Eindelijk bespreking wetsvoorstel statuut vrijwilligers
Persbericht 09 maart 2005
Naar een wettelijke bescherming voor 800.000 Vlaamse vrijwilligers
Vandaag werd in de Kamercommissie Sociale Zaken eindelijk gestart met de bespreking van
het wetsvoorstel van Gool - De Meyer (sp·a) over een wettelijk statuut voor de vrijwilliger. van
Gool: "We dienden ons voorstel bijna anderhalf jaar geleden in, samen met collega´s uit de
meerderheid en de oppositie. Het voorstel moet een oplossing bieden voor tal van knelpunten
waarmee vrijwilligers geconfronteerd worden, zoals het fiscaal en sociaal statuut van
vergoedingen die de organisatie aan de vrijwilliger betaalt, de aansprakelijkheid van
organisaties en vrijwilligers, de mogelijkheid voor uitkeringstrekkers om vrijwilligerswerk uit te
oefenen."
Reeds jaren vragen vrijwilligers en hun organisaties een wettelijke regeling van het
vrijwilligerswerk. sp·a-kamerleden Greet van Gool en Magda De Meyer dienden daarom hun
wetsvoorstel in dat hen de rechtszekerheid en bescherming biedt waar ze al zo lang om
vragen. van Gool: "Het heeft uiteindelijk langer geduurd dan verwacht vooraleer het voorstel in
behandeling genomen kon worden. Dat komt omdat nog adviezen ingewonnen moesten
worden, bij de Hoge Raad voor Vrijwilligers en bij de Nationale Arbeidsraad. Vooral dat laatste
heeft even op zich laten wachten. Maar nu die adviezen binnen zijn, kunnen we er snel werk
van maken. Daartoe hebben ook de regering en de andere partijen zich verbonden."
Aan de hand van de adviezen van de Hoge Raad en de Nationale Arbeidsraad werden een
aantal amendementen opgesteld. "We willen echt rekening houden met de vragen die in de
sector leven en de problemen die zich in de praktijk stellen."
Zo werd er gepreciseerd dat de wet ook van toepassing is voor vrijwilligers die in het
buitenland actief zijn, en dat ook vreemdelingen in België vrijwilligerswerk mogen uitoefenen.
van Gool: "Er werd ook een verplichte aansprakelijkheidsverzekering opgenomen.
Oorspronkelijk was dit niet voorzien, omdat we dachten dat dit voor vele, voornamelijk
kleinere organisaties, financieel moeilijk zou kunnen zijn. Zowel de Hoge Raad voor vrijwilligers
als de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de NAR pleitten evenwel voor een
verplichte verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid."
Omdat het afsluiten van zo'n verzekering voor kleinere organisaties niet altijd evident is, roept
sp·a alvast haar lokale mandatarissen op om op gemeentelijk niveau zo'n gemeenschappelijke
verzekering aan te bieden, waar organisaties gratis kunnen op intekenen. van Gool: "Zo'n
verzekering is maar een kleine kost op een gemeentebegroting, maar het is wel een goed
signaal om aan de vrijwilligers duidelijk te maken dat hun werk sterk geapprecieerd wordt."
Daarnaast regelt het wetsvoorstel nog tal van andere zaken, zoals de hoogte van de
vergoeding die een vrijwilliger mag ontvangen, de terugbetaling van onkosten die door de
vrijwilliger werden gemaakt, en de cumulatie van vrijwilligerswerk met een uitkering.
Tekst wetsvoorstel op de site van de Kamer

