
Antwerpen, 25 februari 2021


Aan de premier, Mijnheer De Croo,

Aan de leden van de Federale Regering,

Aan de federale parlementsleden en de leden van de Commissie Sociale Zaken,

Aan de Vlaamse Regering


Gegroet,


We leven al een jaar met het Covid-19-virus aan onze zijde. Dat is voor niemand een sinecure, niet 
voor u als politicus, niet voor de bevolking en ook niet voor vrijwilligers.


We willen u langs deze weg meedelen dat de vrijwilliger, waarvan de passie om het goede te doen 
door de aderen stroomt, weent. Triest is, in verwarring is. Het houvast dat de Vrijwilligerswet zou 
moeten bieden, kwijt is.


U kan als beleidsmaker die tristesse van de vrijwilligers wegnemen… en in één beweging ook de 
onzekerheid van de vele verenigingen, initiatieven, organisaties… U kan ervoor zorgen dat de inkt 
van de pen, die het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de laatste tijd meer dan eens in de inktpot 
doopte om zijn verbazing of zijn onmacht uit te schreeuwen, even opdroogt.


Het recept is eenvoudig: stop de verrommeling in de Vrijwilligerswet en stop utilitaristische 
uitzonderingen toe te passen, te verlengen. Het vrijwilligerswerk moet Covid-19 kunnen overleven, 
en dat kan niet zolang men ondoordacht aan regels peutert die het vrijwilligerswerk in de feiten 
degraderen tot een instrument, een handigheid.


Laat ons snel terugkeren tot de tijd, (dat is voor oktober 2018): toen vrijwilligers en hun inzet nog 
beschouwd werden als iets bijzonders, met een eigen karakter, een eigen rationaliteit die los stond 
van pragmatisme en opportunisme.


Kijk van uw scherm op en zie de ware aard van de vrijwilliger: die wil iets doen, ook als hij er niet 
voor vergoed wordt. Hij wil activiteiten uitvoeren die hij graag doet, die hij goed kan. Hij wil geen 
werknemers wegduwen uit hun betaalde job. Hij wil niet gelokt worden met hogere 
onkostenvergoedingen.


Vrijwilligers:

- willen gelijk behandeld worden, wat ook de activiteit is, de sector waarbinnen ze actief zijn

- willen niet misbruikt worden (door te vaak als makkelijke oplossing naar voor geschoven te 

worden)

- zijn geen goedkope arbeidskrachten

- Mogen niet ingeschakeld worden om de winsten van commerciële spelers te verhogen




- willen een regeling die hen beschermd zonder hen te herleiden tot zwijgzame, rechteloze doetjes

- vragen erkenning en respect


We vragen u daarom om alle uitzonderingen op de vrijwilligerswet ongedaan te maken en/of er 
zeker geen nieuwe te lanceren of verlengen. Heel concreet bedoelen we daarmee het gemorrel 
binnen de contouren van artikel 12 van de Vrijwilligerswet, maar ook de uitzondering om 
vrijwilligerswerk toe te laten in commerciële rusthuizen. Die laatste beslissing komt wellicht (maar 
hopelijk niet) op de agenda van de Ministerraad van 26 februari 2021. 


‘Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen’, werpt u wellicht tegen. Het uitzonderlijke 
bestaat er echter volgens ons in dat u nù helpt voor te bereiden dat de vrijwilligers, en al die 
organisaties wiens werking op apegapen ligt, straks weer  gezond kunnen opstaan. Dat zal niet 
gebeuren door een reeks uitzonderingen die het voor vrijwilligers en organisaties onoverzichtelijk 
maken.


Waarom al deze uitzonderingen nefast zijn, schreven wij even geleden neer in opiniestukken, waar 
we graag nogmaals naar verwijzen:


Juli 2020:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/23/vrijwilligers-horen-niet-thuis-in-een-commerciele-omgeving/ 


Februari 2021:

https://www.knack.be/nieuws/belgie/welk-voorbeeld-geven-vaccinatiecentra-vrijwilligers-worden-gedegradeerd-tot-goedkope-werkkrachten/
article-opinion-1701747.html 
https://www.knack.be/nieuws/belgie/niet-elke-vrijwilliger-is-gelijk-voor-de-wet-regering-speelt-de-ploeg-van-11-miljoen-zelf-uit-elkaar/
article-opinion-1676411.html 





We danken u voor de inspanning om alle uitzonderingen weg te werken… en zo de vrijwilligers en 
het vrijwilligerswerk het respect te geven waar het recht op heeft.


Eva Hambach		 	 	 	 	 	 	 	 Tom Lemahieu 
directeur	 	 	 	 	 	 	 	 	 voorzitter
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