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Meldpunt voor vrijwilligers.
De vrijwilligerswetgeving vertoont nog enkele hiaten waardoor veel misbruiken ontstaan, onder de radar blijven en dus niet gesanctioneerd worden.
Het is zo dat commerciële organisaties die een winstoogmerk hebben niet toegestaan worden om vrijwilligers in te zetten. Toch zijn er commerciële organisaties, bijvoorbeeld woonzorgcentra, die dit toch doen door aparte vzw's op te richten, die dan wel vrijwilligers mogen inzetten en deze dan uitbesteden. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Bovendien zijn veel vrijwilligers vaak niet op de hoogte dat ze werken voor een commerciële organisatie en dat dit eigenlijk niet toegelaten is. Het gebeurt ook dat vrijwilligers taken over moeten nemen om te besparen op personeelskosten.
Vrijwilligerswerk bij de eigen werkgever kan niet. Om dit te omzeilen richt de commerciële instelling soms een vzw op om op die manier werknemers overuren te laten presteren als vrijwilliger in de vzw. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de constructies bij private ambulancierbedrijven.
De vrijwilligers kunnen niet echt ergens terecht met hun problemen en klachten. Bovendien blijven op die manier organisaties die vrijwilligers oneigenlijk of illegaal inzetten buiten schot. Daarom pleit het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk al een tijdje voor een meldpunt dat klachten over schendingen van de vrijwilligerswet registreert en actie kan ondernemen bij misbruiken. Dat meldpunt zou de bevoegdheid moeten hebben om problemen te signaleren en samen te werken met inspectie-, preventie- en overheidsdiensten.
1. Bent u voorstander van een dergelijk meldpunt? Waarom wel of waarom niet?
2. Welke andere manieren ziet u om dergelijke misbruiken, voornamelijk met het opzetten van vzw's om de wetgeving te omzeilen, aan te pakken?






Réponse à la question parlementaire n° 526 du 31 mars 2020 de madame LANJRI Nahima, Députée

L’Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1. L'article 3, 3° de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires contient la définition de l'organisation, c'est-à-dire toute association de fait ou personne morale de droit privé ou public, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires (par association de fait, on entend toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent d'un commun accord une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition des bénéfices entre ses membres et ses administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association). 
Une organisation qui ne répond pas à cette définition, comme c'est le cas des organisations commerciales, ne peut donc pas faire appel à des volontaires. D’éventuels abus doivent donc être traités. 

Les questions relatives à l’annulation ou la liquidation d’une ASBL relèvent de la compétence de mon collègue, Koen Geens, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des affaires européennes.

2. Les personnes qui pensent qu’un abus est fait du statut de volontaire et qui présument qu'elles ont précédemment exercé des activités couvertes par le statut de salarié peuvent toujours contacter les services d'inspection de l'Office national de sécurité sociale. En cas de cumul du statut de salarié et du travail volontaire, elles peuvent également s'adresser aux Services extérieurs du Contrôle des lois sociales.   Ils poursuivront alors leur enquête pour déterminer si des infractions ont été commises ou non.


Antwoord op de parlementaire vraag nr. 526 van 31 maart 2020 van mevrouw LANJRI Nahima, Volksvertegenwoordiger 

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.
1. Artikel 3,3° van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers bevat de definitie van organisatie, namelijk elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers (waarbij onder feitelijke vereniging wordt verstaan elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging). Een organisatie die niet voldoet aan deze definitie zoals dit het geval is voor commerciële organisaties kunnen dus geen beroep doen op vrijwilligers. Eventuele misbruiken moeten dan ook worden aangepakt. 
De vraag over de mogelijkheden rond een nietigverklaring of ontbinding van een VZW behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, Koen Geens, Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Minister van Europese Zaken.
2. Personen die menen dat er misbruik wordt gemaakt van het vrijwilligersstatuut en  veronderstellen dat zij eerder activiteiten verrichten die vallen onder het werknemersstatuut kunnen steeds terecht bij de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Bij cumulatie van het werknemersstatuut en vrijwilligerswerk kunnen zij eveneens terecht bij de Externe diensten van Toezicht Sociale Wetten.   Zij zullen dan verder onderzoeken of er al dan niet inbreuken zijn gebeurd.


La Ministre,										De Minister,






Maggie DE BLOCK

