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Aan de Heer Frank VANDENBROUCKE 

 

Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid 

Hoge Raad voor Vrijwilligers 

 

Uw brief van :  
Uw kenmerk :   
Ons kenmerk :  

Datum : 30 april 2021 
Bijlage(n) :  

 
Betreft : Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) – Advies Vrijwilligers in vaccinatiecentrum– 

vraag parlementslid Nahima Lanjri. 
 

 

Geachte Minister, 

 

 

Wij gaan volledig akkoord met uw antwoord aan het parlementslid Nahima Lanjri. Het in 

artikel 3, onder d), van de Vrijwilligerswet neergelegde verbod wordt gerechtvaardigd door 

de wens om de werknemers te beschermen. Hoe kan er immers voor worden gezorgd dat 

een werkgever de werknemer niet laat overwerken in het statuut van vrijwilliger (d.w.z. niet 

onderworpen aan sociale en fiscale verplichtingen)? Hoe kunnen wij er ook voor zorgen dat 

de werknemer werkelijk toestemt, dat hij niet aan één of andere verkapte druk wordt 

blootgesteld? Zelfs wanneer de werknemer aanbiedt zich vrijwillig voor een andere taak in te 

zetten, hebben wij al informatie ontvangen van werknemers die bevestigen dat zij zich niet 

helemaal vrij voelen om te weigeren (angst om " in een slecht daglicht" te staan, om hun 

promotie te verliezen, voor represailles, enz.) 

 

In het voorgelegde geval is het noodzakelijk en legitiem deze bescherming te handhaven en 

geen uitzondering op deze regel toe te staan. Naar onze mening zou geen enkele situatie 

uitzonderingen rechtvaardigen. Er kunnen alternatieve oplossingen worden gevonden zonder 

de wet te wijzigen. Als het medisch personeel van een bepaalde gemeente vrijwilligerswerk 

wil doen in een vaccinatiecentrum, dan is het altijd mogelijk dat zij vrijwilligerswerk doen in 

het vaccinatiecentrum van een andere nabijgelegen gemeente.  

 

De laatste tijd kunnen wij alleen maar betreuren dat sommigen, om te reageren op bepaalde 

situaties, de vrijwilligerswet door uitzonderingen zozeer willen verdraaien dat zij haar ziel 

verliest. Het lijkt erop dat de gevolgen op lange termijn en in een breder spectrum niet in 

overweging worden genomen, met name voor wat de visie van de bevolking op het 

vrijwilligerswerk betreft. De HRV heeft in zijn adviezen herhaaldelijk bezwaar gemaakt en 

gewaarschuwd voor de gevaren van al deze uitzonderingen: de verhoging van het 



  2. 

kostenplafond voor bepaalde categorieën vrijwilligers (waaronder die in de vaccinatiecentra) 

en de uitbreiding van het begrip "non-profit organisatie" tot commerciële rusthuizen. In de 

veronderstelling dat de situatie nog lang zou kunnen duren (nieuwe varianten, de effectiviteit 

van de vaccins...), maken wij ons grote zorgen over de gevolgen van deze "tijdelijke" 

uitzonderingen, temeer daar zij voortdurend worden verlengd. Wij hopen dan ook dat er een 

einde komt aan de verzoeken om nieuwe uitzonderingen. Vrijwilligerswerk als een vrije daad 

van solidariteit en sociale samenhang zal daardoor uiteindelijk niet meer als zodanig worden 

erkend. 

 

Voorts willen wij u bedanken voor het feit dat u in uw recente publieke verklaringen de 

vrijwilligers heeft geprezen. Op dit ogenblik zijn er veel vrijwilligers die zich engageren. Deze 

mensen erkennen en bedanken is één van de beste manieren om het vrijwilligerswerk te 

ondersteunen.  

 

Tenslotte waarderen wij het dat u ons advies heeft gevraagd. Aangezien het echter buiten de 

gebruikelijke werkingssfeer viel en de termijn zeer kort was, werd dit advies opgesteld door 

het bureau van de HRV na een snelle raadpleging van verschillende belanghebbenden die 

hierbij sterk betrokken zijn, dus zonder de goedkeuring van alle leden van de HRV. 

 

Met de meeste hoogachting,   

 

 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers, 

 

 

De Secretaris, 

       

Christian DEKEYSER 

 

De waarnemend Voorzitter, 

 

 

Bernard HUBIEN 


