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                                                                                  Mevrouw Maggie DE BLOCK 
 
                                                                                  Minister van Sociale Zaken 
 
Uw mail  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: 
Datum:   
 
 
 
 
 
Betreft: Reactie van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV)  op het ontwerp van het koninklijk besluit 
tot wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 
 
 
 
 
 
Geachte Mevrouw de Minister, 
 
 
 
 
Wij hebben uw brief van 2 maart 2017 met de kennisgeving van het ontwerp van het 
koninklijk besluit (tot wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) goed 
ontvangen.  
 
 
Het toepassingsgebied en de inhoud van dit ontwerp zijn wezenlijk verschillend van de 
bepalingen en de doelstellingen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers. Het gaat hier immers over de vrijwillige brandweerlieden,  de vrijwillige 
ambulanciers en de vrijwilligers van de civiele bescherming met een apart statuut, los van 
het statuut van de vrijwilliger. 
 
 
De HRV is dan ook van mening dat hij niet bevoegd is om zich uit te spreken over dit 
ontwerp, maar dankt de Minister om de Raad op de hoogte te houden van wettelijke en 
reglementaire initiatieven die mogelijks raakvlakken hebben met het vrijwilligerswerk en 
de rechten van de vrijwilliger. Wij wijzen eveneens op ons advies over het semi-agoraal 
statuut naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de vrijwilligerswet in 2016. De Raad 
benadrukt het belang van het onderscheid tussen dit soort bijzondere statuten en het 
statuut van de vrijwilliger. 



 
Mocht U nog verdere verduidelijkingen wensen, dan staan wij uiteraard tot uw beschikking. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Voor de Raad, 
 
De Voorzitter, 
 
Philippe ANDRIANNE 
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