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Het is jammer dat in een democratische rechtsstaat een minister de wet die hem bindt, niet 

respecteert. Sinds april 2019 is in de wet van 3 juli 2005 namelijk bepaald dat de minister 

van Sociale Zaken (of een lid van de regering) elke toekomstige regeling die gevolgen heeft 

voor het vrijwilligerswerk, voor advies moet voorleggen aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers, 

behalve in dringende gevallen.  

 

De Hoge Raad van Vrijwilligers is dan ook geschokt dat hij sinds maart 2021 niet meer om 

advies is gevraagd over regelgeving in verband met de COVID-crisis. Het dringende karakter 

lijkt niet voldoende te zijn om deze niet-naleving van de wet te verklaren. Enerzijds kan de 

regering, aangezien de crisis al sinds maart 2020 aan de gang is, zich niet langer verrast 

tonen door de gebeurtenissen en kan zij er ten minste enkele weken op voorhand op 

anticiperen. Wanneer dit niet het geval is, wordt de regelgeving bovendien vaak met 

terugwerkende kracht uitgevaardigd. Het uitstel van enkele weken om het voorafgaand 

advies van de Raad te ontvangen, zou derhalve geen probleem mogen vormen.  

 

De Raad vraagt zich dan ook af wat de bedoeling achter deze niet-naleving is. Is het een 

simpele vergissing? Dit lijkt onwaarschijnlijk, aangezien hij verzoeken om advies over andere 

onderwerpen heeft ontvangen. Is het politiek? In zijn laatste adviezen over de uitbreiding van 

de werkingssfeer van de wet tot commerciële rusthuizen en de herhaalde verhogingen voor 

vrijwilligers in vaccinatiecentra heeft de Raad zich krachtig uitgesproken tegen de 

voorgestelde maatregelen. De Raad kan immers niet aanvaarden dat de dividenden van 

enkele aandeelhouders ten goede komen aan een vermindering van de personeelskosten 

dankzij de solidariteit van de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn geen aanpassingsvariabele 

wanneer verzorgingstehuizen - al dan niet van commerciële aard - onderbemand zijn.  

 



  2. 

Ook wijst de verhoging (tot drie keer toe  in 2021) er meer op dat dit statuut wordt gebruikt 

om lage lonen te betalen dan om de kosten van deze vrijwilligers te vergoeden, wat in strijd 

is met de wet van 3 juli 2005. 

De leden-organisaties van deze Raad, waarvan de meesten hun werktijd kosteloos aan dit 

mandaat wijden, zijn verontwaardigd over het gebrek aan respect voor en erkenning van hun 

inzet. 

 

 

 

De HRV 

 

 


