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Aangepaste vrijwilligerswet unaniem goedgekeurd
Sinds vorig jaar is er eindelijk een vrijwilligerswet. De wet treedt in werking op 1 augustus 2006.
Kamerlid Greet van Gool (sp.a): “Omdat er bij – vooral kleinere – verenigingen wat onzekerheid
bestond over de precieze draagwijdte van de wet, hebben alle democratische partijen nog enkele
aanpassingen doorgevoerd. De aangepaste wet werd vandaag in commissie unaniem goedgekeurd en
wordt donderdag gestemd in de voltallige Kamer.”
Vrijwilligersorganisaties vragen al jaren om een vrijwilligerswet, die de organisatie, de verantwoordelijkheid en de
aansprakelijkheid van de vrijwilliger en/of zijn vereniging regelt. Sinds vorig jaar is er zo’n wet die in werking
treedt op 1 augustus 2006. van Gool: “Het is logisch dat die wet wat vragen oproept. De sector kende nooit een
omvattende regeling en is zeer verscheiden: van zeer grote verenigingen tot zeer kleine, van tijdelijke tot
permanente, van bijna professioneel geleide organisaties tot zeer amateuristische. Vooral de kleinere, feitelijke
verenigingen kampten met onzekerheid.”
Om op deze vragen een antwoord te geven, nog meer rechtszekerheid te bieden en de wet nog beter af te
stemmen op de realiteit van kleinere verenigingen, diende van Gool een nieuw wetsvoorstel ingediend dat aan de
bestaande wet enkele verbeteringen aanbrengt. van Gool: “Zo vervangen we de ‘organisatienota’ (waardoor de
vrijwilliger weet waar hij aan toe is en wat zijn taken zijn, en waarmee de vereniging duidelijk maakt wat ze aan de
vrijwilliger te bieden heeft) door een informatieplicht. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling, maar de wat
bureaucratische term organisatienota schrikte begrijpelijk de verenigingen af.”
Ook bij de aansprakelijkheid van de vrijwilliger of de vereniging worden enkele wijzigingen aangebracht. Van
Gool: “De bedoeling blijft dezelfde, namelijk een maximale bescherming van vrijwilligers. Maar de bestaande
tekst wordt aangepast aan de realiteit van kleine en informele verenigingen. Voor de verzekering van de
verenigingen voegen we ook een taak voor de overheid in, namelijk een informatieplicht enerzijds, en het
aanbieden van collectieve polissen voor de verenigingen anderzijds. Het belang van vrijwilligers en goede
verenigingen is onschatbaar voor de samenleving. De overheid mag daar best iets tegen over zetten.”
Ook bij de forfaitaire vergoeding die een vrijwilliger mag ontvangen, wordt een wijziging aangebracht. Van Gool:
“De kwartaalgrens wordt afgeschaft. Dit doen we om rekening te houden met bijvoorbeeld de
speelpleinwerkingen die bijna hun volledige werking in twee maanden hebben.”

