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TE GAST
In deze rubriek reageert een deskundige gast 
op een vraag of stelling. Deze week luidt de 
vraag: moeten werklozen die vrijwilligers-
werk willen doen, dat kunnen zonder dat 
vooraf te melden bij de RVA?

‘Laat iedereen zonder 
meer vrijwilliger zijn’

Vrijwilligerswerk kan veel deugd 
doen, voor de vrijwilliger en 
zeker ook voor diegenen die door 
die vrijwillige activiteit voor-
uit worden geholpen. Vrijwil-
ligers verdienen erkenning en 
krijgen die ook vaak. Behalve als 
die vrijwilliger afhankelijk is van 
een uitkering. De RVA hanteert 
immers een meldingsplicht. Wie 
een uitkering krijgt van de RVA, 
moet voor zijn of haar enga-
gement melden wat hij/zij wil 
doen, waar en wanneer en hoe 
vaak. De overheid wil immers 
controleren. Is vrijwilligerswerk 
niet verdacht, of fungeert het 
hier en daar niet als dekmantel 
voor misbruik, voor zwartwerk 
misschien?

Tot op heden zag ik nooit over-
tuigende argumenten die die 
stelling bewijzen. Het is veeleer 
opmerkelijk dat een (federale) 
overheid die zoveel andere kat-
ten te geselen heeft, blijft vast-
houden aan haar controlerecht 
op vrijwilligerswerk. Nu blijft er 
een zweem van verdachtmaking 

hangen boven het vrijwilligers-
werk en dat is niet correct. Zelfs 
de eigen schaarse cijfers van de 
RVA wijzen niet uit dat het vrij-
willigerswerk hét aan te pakken 
obstakel is.

Uit de cijfers blijkt dat de meeste 
uitkeringsgerechtigde werklo-
zen hun engagement niet mel-
den omdat ze niet op de hoogte 
zijn van de meldingsplicht, bang 
zijn door de RVA geviseerd te 
worden of omdat ze geen tegen-
spraak zien: (tijdelijke) werkloos-
heid staat een activiteit als vrij-
williger niet in de weg. Zowat een 
derde meldt het wel.

Verontrustend is dat de gege-
vens over vrijwilligerswerk en 
werkloosheid niet systematisch 
worden bijgehouden, zodat 
het volstrekt onduidelijk is en 
blijft waarom die meldings-
plicht gehandhaafd moet wor-
den. Omdat een overheid die een 
uitkering geeft tegelijk absolute 
controle wil houden op wat men-
sen in hun ‘werklozentijd’ al dan 
niet doen? Is dat niet wat naïef? 
Zal de uitkeringsgerechtigde die 
van het systeem wil ‘profiteren’ 
dat dan niet doen omdat er een 
meldingsplicht geldt?

Het aantal mensen dat via deze 
meldingsplicht ‘betrapt’ wordt 
op misbruik is verwaarloosbaar. 
Het aantal mensen dat daardoor 
minder beschikbaar zou zijn 
voor de arbeidsmarkt eveneens.

Wie wil ‘profiteren’, heeft daar-
voor het vrijwilligerswerk niet 
nodig, integendeel zelfs. Wie 
werkloos is en zich vrijwillig 
inzet, blijft zijn of haar talenten 
ontdekken, competenties ont-
wikkelen en blijft deel uitmaken 
van een levendig netwerk. Een 
sterk netwerk leidt niet enkel tot 
lichamelijk en geestelijk welzijn. 
Ook al maakt men (even) geen 
deel meer uit van de arbeids-
markt, men is nog niet afgeschre-
ven, men behoudt een gevoel van 
eigenwaarde en vaak ook een 
makkelijkere toegang terug naar 
die arbeidsmarkt. Vrijwilligers-
werk is dus veeleer een opstap 
terug naar de arbeidsmarkt dan 
een hindernis.

Het is dus weinig zinvol om de 
drempel die de overheid oplegt 
te blijven verdedigen. Door men-
sen te verplichten de formalitei-
tencarrousel op te stappen, lopen 
ze immers het risico ook in het 
vrijwilligerswerk een weigering 

te krijgen: „Jij mag niet vrijwilli-
gen omdat wij denken dat je dan 
niet meer naar werk zal zoeken 
of omdat het volgens ons geen 
vrijwilligerswerk is.” Met andere 
woorden, de uitkeringsgerech-
tigde persoon die al moeilijk 
aansluiting heeft of krijgt met 
de arbeidsmarkt, loopt de kans 
ook op de ‘vrijwilligersmarkt’ te 

worden uitgesloten. Dat lijkt ons 
zeer contradictorisch. Mensen 
moeten worden gestimuleerd 
een actieve rol op te nemen in de 
samenleving.

Vrijwilligers die een beper-
king of een weigering van de 
RVA krijgen, hebben weinig ver-
weer tegen die beslissing, ook al 
blijkt dat de RVA het zeker niet 
altijd bij het rechte eind heeft. 
Want wie durft met stelligheid 
en zonder het nodige feitenon-
derzoek zomaar te beweren dat 

een bepaalde activiteit geen vrij-
willigerswerk kan zijn? Wij lezen 
dat de vrijwilligerswet een ruime 
interpretatie geeft, die naar onze 
smaak niet door overheidsdien-
sten op eigen houtje moet wor-
den ingeperkt.

Zo hadden we vrijwilliger X die 
het niet eens was met de weige-
ring van de RVA. De persoon in 
kwestie vocht het besluit aan bij 
de rechtbank en kreeg gelijk, ook 
in hoger beroep. Dat drie jaar 
later werd bevestigd dat het wel 
om vrijwilligerswerk ging, is een 
bittere overwinning. Wie heeft 
na zo’n periode van onzekerheid 
en afwachten nog zin om te vrij-
willigen?

