
 
 

 

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

 
  
 

votre lettre du    
vos références  

  
nos références  

  
  

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

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
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Conseil supérieur des volontaires 
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tél.: 02/528.64.68 
personne de contact: C. Dekeyser 
e-mail: christian.dekeyser@minsoc.fed.be  
 
 

mailto:christian.dekeyser@minsoc.fed.be


Activiteitenverslag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 2010 
 

 
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 



 

 

 

 
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. 

 
 
 
Aan alle leden van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 
 uw brief van    
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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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