
Advies « Vrijwilligerswerk en Vreemdelingen »  
(Advies gegeven op 6 mei 2008 aan Minister van Werk en 

Gelijke Kansen, Mevrouw Joëlle Milquet)  
 
 
Dit advies, op vraag van Minister Piette, destijds Minister van Werk, heeft als doel het standpunt 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers weer te geven op de voorstellen – die als één geheel worden 
voorgelegd - zoals uiteengezet door de Minister in een brief van 17 maart 2008. Deze voorstellen 
hebben de aanpassing van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers tot doel.  
Men wil hierbij, op vraag van de doelgroep en talrijke organisaties, het recht van de hier 
verblijvende vreemdelingen erkennen om zich te engageren voor vrijwilligerswerk.  
 

De Hoge Raad vindt het niet opportuun om voorstellen 1 en 2 van Minister Piette uit te 
voeren, namelijk:  

Voorstel 1:  
Art. 9 van de wet wordt volledig vervangen als volgt:  

"De bepalingen die van toepassing zijn op werknemers en gelijkgestelde personen zijn uitsluitend v  
toepassing op de vrijwilligers die onder het gezag werken van een andere persoon bij de uitvoering  
hun vrijwilligerswerk."  

Voorstel 2:  
In de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wordt een nieuwe artikel ingevo   

Art. X :  
" Worden onverminderd artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek gestraft met een gevangenisstr   

één maand tot één jaar en met een boete van 150 tot 750 euro of met slechts één van deze straff   
1°) alle personen die als organisator van vrijwilligerswerk handelingen hebben gesteld die een verk  
indruk kunnen wekken hetzij bij de vrijwilliger, hetzij bij de persoon of de organisatie die gebruik  

van zijn diensten, hetzij bij de overheden die belast zijn met de toepassing van deze wet of de 
uitvoeringsbesluiten ervan;  

2°) alle personen die gebruik maken van de diensten van een vrijwilliger en die handelingen heb  
gesteld die een verkeerde indruk kunnen wekken hetzij bij de vrijwilliger, hetzij bij de organisati   

vrijwilligers ter beschikking stelt, hetzij bij de overheden die beslast zijn met de toepassing van de   
of de uitvoeringsbesluiten ervan."  

EN  
Art. 22, 3° vervangen als volgt:  

 
Zonder afbreuk te doen aan de plichten van de officieren van de gerechtelijke politie, houden d  

ambtenaren aangeduid door de Koning en door de bevoegde eenheden toezicht op de toepassing  
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.  

Deze ambtenaren voeren dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 novem  
1972 betreffende de arbeidsinspectie.  

De ambtenaren moeten vanzelfsprekend worden aangeduid 
 
 

 
De redenen die geleid hebben tot de wijzigingen van de wet in juli 2006 blijven actueel. De 
wettelijke bepalingen moeten op dit ogenblik niet versterkt worden met de voorgestelde 
maatregelen. Te meer omdat zo opnieuw het globale debat zou worden geopend over de 
toepassing van het arbeidsrecht, waarbij de Hoge raad voor Vrijwilligers steeds heeft gepleit voor 
een vermoeden van niet-toepassing behoudens uitzonderingen.  



Het lijkt voor de Hoge raad daarentegen wel belangrijk om enkel voorstel 3 van Minister Piette uit 
te voeren en dit zo vlug mogelijk. Daardoor zouden buitenlandse werknemers gemakkelijker 

vrijwilligerswerk kunnen doen:  
 
 

 
Voorstel 3:  

Toevoeging van een art. 2, 34°, in het KB van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van  
april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers:  

Art. 2: "Zijn vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart:  
…  

34° de buitenlandse onderdanen, voor het vrijwilligerswerk dat ze uitvoeren in België, zoals bepaa   
artikel 3 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, gewijzigd bij de wet  

19 juli 2006, voor zover ze het uitvoeren zoals Belgische onderdanen.  
…  

In het voorlaatste lid van artikel 2 wordt "en 34°," ingevoegd na "22°, a)," en voor "gelden".  

 
 
 


