
PERSDOSSIER 

MELDINGPLICHT VOOR WERKLOZEN? AFSCHAFFEN! 

Inleiding 

Tijdens de voorstelling van het in opdracht van de KBS opgestelde rapport ‘De meting van het 
vrijwilligerswerk in België’, bleek duidelijk uit de cijfers dat het vrijwilligerswerk niet aan iedereen 
plek biedt. 

De socio-economische situatie van een persoon blijkt een rol te spelen in de vraag of iemand al 
dan niet vrijwilligt. Mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt (huisvrouwen/-mannen, 
arbeidsongeschikten en werklozen) zijn significant veel minder actief in het vrijwilligerswerk. De 
studenten vormen een categorie apart, ook al zijn ze (nog) niet actief op de arbeidsmarkt, ze zijn 
wel actief op de ‘vrijwilligersmarkt’. 

Hoewel de studie geen verdere analyse uitvoert over het hoe en waarom van deze verschillen, 
wordt wel gesuggereerd dat mogelijk belemmeringen in de Federale Vrijwilligerswet (mee) aan 
de basis kunnen liggen van het feit dat de economisch niet actieven minder vrijwilligen. 

Meldingsplicht bij de RVA 

Voor de werklozen geldt de regeling dat zij, voorafgaandelijk aan het vrijwilligerswerk,  een 
meldingsplicht hebben bij de RVA. Hiervan zijn ze enkel mogelijk vrijgesteld als de organisatie die 
vrijwilligers inschakelt een algemene toelating  op zak heeft, die bovendien ook de individuele 1

kandidaat vrijwilliger van elke formaliteit vrijstelt. 

Op basis van de informatie waarover we beschikken zijn er 312 organisaties  die een Algemene 2

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

 De Algemene Toelating kan door de RVA toegekend worden aan organisaties, op vraag van organisaties met een werking 1

die een regio of provincie overstijgt. De Algemene Toelating kan gegeven worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vaak 
ontslaat de algemene toelichting de werkloze niet van de meldingsplicht. Mogelijk worden bruggepensioneerden wel van de 
meldingsplicht vrijgesteld.
 Gegevens van de RVA (2008). De lijst werd toen door het VSVw grondig bestudeerd en het bleek dat sommige 2

organisaties er dubbel op stonden, en dat de informatie moeilijk analyseerbaar was.
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bekijkt. Dergelijke AT maakt het makkelijker voor organisaties om vrijwilligers die van een RVA-
uitkering genieten, op te nemen in hun organisatie .  3

Hoe zit het nu met de meldingen van vrijwilligerswerk bij de RVA? 

In 2008 kreeg de RVA  16.219 meldingen, in 2013 14.060 en in 2014 ging het over 15.329. Het 4

aantal lijkt dus over een tijdspanne van enkele jaren vrij constant te blijven, net zoals het aantal 
weigeringen (2008 5,8% geweigerd, 2013 6,9%, in 2014 werd 8,4% geweigerd). Opvallend is 
dat als men de cijfers per gewest bekijkt volgende zaken kunnen worden vastgesteld: 

- het aandeel van de meldingen vrijwilligerswerk bij de RVA zijn aanzienlijk hoger in het Vlaams 
Gewest dan in de andere gewesten. Van de door de RVA geregistreerde meldingen in 2014 
(15.239) kwamen er 11.083 uit Vlaanderen. 

- het aandeel van de weigeringen is beduidend hoger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(30% van de aanvragen worden geweigerd) tegenover het Waals Gewest (10% weigeringen) 
en tenslotte het Vlaams Gewest (5%). 

Het lijkt ons relevant om na te gaan hoe het komt dat er meer aanvragen gebeuren door mensen 
met een RVA uitkering in het Vlaamse Gewest dan in de andere Gewesten. De studie van de KBS 
geeft immers geen significante verschillen aan wat betreft het vrijwilligerspercentage aan de beide 
kanten van de taalgrens . 5

Van het aantal mensen dat vrijwilligt zouden 3,3 % werklozen zijn, ofwel 24.857 mensen in het 
Vlaams Gewest. Indien inderdaad 11.083 mensen in Vlaanderen een aanvraag deden bij de RVA, 
dan zou dat betekenen dat bijna 50% van de werklozen voldoen aan de meldingsplicht .  6

Maar in het Belgisch totaal van alle vrijwilligers komen we op 47.792 werklozen die zouden 
vrijwilligen op een totale vrijwilligerspopulatie van 1.165.668 vrijwilligers, oftewel 4,1 %.  

