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1. Situering
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft op 18 september 2008 de
SERV om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet betreffende het georganiseerde
vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De aandacht voor het georganiseerde vrijwilligerswerk in Vlaanderen is niet nieuw. Het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en
gezondheidssector biedt een rechtsgrond voor een profilering en erkenning van het vrijwilligerswerk. Daarbij ligt de focus sterk op het autonoom vrijwilligerswerk.
Na 14 jaar uitvoering van het decreet komen een aantal verbeterpunten aan het licht die een
nieuwe regelgeving verantwoorden.
Volgende krachtlijnen liggen ten gronde aan de voorgestelde regeling in het nieuwe voorontwerp van decreet en vormen het kader voor het vrijwilligerswerk binnen het beleidsdomein
Welzijn, Gezondheid en Gezin:
1. De nodige aandacht voor het rekruterings-, vormings- en ondersteuningsbeleid van alle
welzijns- en gezondheidsorganisaties die werken met vrijwilligers;
2. Een duidelijke en kwalitatieve profilering van het vrijwilligerswerk met expliciete aandacht
voor het ingebouwd vrijwilligerswerk, naast de reeds bestaande focus op het autonoom
vrijwilligerswerk;
3. Afstemming van de bepalingen op de federale regelgeving betreffende de rechten van
vrijwilligers;
4. De subsidiëring voor de organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk wordt vereenvoudigd
en gekoppeld aan de gezondheidsindex;
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2. Advies
Reeds in zijn advies van 27 april 1993 over een ontwerpversie van bovenvermeld decreet van
23 maart 1994 heeft de SERV de betekenis onderstreept van het vrijwilligerswerk in de versterking van het maatschappelijk draagvlak van een solidaire samenleving. De SERV ondersteunt elk initiatief dat kan bijdragen tot een maximale bevordering en ontplooiing van het
georganiseerde vrijwilligerswerk.
Ten gronde waardeert de SERV het opzet en uitwerking van het voorontwerp decreet dat hem
ter advies wordt voorgelegd. Het biedt het noodzakelijke kader om een doeltreffende toekomstgerichte vrijwilligerswerking mogelijk te maken. Het voorontwerp decreet komt tegemoet
aan verwachtingen inzake afstemming met de federale wetgeving wat betreft de gehanteerde
definities, de vergoedingen voor vrijwilligers en de inhoud van de afsprakennota.
Het voorontwerp van decreet machtigt de Vlaamse regering om een aantal belangrijke aspecten nader te regelen. Het gaat hier onder meer over de procedures voor erkenning en subsidiëring van de autonome vrijwilligersorganisaties en van het ingebouwde vrijwilligerswerk. De
SERV dringt erop aan dat de Vlaamse regering, in overleg met de sector, onmiddellijk werk
zou maken van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten.
Het is immers pas nadat deze uitvoeringsbesluiten uitwerking kunnen krijgen dat ook de nieuwe regeling op het terrein operationeel kan worden. Vandaar ook de terechte keuze om het
decreet pas in werking te laten treden van zodra de uitvoering ervan daadwerkelijk verzekerd
is.
Wat in het bijzonder de afsprakennota voor de vrijwilliger betreft (artikel 6) bepaalt het voorontwerp de minimale vermeldingen die hierin moeten worden opgenomen. Bovendien behoudt
de Vlaamse Regering de mogelijkheid om de inhoud van de afsprakennota te preciseren en
aan te vullen. De SERV wijst erop dat de vastlegging van (bijkomende) vermeldingen geen
aanleiding mag geven tot overbodige administratieve verplichtingen voor de vrijwilligers en
hun organisatie, en vraagt zich af wat de juridische gevolgen zijn van een dergelijke afsprakennota.
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