
AFSCHAFFING MELDINGSPLICHT RVA:  
8 ARGUMENTEN 

Actie: mail de ministers 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw pleit al geruime tijd voor de afschaffing van de 
meldingsplicht bij de RVA. Als steunpunt willen we ervoor zorgen dat het vrijwilligerswerk breed 
en ruim toegankelijk is. Zonder drempels, met een minimum ook aan formaliteiten. Intussen wordt 
de vrijwilligerswet herzien en werkt Vlaanderen aan een Vlaams Gecoördineerd 
Vrijwilligersbeleid. Het moment om ook de federale meldingsplicht af te schaffen, dus. Daarom 
zetten we een actie op, waarbij we aan ministers Peeters en de Block vragen om de afschaffing 
van de meldingsplicht in overweging te nemen. In dit dossier leggen we met 8 stevige argumenten 
uit waarom. Overtuigd? Stuur ook jouw e-mail naar de ministers.  Vragen of suggesties? Mail 
info@vsvw.be  

Meldingsplicht bij de RVA?  

Werklozen en bruggepensioneerden met een uitkering van de RVA moeten voor ze starten met 
vrijwilligerswerk hiervan ‘een melding’ doen bij de RVA. RVA kan dit toestaan, weigeren of 
inperken, maar het levert nooit een vrijstelling van werk zoeken op. 

Het vrijwilligerswerk sleept al sinds de jaren tachtig drempels voor werkloze vrijwilligers mee. Het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk stelt in de praktijk vast dat het inzetten van werklozen en 
bruggepensioneerden vaak een corvee is voor de organisatie én voor de vrijwilliger. In al de 
jaren dat de zaak op de agenda staat, ook binnen de Hoge Raad voor Vrijwilligers, hebben we 
nog nooit overtuigende redenen, argumenten of cijfers gezien die de noodzaak om de 
meldingsplicht te rechtvaardigen. Integendeel. 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/meldingsplicht/
mailto:info@vsvw.be
http://www.rva.be/nl/formulieren/c45b


1. De meldingsplicht bij de RVA is een drempel 

1.1 Werkloze en bruggepensioneerde vrijwilligen beduidend minder 

Uit de meting van het vrijwilligerswerk door de Koning Boudewijnstichting blijkt dat werkloze 
vrijwilligers sterk ondervertegenwoordigd zijn in België: 4,10% (47.497)  tegenover 56,50% 
werkende vrijwilligers, op een totaal van 1.165.668 vrijwilligers in België. Elke stap die de 
toegang tot vrijwilligerswerk voor deze groep bevordert, is dus wenselijk.  

1.2 Werkloze vrijwilligers hebben schrik van de meldingsplicht 

In hetzelfde rapport lezen we dat slechts ongeveer de helft van de werkloze vrijwilligende 
Vlamingen dat meldt bij de RVA. Dat impliceert dat heel wat werklozen de meldingsplicht niet 
naleven: 

•omdat ze zich niet realiseren dat het vrijwilligerswerk een te melden activiteit is 

•omdat ze er niet van overtuigd zijn dat als ze zich in willen zetten voor de samenleving, ze 
daarvoor toelating moeten vragen 

•uit schrik in het vizier te komen van de RVA.  

Er zijn mensen die al jaren vrijwilligen, maar daar dan mee moeten stoppen als ze werkloos 
worden. Het steunpunt ziet graag dat ook werklozen en bruggepensioneerden op een 
ongedwongen manier kunnen participeren aan het maatschappelijk leven en het vrijwilligerswerk, 
zonder dat ze afgeschrikt worden door allerlei regels en een hele papierwinkel.   



1.3 De bewering dat 37 % meer werklozen vrijwilligen, klopt niet 

Bewering: in 2011 telde ons land nog 14.481 werklozen die vrijwilligerswerk deden, in 2015 
waren dat er al 19.867. En dat terwijl het totale aantal werklozen de voorbije vijf jaar alleen 
maar gedaald is. Dit kwam recent met gejuich in de pers, maar een echte verklaring voor de 
evolutie heeft minister Peeters niet. 

Feit: het bijzonder hoge aantal vrijstellingen voor 2015 is voornamelijk het gevolg van een 
technische operatie die werd uitgevoerd ingevolge reglementaire wijzigingen bij de RVA, met 
name het aanmaken van een vrijstellingsscherm voor elke werkloze die reeds een vrijstelling 
genoot ten tijde van de vroegere regels . Het is dus niet zo dat er plots meer mensen vrijwilligen 1

of er geen drempel tot vrijwilligerswerk zou bestaan. 