Bekeken op Federaal niveau zijn er 15.329 meldingen binnen gekomen bij de RVA van mensen 
die willen vrijwilligen. Als we er vanuit gaan (wat niet correct is ) dat al die meldingen gaan over 7

‘vrijwilligen’ binnen organisaties (in ruime zin) die onder toepassing van de vrijwilligerswet vallen, 
is te noteren dat 1 op 3 werklozen de meldingsplicht naleeft; en 2/3de lustig vrijwilligt zonder iets 

 Deze organisaties hebben immers een nummer en kunnen in bepaalde gevallen hun vrijwilligers vrijstellen van de 3

meldingsplicht (voornamelik bruggepensioneerden). Voor de werklozen is de procedure in dit geval ook eenvoudiger omdat 
het AT nummer kan gemeld worden, waardoor er meestal automatisch een toelating volgt.
 Cijfers gevraagd aan de RVA door het VSVw, de cijfers van 2013 en 2014 zijn terug te vinden als antwoord op een 4

Parlementaire vraag (QRVA 54 027).
 13,9 % van de Vlamingen vrijwilligt, tegenover 11,7% van de Walen. In Brussel ligt het percentage lager, ze komen uit op 5

7,2%. In absolute getallen vrijwilligen 753.243 Vlamingen, 344.861 Walen en 67.564 Brusselaars.
 In Wallonië zou 4% van de werklozen vrijwilligen, ofwel 13.794 mensen van de 344.861 vrijwilligers. Dat betekent dat 1 op 6

5 de meldingsplicht zou opvolgen. In Brussel vrijwilligen 9.729 werklozen van de totaal 67.564 die het BHG telt. Daarvan 
doet 1.030 melding bij de RVA.
 De RVA biedt ook de mogelijkheid een aanvraag te doen voor zogenaamd ‘vrijwilligerswerk’ ten behoeve van een privé 7

persoon. Dat valt echter buiten de toepassing van de vrijwilligerswet.



van regels en procedures aan te trekken.  Op een aantal van 15.329 meldingen worden er 1289 
geweigerd, of iets meer dan 8 %. 

Zinvolheid van de RVA procedure? 

Op basis van de cijfergegevens kan de vraag gesteld worden of, gezien de absolute 
ondervertegenwoordiging van werklozen die zich inzetten als vrijwilliger, het sop wel de kool 
waard is . Met andere woorden: is het van essentieel belang dat de werkloze die wil vrijwilligen 8

hiervoor een melding maakt bij de RVA, die dan kan weigeren? 

We kunnen ons ook de vraag stellen hoe het komt dat er meer werklozen in Vlaanderen dan in 
Wallonië of Brussel de vereiste meldingsplicht naleven? Als je immers de fiches van de RVA leest 
(www.rva.be) , staat er in feite op het niet voldoen van de meldingsplicht geen sanctie als de RVA 
bij inspectie constateert dat iemand zonder melding vrijwilligt, maar in feite in een (voor hen 
‘normale’) vrijwilligerssetting actief is. Met andere woorden de persoon die vrijwilligt zonder aan 
de meldingsplicht voldaan te hebben, voelt daarvan geen enkele negatieve consequentie, behalve 
als de RVA zou kunnen bewijzen dat ze in een ‘economisch circuit’ actief zijn of als er een 
vergoeding wordt gegeven die niet aan de criteria van de vrijwilligerswet voldoet. 

Het feit dat de meldingsplicht niet overal even nauw wordt genomen, kan als extra argument 
gebruikt worden. Zou het wijs zijn om de mensen die werkloos zijn en vrijwilligen zonder dat 
gemeld te hebben, enkel voor deze formaliteit op te jagen? 

