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Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) – Advies over de uitbreiding van de vrijwilligerswet en de
afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen.

Mevrouw de Minister,

Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft de regering veel beslissingen moeten nemen
om hieraan het hoofd te bieden, waarvan sommige beslissingen gevolgen hebben gehad voor
het vrijwilligerswerk. De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) wenst zich uit te spreken over
twee beslissingen: de uitbreiding van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers tot bepaalde organisaties met winstoogmerk en de vrijstelling van C45B voor de
tijdelijk werklozen.
De uitbreiding van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers tot organisaties
met winstoogmerk
De HRV heeft via uw persbericht kennis genomen van de uitbreiding van de vrijwilligerswet
naar bepaalde instellingen met winstoogmerk.
Allereerst is de HRV verbaasd dat zo'n belangrijke stap is gezet zonder overleg met de HRV.
Ondanks het feit dat u een aantal richtlijnen heeft opgesteld met betrekking tot deze
uitbreiding, veroordeelt de HRV sterk deze uitbreiding omdat zij de geest van de wet
verraadt. Zoals u weet, verdedigt de wet de inzet van de burgers ten behoeve van het
algemeen belang en niet ten behoeve van enkele aandeelhouders, coöperaties en
investeerders in het algemeen. De gezondheidscrisis kan de afwijking van het
vrijwilligerswerk niet rechtvaardigen. De HRV vraagt dat er onmiddellijk een einde aan deze
uitbreiding komt. Hij herinnert eraan dat er talrijke andere oplossingen bestaan buiten het
vrijwilligerswerk.
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Afwijking van C45B voor tijdelijk werklozen
De HRV is verheugd over de afwijking van de verklaring aan de RVA over het vrijwilligerswerk
voor tijdelijk werklozen. De Raad begrijpt echter niet waarom de afwijking niet tot alle
werklozen is uitgebreid. De HRV, die consequent heeft opgeroepen tot de afschaffing van
C45B, hoopt dat u uw collega, minister Nathalie Muylle, kunt overtuigen om haar besluit te
heroverwegen.
Tot slot wenst de HRV, gezien de huidige situatie en in overeenstemming met artikel 22bis
van de wet van 3 juli 2005, te worden geraadpleegd voordat er een wijziging wordt
aangebracht in de regelgeving die van invloed is op het vrijwilligerswerk. De Raad zal, indien
nodig, op digitale wijze vergaderen.
De gezondheidscrisis in het land is ongekend. Solidariteit en collectieve inspanningen zijn
nodig. Toch vraagt de HRV dat de situatie niet de deur openzet voor misbruik van het
vrijwilligerswerk.
Met de meeste hoogachting,
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