevolgen voor de toekomst, behalve indien de 
activiteit niet onbezoldigd was. 
 
  De Koning bepaalt : 
  1° de nadere regels voor de aangifteprocedure en voor de procedure die toepasselijk is indien 
de directeur de uitoefening van de activiteit met behoud van uitkeringen verbiedt; 
  2° onder welke voorwaarden de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening vrijstelling van aangifte van 
bepaalde activiteiten kan verlenen, inzonderheid indien in het algemeen kan worden vastgesteld 
dat de betreffende activiteiten beantwoorden aan de definitie van vrijwilligerswerk; 
  3° onder welke voorwaarden de afwezigheid van een voorafgaande aangifte niet leidt tot het 
verlies van uitkeringen. 
 
  Afdeling II. - Bruggepensioneerden. 
 
  Art. 14. De in artikel 13 bedoelde regeling geldt eveneens voor de bruggepensioneerden en de 
halftijds bruggepensioneerden, behoudens de afwijkingen die door de Koning vastgesteld zijn op 
grond van hun specifiek statuut. 
 
  Afdeling III. - Arbeidsongeschikten. 
 
  Art. 15. In artikel 100, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 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 werkzaamheid, voor zover de adviserende geneesheer vaststelt dat 
deze activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene. " 
 
  Afdeling IV. - Leefloon. 
 
  Art. 16. Onder de voorwaarden en volgens de nadere regels die de Koning bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalt, zijn het verrichten van vrijwilligerswerk en het 
ontvangen van een in artikel 10 bedoelde vergoeding, verenigbaar met het recht op het leefloon. 
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  Afdeling V. - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 
 
  Art. 17. Onder de voorwaarden en volgens de nadere regels die de Koning bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalt, zijn het verrichten van vrijwilligerswerk en het 
ontvangen van een in artikel 10 bedoelde vergoeding, verenigbaar met het recht op de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 
 
  Afdeling VI. - Gewaarborgd inkomen voor bejaarden. 
 
  Art. 18. <W 2005-12-27/31, art. 139, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2006> Artikel 4, § 2, van de 
wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, zoals gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 22 december 1969, bij de wet van 29 december 1990 en bij de wet 
van 20 juli 1991, wordt aangevuld als volgt : 
  " 9° de vergoedingen die ontvangen zijn in het kader van het vrijwilligerswerk als bedoeld in 
artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers ". 
 
  Afdeling VII. - Gezinsbijslagen. 
 
  Art. 19. In artikel 62 van de bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, vervangen bij de wet van 29 april 1996, 
wordt een § 6 ingevoegd, luidende : 
  " § 6. Voor de toepassing van deze wetten 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 artikel 10 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 hetzelfde artikel van dezelfde wet. ". 
 
  Art. 20. In artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde 
gezinsbijslag, zoals gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980, bij het koninklijk besluit nr. 242 
van 31 december 1983 en bij de wetten van 20 juli 1991, 29 april 1996, 22 februari 1998, 25 
januari 1999, 12 augustus 2000 en 24 december 2002, wordt, tussen het eerste en het tweede 
lid, het volgende lid ingevoegd : 
  " Wanneer het kind een vergoeding geniet als bedoeld in de wet van 3 juli 2005 betreffende de 
rechten van vrijwilligers, is dit geen beletsel voor de toekenning van gezinsbijslag. " 
 
  Art. 21. Onder de voorwaarden en volgens de nadere regels die de Koning bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalt, zijn het verrichten van vrijwilligerswerk en het 
ontvangen van een in artikel 10 bedoelde vergoeding, verenigbaar met het recht op de 
gewaarborgde gezinsbijslag. 
  
 
HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen. 
 
  Art. 22. § 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, aan 
organisaties die zowel werken met vrijwilligers als met personen die geen vrijwilliger zijn, met 
betrekking tot de bepalingen van deze wet bijkomende voorwaarden opleggen. 
  In de in het vorige lid bedoelde gevallen kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in 
de Ministerraad, het werken met vrijwilligers zoals bedoeld in deze wet afhankelijk maken van 
een voorafgaande machtiging van de minister die bevoegd is voor Sociale zaken. 
  § 2. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze 
waarop nagegaan wordt of de activiteiten die door een vrijwilliger uitgeoefend worden, 
beantwoorden aan de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan. 
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  § 3. De Koning wijst de ambtenaren aan die ermee belast worden toe te zien op de naleving 
van de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan. 
  Art. 23. De Koning kan de bepalingen die door artikel 7 worden gewijzigd, opnieuw wijzigen, 
opheffen of aanvullen. 
 