Is de hele procedure die mensen moeten doorlopen wel van deze tijd? De RVA kan immers op 
een aantal zaken controleren, waarvan we durven uitgaan dat het niet aan de RVA - noch aan 
enig andere overheidsinstelling of zelfs verzekeraars - is om uit te maken of iets wel 
vrijwilligerswerk is. De vrijwilligerswet biedt daar voldoende houvast. We denken daarom dat het 
verstandiger en interessanter kan zijn om de RVA, die nu blijkbaar geen specifieke 
bevoegdheden  heeft op de controle van de toepassing van de vrijwilligerswet, hierin eventueel 9

wel een bevoegdheid te geven, binnen de limieten van de vrijwilligerswet. 

Dit kan de overheid in staat stellen om eventuele frauduleuze praktijken op te sporen en zowel 
vrijwilligers als organisaties sensibiliseren het vrijwilligerswerk te organiseren binnen de contouren 
van de vrijwilligerswet. 

 Lijkt ons een erg dure procedure. Controle door een ambtenaar van het dossier, tussenkomst van de 8

uitbetalingsinstelling, Opvolging door de organisatie. Er worden o.i. veel middelen aan verkwanseld.
 ‘De wetgeving op het vrijwilligerswerk (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers) voorziet zelf geen 9

specifieke bevoegdheden, noch voor de RVA, noch voor andere sociale inspecties om toezicht uit te oefenen op de 
bepalingen van deze wetgeving.
Alleen, wanneer arbeidsprestaties worden verricht die niet beantwoorden aan de notie vrijwilligerswerk, zijn de gewone 
bepalingen van toepassing die gelden voor prestaties in loondienst of voor prestaties als zelfstandige. Alle sociale 
inspecties oefenen hierop toezicht uit. Onder meer door bij het vaststellen van bepaalde activiteiten te onderzoeken of 
geen misbruik wordt gemaakt van het vrijwilligersstatuut. door de werkgever of de werknemer of beide.’, dixit RVA.

http://www.rva.be


De weigeringsgronden nader bekeken 

Het KB dat de meldingsplicht van werklozen/bruggepensioneerden bij de RVA regelt stelt: 

« Art. 45bis. § 1. Een uitkeringsgerechtigde werkloze kan, in afwijking van de artikelen 44, 45 en 46 met behoud 
van uitkeringen <vrijwilligerswerk> in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 
uitoefenen, op voorwaarde dat hij dit voorafgaandelijk schriftelijk aangeeft bij het werkloosheidsbureau. 
De voorafgaandelijke aangifte vermeldt de identiteit van de werkloze en van de organisatie, de aard, de duur, de 
frequentie en de plaats van het werk en de toegekende materiële of financiële voordelen. Zij wordt door beide 
partijen ondertekend. 
Deze voorafgaandelijke aangifte kan terzijde geschoven worden wanneer zij door ernstige, nauwkeurige en 
overeenstemmende vermoedens wordt tegengesproken. 
§ 2. De directeur kan de uitoefening van de activiteit verbieden of slechts aanvaarden binnen bepaalde perken 
indien hij vaststelt dat één of meer van de volgende punten vervuld is : 
1° de activiteit niet of niet langer de kenmerken vertoont van <vrijwilligerswerk> als bedoeld in de voormelde wet; 
2° de activiteit gezien haar aard, omvang en frequentie of gezien het kader waarin zij wordt uitgeoefend, niet of 
niet langer de kenmerken vertoont van een activiteit die in het verenigingsleven gewoonlijk door vrijwilligers wordt 
verricht; 
3° de toegekende materiële of financiële voordelen, overeenkomstig de voormelde wet van 3 juli 2005, of van de 
fiscale wetgeving, niet geneutraliseerd kunnen worden; 
4° de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van de werkloze beduidend zou verminderen, behalve indien de 
werkloze vrijgesteld is van de verplichting beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.5 
Het akkoord van de directeur geldt voor onbepaalde duur, behalve indien : 
1° de activiteit volgens de aangifte slechts uitgeoefend wordt gedurende een bepaalde duur, in welk geval het 
akkoord voor een bepaalde duur geldt; 
2° de directeur het noodzakelijk acht na verloop van 12 maanden in functie van de criteria opgenomen in het 
eerste lid opnieuw na te gaan of de activiteit nog als <vrijwilligerswerk> kan beschouwd worden, in welk geval de 
aangifte geldt voor een periode van twaalf maanden. In geval van verdere uitoefening van het <vrijwilligerswerk> 
na deze twaalf maanden moet de werkloze een nieuwe aangifte indienen overeenkomstig § 1. 
Bij gebrek aan beslissing binnen een termijn van 12 werkdagen na de ontvangst van een volledige aangifte, wordt 
de uitoefening van de onbezoldigde activiteit met behoud van uitkeringen, geacht aanvaard te zijn. 
Een eventuele beslissing houdende een verbod of een beperking, heeft slechts gevolgen voor de toekomst, behalve 
indien de activiteit niet onbezoldigd was. 
De directeur maakt een kopie van zijn beslissing over aan de werkloze en aan de organisatie bedoeld in § 1, 
tweede lid. 
§ 3. Indien de Rijksdienst op eigen initiatief of op vraag van een belanghebbende, op algemene wijze vaststelt dat 
de betreffende activiteiten beantwoorden aan de definitie van <vrijwilligerswerk>, dat de uitoefening van de 
activiteit de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet in de weg staat en dat de toegekende materiële of 
financiële voordelen geen beletsel vormen voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, dan kan hij op 
algemene voorafgaandelijke wijze de uitoefening van het <vrijwilligerswerk> toelaten en vrijstelling van aangifte 
van de betreffende activiteiten overeenkomstig § 1 verlenen. »  