2. De regionalisering van het arbeidsmarktbeleid maakt RVA onbevoegd 

RVA is niet langer bevoegd voor het arbeidsmarktbeleid, maar wel VDAB. VDAB beschouwt het 
vrijwilligerswerk net als een kans om netwerken te onderhouden, competenties te ontdekken of te 
ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt ook dat vrijwilligerswerk op je CV de kans om werk te vinden 
vergroot. Dat kan leiden tot de absurde situatie dat VDAB mensen aanport om te vrijwilligen 
terwijl de RVA de melding weigert. 

Sinds de regionalisering van de arbeidsmarkt is de controle op de beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt ook geen bevoegdheid meer van de RVA. Daarnaast kan je afvragen waarom een 
werkloze vrijwilligerswerk niet zou kunnen combineren met de zoektocht naar werk, terwijl het 
gros van de vrijwilligers hun onbetaald engagement perfect met betaald werk kan combineren. 

3. RVA weigert meldingen, ook tegen de geest van de vrijwilligerswet in 

RVA gaat verder dan alleen de melding registreren, ze weigert ook aanvragen. RVA toetst af of 
het vrijwilligerswerk wel ‘conform de vrijwilligerswet is’, de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt 
niet in het gedrang komt (inmiddels een bevoegdheid van VDAB, zie punt 2), en of het gaat om 
een activiteit die ‘gewoonlijk’ in het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. Argumenten die indruisen 
tegen de vrijwilligerswet, want die benoemt geen enkele activiteit als vrijwilligersactiviteit: 
vrijwilligersactiviteiten zijn in de praktijk van uiteenlopende aard. 

�  Bron: jaarverslag RVA 20161

http://www.hln.be/hln/nl/2021/Hoe-moet-ik-solliciteren/article/detail/3048049/2017/01/06/37-meer-werklozen-doen-vrijwilligerswerk.dhtml
https://www.vdab.be/blogs/fonsleroy/vrijwilligerswerk-als-loopbaanversterking
http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/vrijwilliger-vrijwilligerswerk-gezondheid-werk-onderzoek-gent.htm


De RVA bepaalt dus de spelregels voor uitkeringsgerechtigden om al dan niet te mogen 
vrijwilligen. Dat strookt niet met de intentie van de wetgever, om de drempel tot vrijwilligerswerk 
zo laag mogelijk te houden. 

4. De interpretatiemogelijkheden van de RVA zijn veel te ruim 

4.1 Interpretatieverschillen over de ‘aard van de activiteit’ 

Aangezien de wet niet bepaalt wat vrijwilligersactiviteiten zijn, maar de RVA hier de meldingen 
wel op beoordeelt, zien we in de praktijk dat er veel interpretaties gebeuren bij de RVA. Wie een 
weigering voor een gelijkaardige activiteit krijgt van de ene dossierbeheerder bij RVA, kan bij een 
andere een goedkeuring krijgen. En wat te denken van een creatieve RVA die eigenhandig het 
antwoordformulier bijwerkt, zoals in onderstaand voorbeeld ? De aangeduide weigeringsgrond 2

bestaat in feite niet in het originele formulier.  

Onderstaande tabel geeft aan dat de RVA vooral weigert op basis van de soort activiteit (bijna 
47% van de weigeringen in 2015). Die weigeringsgrond is moeilijk te weerleggen, zeker omdat 
er geen details worden prijsgegeven. Een weigering van de RVA kan aangevochten worden via 
de arbeidsrechtbank, maar dit vraagt veel energie van de aanvrager en gebeurt dus zelden. 

�  Omwille van privacy kunnen we niet het hele formulier tonen. 2



4.2 Regionale verschillen 

Ook bizar is dat deze Federale regeling resulteert in grote regionale verschillen. In Vlaanderen 
worden een pak minder weigeringen gegeven: 

•Vlaams Gewest: 5% weigeringen 

•Waals Gewest: 10% weigeringen 

•Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 30% weigeringen 

 
De vraag stelt zich hoe die verschillen te verklaren zijn. Men kan zich de vraag stellen of er dan 
wel eensgezindheid binnen de diensten zelf bestaat over wat vrijwilligerswerk is. 



5. Werklozen worden niet beter beschermd, wel vaker gecontroleerd 

Een vaak gehoord argument is dat de meldingsplicht tot doel heeft om vrijwilligers te beschermen. 
Bescherming tegen wie of wat? Tegen zichzelf? Tegen ‘slechte’ organisaties? Daar komt nooit een 
duidelijk antwoord op. En kan de RVA dan feiten waar vrijwilligers tegen beschermd moeten 
worden, vooraf voorzien dankzij de meldingsplicht?  