  Art. 24. <W 2006-03-07/37, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2006> Deze wet treedt in 
werking op 1 augustus 2006 (, met uitzondering van de artikelen 5, 6 en 8bis, die in werking 
treden op 1 januari 2007). <W 2006-07-19/39, art. 11, 004 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006> 
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het 
Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
 
  Gegeven te Brussel, 3 juli 2005. 
  ALBERT 
  Van Koningswege : 
  De Minister van Sociale Zaken, en Volksgezondheid, 
  R. DEMOTTE 
  De Minister van Werk, 
  Mevr F. VANDEN BOSSCHE 
  Met 's Lands zegel gezegeld : 
  De Minister van Justitie, 
  Mevr. L. ONKELINX. 
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BIJLAGE 2 : Samenstelling van de HRV 
 

 
EFFECTIEVE FRANSTALIGE LEDEN  

 
Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique 
 
Le Conseil de la Jeunesse d’Expression Française 
 
L’Union Nationale des Mutualités Socialistes 
 
La Fédération des Centres de Service Social 
 
L’Association Interfédérale du Sport Francophone 
 
L’Association des Centres culturels de la Communauté française de Belgique 
 
Caritas 
 
L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
 
Les Amis de la Fagne 
 
La Ligue des Familles 

 
PLAATSVERVANGENDE FRANSTALIGE LEDEN 

 
Présence et Action Culturelles 
 
La  Coordination des Associations de Seniors 
 
La Croix Rouge de Belgique 
 
L’Association des Maisons d’Accueil et des Services d’Aides aux Sans Abri 
 
La Fédération Multisports Adaptés 
 
Le Conseil de la Jeunesse Catholique 
 
Le Centre d’Action Laïque 
 
Inter-environnement Wallonie 
 
L’Association pour le Volontariat 
 
Le Centre National de coopération au Développement 

 
EFFECTIEVE NEDERLANDSTALIGE LEDEN 

 
Vlaams secretariaat Katholiek Onderwijs 
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Ouderen Overleg Komitee 
 
Vlaams Welzijnsverbond 
 
Vlaamse Sportfederatie 
 
Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk 
 
Rode Kruis Vlaanderen 
 
Bond Zonder Naam 
 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 
 
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

 
PLAATSVERVANGENDE NEDERLANDSTALIGE LEDEN 

 
Vlaamse Jeugdraad 
 
Vlaams Patiëntenplatform 
 
Pluralistisch Overleg Welzijnswerk 
 
Forum voor Amateurkunsten 
 
Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 
 
Vlaams-Nederlandse Imkerfederatie 
 
Gezinsbond 
 
Solidariteit voor het Gezin 

 
EFFECTIEF DUITSTALIG LID 

 
Landfrauenverband 

 
PLAATSVERVANGEND DUITSTALIG LID 

 
Rotes Kreuz 
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DESKUNDIGEN 

 
Jacques DEFOURNY 
 
Georges LIENARD / Michel  DAVAGLE 
 
Steven BOUCKAERT 
 
Dominique VERTE 

  
NIET-WETENSCHAPPELIJKE DESKUNDIGE 

 
Raf DEZUTTER 
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BIJLAGE 3 : Oproep tot kandidaten (mandaat 2011-2015) 
 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID  

 
Publicatie : 2010-10-25

Mededeling. - De Hoge Raad voor Vrijwilligers 
De Minister van Sociale Zaken 
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 2011. 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) et vrije tijd. 
7. Humanitaire actie en internationale solidariteit. 
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8. Religie, levensbeschouwelijke strekkingen, politiek. 
9. Leefmilieu, natuur, dierenwelzijn, ecologie,... 
10. Familie et andere. 
De indeling in sectoren is enkel een hulpmiddel om een grote diversiteit te garanderen. Voor de 
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 kandidaturen telkens de naam van een man en een vrouw 
te bevatten. 
3.2. Kandidaturen moeten ingediend worden voor 20 november 2010. De postdatum geldt als 
bewijs. Ze moeten via aangetekende brief worden gericht aan : 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  
Hoge Raad voor Vrijwilligers 
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower (tweede verdieping) 
Kruidtuinlaan 50, bus 125 
1000 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; 
- namen en adressen van al de organisaties die door de voordragende organisatie overkoepeld en 
vertegenwoordigd worden en hun totaal geschat aantal leden; 
- 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, adres, telefoonnummer en elektronisch 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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HOGE RAAD VOOR VRIJWILLIGERS 
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 125
1000 Brussel
Tel. 02 528 64 68
Fax. 02 528 69 77
E-mail: christian.dekeyser@minsoc.fed.be  
Website http://www.socialsecurity.fgov.be