Nee, dat is niet de manier 
waarop we met vrijwilligers moe-
ten omgaan. De overheid heeft 
zoveel instrumenten in handen 
om misbruik, zwartwerk, onei-
genlijk gebruik van vrijwilligers-
werk op te sporen en te sanctione-
ren. Beter dan laten uitschijnen 
dat vrijwilligerswerk iets is waar 
je beter niet aan denkt, is ervoor 
zorgen dat nog meer mensen 
hun weg vinden naar vrijwilli-
gerswerk, wat hun sociaal-econo-
misch profiel ook is.

Vrijwilligerswerk doen als werkloze is niet zo evident.  © Reinhart Croon
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„Opmerkelijk dat een over-
heid die andere katten te 
geselen heeft, vrijwilligers 
zo controleert”
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Beperking (1)
kerk & leven, 23 maart 2016

Ik wil graag mijn waardering 
uitdrukken voor het artikel Van 
zorgen voor naar leven met el-
kaar. Wat ik las, sloot naadloos 
aan bij mijn ervaring.

Ik werk als woonbegeleider in 
een nieuw woonproject, waar 
we de kaart trekken van inclu-
sief werken. Bij de start kreeg ik 
de opdracht om aan buurtver-
vlechting te doen. Daarom legde 
ik contacten met de plaatselijke 
parochie.

Ik werd er vriendelijk ontvan-
gen en meteen was er bereidheid 
om mensen met een beperking 
te helpen inburgeren in het pa-
rochieleven. Zo mag een bewo-
ner tijdens de zondagsviering 
rondgaan met de schaal en wer-
den we uitgenodigd om deel te 
nemen aan de sobere maaltijd.

Tijdens een bijeenkomst van 
de werkgroep diaconie moch-

ten we ons project voorstellen. 
Daar werd een tekst voorgele-
zen waar één zin er voor me uit-
sprong: „Laat ons de talenten 
bundelen.” Zelf legde ik in mijn 
tussenkomst de nadruk op zoe-
ken naar kleine stapjes die ons 
dichter bij elkaar brengen. Ik 
hoop dat we met deze parochi-
ale eenheid hoopvol kleine stap-
jes kunnen blijven doen.
Anja WillAErt, Zedelgem

Beperking (2)
kerk & leven, 23 maart 2016

Wie na het lezen van het plei-
dooi om te netwerken met men-
sen met een verstandelijke be-
perking, zin heeft om dat in de 
praktijk om te zetten, nodigen 
wij van harte uit eens te kijken 
naar de website www.zinenzo.
be. Wij kunnen bij Pegode nog 
heel wat vrijwilligers gebrui-
ken. Vrijwilligers zijn vaak sleu-

telpersonen en bruggenbou-
wers die letterlijk en figuurlijk 
drempels helpen overwinnen 
om inclusie mogelijk te maken.
lieve rEdAnt, Aartselaar

De Kesel
kerk & leven, 23 maart 2016

In een samenleving die almaar 
meer seculier wordt en waar-
in evangelische waarden steeds 
minder aan bod komen, lijkt 
het me vanzelfsprekend om op-
nieuw meer aandacht te beste-
den aan de bron.

Dringt het woord van God wel 
in voldoende mate door in het 
hart van de mens, als het enkel 
in de woorddienst van de eu-
charistieviering wordt verkon-
digd? In een tijd waarin de ge-
loofskennis schraal is geworden, 
zie je in vele parochies de eucha-
ristievieringen verdwijnen door 
een gebrek aan priesters. Indien 

de Kerk de Bijbel ook voor gewo-
ne mensen toegankelijk maakt 
en hen aanmoedigt om er gere-
geld in te lezen en ermee te me-
diteren, zou het oppervlakkige 
geloof dan niet kunnen worden 
omgevormd tot een dieper en 
voller geloof?

Het woord van God is de voe-
dingsbodem voor de ziel. Door 
de kracht van het verrijzenisge-
loof leert men met het hart van 
Jezus naar de anderen kijken. 
Dan draagt men ongetwijfeld 
bij in het creëren van een liefde-
volle en verdraagzame samen-
leving, die de naastenliefde als 
hoogste prioriteit beschouwt. 
Het woord van God is in de hui-
dige tijd brandend actueel.

Dat woord ontdekken, zou 
voor veel zoekende mensen 
nieuwe horizonten openen. Zou 
de kracht van het woord geen 
nieuwe impulsen geven aan het 
geloof en tot een grotere partici-

patie van jongeren leiden, mis-
schien zelfs tot priesterroepin-
gen?
Johan VAn tornHout, Zulte

Pasen
kerk & leven, 23 maart 2016

Het Paasnummer van kerk & le-
ven was mooi in elkaar gestoken. 
De essentie van het katholicis-
me, de verrijzenis, werd haar-
fijn uit de doeken gedaan. Dat 
hebben we nodig. Zonder aarze-
len moeten we getuigenis afleg-
gen van de opstanding van de 
Heer. Het eeuwige leven na on-
ze dood, daar mogen wij met ze-
kerheid naar uitkijken.

Ook de Kerk moet opnieuw 
de verrijzenis accentueren en 
ons met gloed en passie deel-
achtig maken aan die bijzonde-
re vreugde. kerk & leven is met 
verve daarin geslaagd.
luc VErrEyCkEn, Aarschot