 De cijfers spreken voor zich: bij controles van de RVA de afgelopen jaren liepen gemiddeld 
slechts 1,4% werkloze vrijwilligers tegen de lamp. Geen schokkende cijfers. We kunnen enkel zien 
dat vooral gecontroleerde werknemers (gemiddeld 8%) en werkgevers (gemiddeld 19%) tegen de 
lamp lopen, terwijl er maar half zoveel werkgevers (4563) als vrijwilligers (10.826) gecontroleerd 
werden. Vrijwilligers worden dus vaker gecontroleerd terwijl ze minder inbreuken plegen.  

Zou de meldingsplicht bij de RVA zo sluitend zijn, dan zou er na controle zelfs niemand tegen de 
lamp mogen lopen. En, indien er organisaties die vrijwilligers inzetten bij de RVA geboekstaafd 
staan als ‘slecht voor werklozen en bruggepensioneerden’, faalt de overheid hier dan niet door 
dergelijke organisaties hun gang te laten gaan? Sociale inspectie, inspectie sociale wetten en de 
fiscus zijn voldoende geëquipeerd om hier op toe te zien. Tot slot: als er misbruiken zijn, dan 
treffen die trouwens alle vrijwilligers en is het nogal vreemd om enkel in te zetten op controles 
voor werkloze vrijwilligers. 

Tabel: Overzicht van de procentuele gegevens over de inbreuken die bijcontrole door de RVA worden vastgesteld. (Bron: RVA 
jaarverslagen) 
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6. De meldingsplicht kost geld aan de belastingbetaler 

Minder dan 8% van de meldingen wordt geweigerd door de RVA. Je zou dus kunnen stellen dat 
dit verwaarloosbaar is en niets om je druk over te maken. Als dat zo is, dan kan die redenering 
ook omgedraaid worden, want dan zou je ook kunnen stellen dat het aantal uiteindelijke 
weigeringen niet rechtvaardigt dat er belastinggeld wordt besteed aan dit soort controles. Alle 
meldingen moeten immers wel afgehandeld worden. In 2014 waren dat 19.433 dossiers die de 
RVA moest nakijken (Bron: jaarverslag RVA).  

7. De Algemene Toelating bij de RVA biedt geen soelaas 

De Algemene Toelating kan door de RVA toegekend worden aan organisaties, op vraag van 
organisaties met een werking die een regio of provincie overstijgt. De Algemene Toelating kan 
gegeven worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vaak ontslaat de algemene toelichting de 
individuele werkloze niet van de meldingsplicht, de bruggepensioneerden soms wel. 

Er circuleren echter in de praktijk verschillende soorten ’algemene toelatingen’, vaak met 
verschillende instructies afhankelijk van voor welke (deel)werking ze werd toegekend. Op basis 
van de informatie waarover we beschikken zijn er 312 organisaties  die een Algemene Toelating 3

(AT) hebben ontvangen. Dat is een erg beperkt aantal als je dat op Belgische schaal bekijkt. 

�  Gegevens van de RVA (2008). De lijst werd toen door het VSVw grondig bestudeerd en het bleek dat sommige organisaties er 3
dubbel op stonden, en dat de informatie moeilijk analyseerbaar was.



8. Vrijwilligerswerk vangt de negatieve gezondheidseffecten van 
werkloosheid op 

De positieve effecten van het vrijwilligerswerk op mensen, ook op diegenen die een uitkering 
ontvangen, is recentelijk meermaals bevestigd, onder meer in dit onderzoek van VUB. 

Mensen maken deel uit van een sociaal netwerk, hebben contacten, kunnen die ontwikkelen, 
scherpen competenties aan en hebben door hun activiteit meer contact met andere mensen, 
waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de 
overheid uitkeringsgerechtigden hier van uitsluit? 

Kortom: schaf de meldingsplicht af! 

De meldingsplicht is een drempel voor werkloze en bruggepensioneerde vrijwilligers, schrikt af en 
beschermt niet. Daarenboven kost ze tijd en geld. Vind jij ook dat de meldingsplicht afgeschaft 
moet worden? Stuur nu jouw e-mail naar de ministers.   

http://www.vub.ac.be/pers/persberichten/2015/10/02/vrijwilligerswerk-vangt-negatieve-gezondheidseffecten-werkloosheid
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/meldingsplicht/