Het KB biedt heel wat interpretatieruimte waardoor de RVA, of beter de gewestelijke kantoren, in 
feite veel vrijheid krijgen om te oordelen of iets vrijwilligerswerk is of niet. 

Uit de Parlementaire vraag  omtrent de weigeringsgronden blijkt dat er meerdere 10

weigeringsgronden zijn: 
- op grond van de aard van de activiteit 
- op basis van een ‘ander motief’ 
- omwille van een vermindering van de beschikbaarheid 
- omdat het geen organisatie betreft, of omdat de activiteit zich in de professionele sfeer van de 

particulier situeert 

 GRVA 54 02710



- omdat de werkloze voordelen ontvangt die niet gecumuleerd mogen worden met 
werkloosheidsuitkeringen 

- omdat de activiteit zich in het buitenland afspeelt met overdracht van verblijfplaats 
- bij gebrek aan voldoende inlichtingen 
- omdat de werkloze reeds als loontrekkende voor de organisatie werkt 
- omdat de aangifte niet reglementair is 

Uit de gegevens van de RVA blijkt dat meer dan 50% van de weigeringen in 2014 ingegeven 
werden door de aard van de activiteit. Dat impliceert dan in feite dat de RVA zelf inschat of iets al 
dan niet vrijwilligerswerk is of kan zijn. Hoewel we vanzelfsprekend niet willen suggereren dat de 
RVA daarvoor geen goede gronden heeft, stellen we in de praktijk vast dat er hier soms conflicten 
over ontstaan, en dat de RVA het niet altijd bij het rechte eind  heeft wat betreft de inschatting 11

van de ‘aard van de activiteiten’. 

Het probleem met de ‘inschatting van de aard van de activiteit’ is dat de RVA meestal geen 
bijkomende argumenten geeft voor de weigering, behalve dat het volgens haar dus ‘de aard van 
de activiteit’ zelf is. Voor de vrijwilliger die met een weigering wordt geconfronteerd is het 
bovendien niet evident om dat te betwisten. Volgens de regeling is het de vrijwilliger als individu 
die mogelijk beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de RVA, maar die beroepsprocedure 
is zwaar, duurt lang en er is dus effectief een drempel om dat te doen. 

De vrijwilliger kan zich immers wenden tot de Arbeidsrechtbank. Voor iemand die werkloos is, en 
door het feit dat het in feite (enkel) gaat om een onbezoldigde positie, is dat een (té) zware stap. 
We hebben daarom ook de indruk dat mensen zich eerder neerleggen bij een weigering van de 
RVA, dan zich hiertegen te verweren. 

Uit de schaarse rechtspraak is eenvoudig af te leiden dat als een (werkloze) kandidaat vrijwilliger 
een weigering van de RVA wil aanvechten, hij of zij daarbij moet rekenen op een procedure die 
minstens één jaar duurt (buiten mogelijk beroep van één van beide partijen). De kans dat de 
vrijwilliger na dat jaar nog zin heeft om het engagement op te nemen, lijkt ons redelijk klein. 

