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Betreft : Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) – Advies met betrekking tot 

de eventuele uitbreiding van de wet van 24 december 2020 

betreffende het verenigingswerk naar mogelijk nieuwe 

categorieën.   
 

 

 

 

Geachte Minister, 

 

 

Eerst en vooral willen we u bedanken voor het vragen van dit advies met betrekking tot 

de eventuele uitbreiding van de wet van 24 december 2020 betreffende het 

verenigingswerk naar mogelijk nieuwe categorieën.   

 

 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) heeft zich al verschillende malen uitgesproken 

over het verenigingswerk en de invloed ervan op het vrijwilligerswerk en het statuut 

van de vrijwilliger: 

 

 

 

 

Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van 

vrijwilligers: twee adviezen voor een toekomstperspectief  

 
Advies van de HRV betreffende het wetsontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit 

inzake bijklussen 
 

Advies over de impact van het verenigingswerk op het 

vrijwilligerswerk 

 

Advies wetsvoorstel verenigingswerk  
 

 

https://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2016-10-jaar-wet.pdf
https://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2016-10-jaar-wet.pdf
https://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2017-bijklussen.pdf
https://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2017-bijklussen.pdf
https://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2020-verenigingswerk.pdf
https://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/docs/advies-2020-verenigingswerk.pdf
https://conseilsuperieurvolontaires.belgium.be/docs/advies-2020-wetsvoorstel-verenigingswerk.pdf


  2. 

Daarbij werden ook in het advies naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de wet 

betreffende de rechten van  vrijwilligers (twee adviezen voor een toekomstperspectief) 

de krijtlijnen uitgetekend van een nieuw semi-agoraal statuut dat een antwoord moet 

bieden op de noden van bepaalde sectoren waarbij er behoefte is aan een duidelijk en 

afgebakend semi-agoraal statuut dat zich onderscheidt van het vrijwilligersstatuut.  

 

 

Jammer genoeg komen de verzuchtingen van de HRV te weinig aan bod in het vorige en 

het huidige statuut van de verenigingswerker. Het uitblijven van een deugdelijke 

oplossing zorgt voor steeds meer druk op het vrijwilligersstatuut zelf, die door hogere 

kostenvergoedingen voor bepaalde categorieën of het uitbreiden van het 

toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 

naar commerciële organisaties al heel wat overhaaste wijzigingen te verwerken kreeg, 

meestal zonder het advies van de HRV. 

 

 

De begrippen “verenigingswerk” en “verenigingswerker” zorgen trouwens nog steeds 

voor heel wat verwarring op het werkveld en doen teveel denken aan betaald 

vrijwilligerswerk, zodat wij opnieuw aandringen om deze termen te wijzigen. 

 

De vraag welke sectoren al dan niet nog onder het toepassingsgebied van het 

verenigingswerk zouden moeten vallen, wordt het best beantwoord door de betrokken 

sectoren  en de bevoegde paritaire comités zelf. Het is dan ook aangewezen dat u met 

deze actoren in direct overleg gaat om na te gaan of een nieuwe regeling met 

betrekking tot het verenigingswerk al dan niet op hen van toepassing kan zijn. 

 

Wij vragen ook om artikel 12 van de Vrijwilligerswet, waarbij de Koning, 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 kan 

verhogen niet meer toe te passen en te schrappen uit de Vrijwilligerswet. Deze bepaling 

zorgt ervoor dat steeds meer categorieën in aanmerking komen voor een verhoogde 

kostenvergoeding en schaadt het gelijkheidsbeginsel tussen de vrijwilligers. Daardoor 

ontstaat niet alleen een discriminatie tussen de vrijwilligers zelf,  maar creëert en 

stimuleert de wetgever ook de ongelijkheid met andere statuten zoals de 

verenigingswerker of de flexi-jobbers. Deze laatstgenoemde categorieën, waarbij – 

weliswaar beperkt - wordt voorzien in een bijdrage, komen onder druk te staan doordat 

zij meer en meer worden vervangen door zogenaamde vrijwilligers die deze taken willen 

vervullen voor een verhoogde kostenvergoeding op jaarbasis.  Deze verzuchting wordt 

niet door alle leden van de HRV ondersteund. De twee effectieve leden die de 

sportsector vertegenwoordigen, stellen als voorwaarde dat in de wet inzake 

verenigingswerk rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken en behoeften 

van de sportsector.  

 

 

We hopen, Minister Vandenbroucke, zoals reeds aangehaald in de vorige adviezen, dat 

u als voogdijminister, het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers met evenveel vuur en 

passie zal beschermen als de sociale zekerheids- en gezondheidssector die onder uw 

bevoegdheid valt, en er mee zal voor zorgen dat de Vrijwilligerswet opnieuw zekerheid, 

gelijkheid en transparantie biedt aan elke vrijwilliger in dit land. 

 

 

Vanzelfsprekend zijn we steeds bereid om met u in gesprek te gaan over de 

werkzaamheden van de HRV en de noden met betrekking tot de bescherming van de 

vrijwilligers. 



  3. 

 

 

Met de meeste hoogachting,   

 

 

 

In naam van de voorzitter van de Hoge Raad voor Vrijwilligers: 

 

 

De Secretaris, 

       

Christian DEKEYSER 

 

De Voorzitter, 

 

Bernard HUBIEN 

 

 


