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Betreft : Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) –  Advies koninklijk besluit tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks 

kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 

betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van 

vrijwilligers 
 

 
 
 
 

 
Mijnheer de Minister, 
 
 

 
 
Laat ons u vooreerst danken de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) de kans te geven, zij het 
in een krap tijdsbestek, zich te buigen over het ontwerp van  het koninklijk besluit om het 
kostenplafond voor bepaalde groepen vrijwilligers, in het kader van artikel 12 van de 
Vrijwilligerswet, te verhogen. 
 
 
Vrijwilligers hebben zich tot op heden en in de nabije toekomst sterk ingezet in het helpen 
bestrijden van de Covid-19 pandemie, en zouden weer in grote getale ingezet worden in de 
vaccinatiecentra. 
 
 
De HRV blijft er echter principieel van overtuigd dat de bereidheid van mensen om zich 

onbezoldigd te engageren, wat net kenmerkend is voor het vrijwilligerswerk, niet mag leiden 
tot ad hoc maatregelen, afwijkingen en uitzonderingen in de vrijwilligerswet, die het beginsel 
van de gelijkheid tussen de vrijwilligers op de helling zet. 
 
 
Zoals u weet, is de HRV nooit overtuigd geweest van het nut van artikel 12.  
 
 
In principe zijn we dus tegen deze uitzondering. Hoewel we als HRV de "verdubbeling" van 

het jaarlijkse plafond ter discussie stellen, lijkt ons, gezien de omstandigheden, de 
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werkzaamheden van de vaccinatiecentra en het algemeen belang de verlenging van de 
uitzonderingsmaatregel - de verhoging (verdubbeling) van het jaarlijks plafond conform 
artikel 12- te rechtvaardigen. 

 
 
Het is immers zo dat in de feiten er al een verlenging (zonder voorafgaandelijk advies van de 
HRV) werd gerealiseerd en dit tot en met eind maart 2021. De einddatum van deze 

verlenging heeft ons verwonderd en het is niet de intentie van de HRV om een bijkomende 
rechtsonzekerheid te creëren. 
 
 
Toch dienen we een aantal uitdrukkelijke kanttekeningen mee te geven: 

 
 

- vrijwilligerswerk is onbezoldigd en dient dat te blijven; 
 

- vrijwilligerswerk kan geen betaalde arbeid vervangen en kan niet dienen om 
personeelstekorten te verdoezelen; 

- er mag niet getornd worden aan het forfaitair dagmaximum; 

 

- de uitzonderlijke verlenging van deze maatregel, dient definitief te eindigen eind december 
2021; 

 

- het toepassingsgebied, namelijk deze maatregelen  uitsluitend van toepassing voor 
vrijwilligers die zich engageren in de vaccinatiecentra, dient strikt toegepast en 
geïnterpreteerd te worden 

 
 

In de tekst van het koninklijk besluit lazen we dat de regeling zal gelden tot 1 januari 2022: 
deze datum zou moeten aangepast worden tot uiterlijk 31 december 2021, vermits er anders 
het risico bestaat dat de regeling opgerekt wordt om ook in het komend jaar 2022 te pleiten 

voor een verlenging, wat niet aanvaardbaar is voor de HRV. 
 
Mogen we er ook op rekenen dat de meldingsplicht voor werklozen en SWT-ers afgeschaft 
wordt? 
 
 
We gaan er eveneens van uit dat de genuanceerde positie van de HRV met betrekking tot 
deze uitzondering de deur niet open zet om ook een verlenging te realiseren van de regeling 
waarbij vrijwilligers door instellingen met een commercieel karakter kunnen worden ingezet. 
De HRV gaat hier namelijk uitdrukkelijk niet mee akkoord. 

 

 
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. 

 
 
 
Met de meeste hoogachting,   
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In naam van de twee ondervoorzitters van de Hoge Raad voor Vrijwilligers: 
 
 

De Secretaris, 
       
 
 

Christian DEKEYSER 
 
De Vice-Voorzitters, 
 
 

Jacky CLOTH 
 
Bernard HUBIEN 
 