Problematisch is ook dat van alle weigeringen ongeveer 25%, een kwart dus, geweigerd wordt 
wegens een ander motief. Er wordt nergens verder uitgelegd wat dit precies betekent, waardoor 
het risico dat er een erg ruime beslissingsbevoegdheid wordt overgelaten 	 aan de RVA erg 
reëel is. 

Uit de cijfers blijkt dat een fractie van de weigeringen wordt ingegeven door ‘ongeoorloofde’ 
voordelen (minder dan 5%) of omdat er een verwarring kan zijn of ontstaan tussen de 
professionele en/of privé activiteit van de werkloze en zijn/haar uitkering. Voor alle duidelijkheid 
willen we hierbij vermelden dat er in de telling van het aantal meldingen tot vrijwilligerswerk door 
de RVA geen onderscheid gemaakt wordt tussen het vrijwilligerswerk (onder toepassing van de 
vrijwilligerswet) en de zogenaamde vrijwillige inzet (die de RVA conditioneel toelaat) voor een 
ander privé persoon. Dit laatste valt volgens ons niet onder de toepassing van de vrijwilligerswet. 

 Arrest van het Arbeidshof Gent, Afdeling Gent, 6de Kamer, 13/10/2014, waarbij een dispuut tussen RVA en vrijwilligers in 11

het voordeel van de vrijwilligers werd beslecht.



Er zijn tenslotte een relatief beperkt aantal weigeringen op basis van ‘beschikbaarheid’ op de 
arbeidsmarkt (6,5%).  

Regionalisering van de arbeidsmarkt 

Een ander essentieel argument om de meldingsplicht voor werklozen bij de RVA af te schaffen, is 
de regionalisering van de arbeidsmarkt. Als gevolg van de staatshervorming is het de VDAB die 
extra bevoegdheden heeft gekregen in de Vlaamse Gemeenschap om werklozen en 
bruggepensioneerden op te volgen in hun traject op zoek naar eengeschikte betrekking. 

Deze overheveling van bevoegdheden zou ook voor het vrijwilligerswerk moeten worden 
doorgetrokken gezien we nu wat in de schizofrene situatie komen dat de RVA sanctionerend zou 
kunnen optreden en daardoor mogelijk het ‘activeringsbeleid’ van de VDAB doorkruist of zelfs 
stremt.  

Uit de visie van de VDAB kunnen we immers afleiden dat vrijwilligerswerk als een positief gegeven 
wordt gezien voor werkzoekenden. Mogelijk vraagt de VDAB ook aan werklozen om hun 
vrijwilligerswerk te melden, maar niet vanuit de optiek van sanctionering maar vanuit een kader 
van competentiemanagement. Het is immers duidelijk dat de VDAB erkent dat mensen doorheen 
het vrijwilligerswerk competenties ontwikkelen en ontdekken, die zinvol kunnen zijn in het kader 
van trajectbegeleiding of begeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt. 

Op deze manier kan een puur ‘sanctie’verhaal worden omgedraaid naar een positieve aanpak, 
waarin de meerwaarde van het vrijwilligerswerk voor het individu wordt erkend en zelfs 
gestimuleerd.  

Omdat het meer dan eens aangetoond is dat vrijwilligerswerk ontegensprekelijk tal van voordelen 
biedt voor wie vrijwilligt en dat geldt zeker ook voor werklozen. Vrijwilligerswerk scherpt 
competenties aan, helpt mensen hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen en houdt 
mensen ook actief binnen een sociaal netwerk. 

De inzet binnen een netwerk kan belangrijke troeven bieden voor mensen die als werkloze op 
zoek zijn naar een gepaste job. Hoewel er geen studies noch concrete cijfers over de 
meerwaarde van het vrijwilligerswerk in relatie tot de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt bestaan, 
kan uit heel wat publicaties over het vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland afgeleid worden dat 
er wel een positief effect is. 

Uit het onderzoek  van de VUB samen met de Universiteit Stockholm en KULeuven) blijkt dat 12

werklozen die vrijwlligen gezonder zijn en blijven. 

 http://www.vub.ac.be/pers/persberichten/2015/10/02/vrijwilligerswerk-vangt-negatieve-gezondheidseffecten-werkloosheid12

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


Besluitend 

We durven dus de procedure voor werklozen om te mogen vrijwilligen te problematiseren, 
omwille van volgende feiten: 
- het overgrote deel van werklozen voldoet niet aan de meldingsplicht 
- er zijn significante verschillen in het aantal weigeringen van de RVA op te tekenen per gewest 
- het merendeel van de weigeringen gaat eerder over het ‘concept’ vrijwilligerswerk dan om 

concrete en aanwijsbare elementen waaruit een gevaar zou bestaan op ‘misbruik van de 
werkloosheidsuitkeringen en/of het vrijwilligerswerk’. 

- de procedure voor werklozen bij weigering door de RVA van een vrijwilligersactiviteit is zwaar 
en log en getuigt niet van een vrijwilligersvriendelijk beleid. 

- de toets of een activiteit al dan niet vrijwilligerswerk is, dient bij dispuut beslecht te worden 
door een rechtbank 

- het opwerpen van barrières voor werklozen om te vrijwilligen, lijkt ons contraproductief: 
mensen die vrijwilligen, verruimen hun sociaal netwerk of houden het in stand. In het kader van 
een betere ‘employability’  is het daarom verstandiger mensen tot vrijwilligen aan te zetten in 
plaats van hen daarvoor potentieel te sanctioneren 

- de arbeidsmarkt is geregionaliseerd zodat het niet langer logisch is dat RVA hier een 
bevoegdheid heeft terwijl dat voor Vlaanderen best in handen van de VDAB gelegd kan 
worden 

Voorstel Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

Het voorstel van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is dan ook het volgende: schaf de 
meldingsplicht voor werklozen en bruggepensioneerden volledig af.  

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is er immers van overtuigd dat als werkende mensen - ook 
die met een voltijdse baan - kunnen vrijwilligen zonder dat dit hun capaciteit om te werken aantast 
(integendeel zelfs), het bijna absurd te noemen is dat mensen die niet werken, de kans tot het 
vrijwilligerswerk te ontzeggen of de mogelijkheden in te perken, alsof het vrijwilligerswerk niet 
gecombineerd kan worden met het zoeken naar werk (zeker in dit tijdperk van verschillende IT 
toepassingen waardoor het zoeken naar werk niet van ‘nine to five’ moet gebeuren). 

We pleiten er niet voor dat werklozen zich via het vrijwilligerswerk zouden kunnen onttrekken aan 
de vereiste ‘beschikbaarheid op de arbeidsmarkt’. Integendeel, we willen -ndien mogelijk met de 
VDAB- een positief verhaal schrijven waarbij de kracht van het vrijwilligerswerk om weer 
makkelijker toe te treden tot de arbeidsmarkt erkend wordt. 

Dat sluit niet uit dat er een vorm van controlebevoegdheid voor de RVA blijft bestaan, zodat de 
RVA ’ter plekke’, na kan gaan of  (bepaalde vormen van) activiteiten geen afbreuk doen aan 
algemene principes van het vrijwilligerswerk, met name dat dit geen betaalde arbeid mag 
vervangen, dat er geen misbruik van gemaakt mag worden, etc… Controlebevoegdheid van de 
RVA op dit gebied zou ook betekenen dat er gesensibiliseerd kan worden bij organisaties, 



verenigingen, initiatieven en/of lokale besturen eerder dan de individuele vrijwilliger aan te 
pakken en mogelijk te sanctioneren. 

Zoals Minister van Sociale Zaken De Block opperde: ‘Bij de evaluatie van de vrijwilligerswet 
zullen voorstellen beoordeeld worden, met inachtname van een goede balans tussen ‘regels en 
vrijheid’. 

Uit de hierboven geciteerd cijfers blijkt dat de ‘vrijwilligersmarkt’ niet wemelt van werklozen. Uit 
de cijfers blijkt ook dat het procentueel aandeel van mogelijk ‘misbruik’ van het vrijwilligerswerk 
in het geheel van de weigeringen beperkt tot verwaarloosbaar genoemd kan worden. 

Door de meldingsplicht af te schaffen geeft de Federale overheid de kans om aan te geven dat ze 
het vrijwilligerswerk in het land op een positieve manier ondersteunt.  

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 
Maart 2016 


