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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Commissie heeft besloten om 2011 uit te roepen tot het Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk. Het huidige voorstel voor een beschikking van de Commissie geeft gevolg 
aan de verklaring van het Europees Parlement van 2 september 2008 over het uitroepen van 
2011 tot het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Het algemene doel van dit jaar is het 
aanmoedigen en ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken, en van 
de inspanningen van de lidstaten, de regionale en lokale autoriteiten en het maatschappelijke 
middenveld om gunstige voorwaarden voor het vrijwilligerswerk in de Europese Unie te 
scheppen.

De Commissie beschouwt vrijwilligerswerk als een actieve uiting van burgerparticipatie die 
onze gemeenschappelijke Europese waarden bevestigt: door vrijwilligerswerk zouden 
fundamentele waarden zoals burgerschap, solidariteit, de verdediging van het 
gemeenschappelijk erfgoed en non-discriminatie moeten worden bevorderd. 
Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in uiteenlopende sectoren als onderwijs, 
jeugdzaken, cultuur, sport, milieu, gezondheid, sociale zorg, consumentenbescherming, 
humanitaire hulp, ontwikkelingsbeleid, onderzoek, gelijke kansen en externe betrekkingen. 
Het kan eveneens bijdragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de samenleving.

Artikel 2 van het voorstel voor een beschikking bevat de vier doelstellingen van het Europees 
Jaar. De concrete maatregelen om deze doelstellingen te verwezenlijken, waaronder 
initiatieven georganiseerd op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, staan in artikel 
3.

Verder stelt de Commissie voor om een begroting van 6 miljoen euro voor het Europees Jaar 
van het vrijwilligerswerk 2011 beschikbaar te stellen en om 2 miljoen euro op de voorlopige 
ontwerpbegroting 2010 uit te trekken voor de voorbereidende werkzaamheden.

Het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk dient eveneens te worden aangegrepen om een 
aantal fundamentele beginselen die niet (voldoende) worden behandeld in het voorstel van de 
Commissie (opnieuw) te bevestigen.

In onderstaande amendementen wordt dan ook voorgesteld om:

 de wettelijke status van vrijwilligerswerk te verduidelijken;
 de daadwerkelijke bescherming van vrijwilligers te waarborgen wat betreft 

veiligheid op het werk, gezondheid en sociale bescherming;
 de validering te vergemakkelijken van door ervaring verworven kennis en 

gelijkwaardige diploma's in het kader van een programma voor beroepsopleiding en 
integratie in het arbeidsproces;

 vrijwilligersorganisaties een BTW-vrijstelling te verlenen om niet-commerciële 
organisaties zoveel mogelijk aan te moedigen om gebruik te maken van 
vrijwilligerswerk;

 de toegang van vrijwilligersorganisaties tot voldoende duurzame financiering te 
vergemakkelijken, zonder zware administratieve procedures, terwijl de noodzakelijke 
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controles betreffende de uitgaven ven openbare gelden worden gehandhaafd en het 
vrijwilligerswerk tot een bepaalde tijdsduur wordt beperkt; 

 de strijd aan te gaan tegen elke vorm van discriminatie;
 vrijwilligerswerk te stimuleren om vrede, Noord-Zuidsamenwerking, de 

bescherming van het milieu en de ontwikkeling en erkenning van een sociale en 
solidaire economie te bevorderen;

 in het kader van een permanent partnerschap met vrijwilligersorganisaties samen te 
werken en een stabiel institutioneel kader te ontwikkelen voor de deelname van 
deze organisaties aan het publieke debat; de Commissie de nodige administratieve en 
institutionele maatregelen te laten nemen om te waarborgen dat het 
partnerschapsbeginsel dat in de communautaire strategische richtsnoeren inzake 
cohesie en plattelandsontwikkeling is vastgesteld, wordt nageleefd en toegepast;

 voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om het Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk 2011 tot een succes te maken;

 vrijwilligerswerk als aparte categorie in de statistische berekeningen van Eurostat op 
te nemen, regelmatig satellietrekeningen over de instellingen zonder winstoogmerk
(IZW) op te stellen en vrijwilligerswerk in deze satellietrekeningen op te nemen.

Bovendien is het belangrijk om het niet bij een enkel jaar te houden. Zo moeten 
gemeenschappelijke doelstellingen voor vrijwilligersactiviteiten ook na het Europees Jaar van 
het vrijwilligerswerk 2011 worden nagestreefd. In zijn resolutie van 22 april 2008 over de 
bijdrage van vrijwilligerswerk aan de economische en sociale cohesie, heeft het Europees 
Parlement reeds maatregelen aanbevolen aan de Europese Unie, de lidstaten en de regionale 
en lokale overheden, al naar gelang hun respectievelijke bevoegdheden.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Vrijwilligerswerk vormt een niet-
formele leerervaring die zowel de 
ontwikkeling van beroepsvaardigheden en 
-competenties als een belangrijke vorm van 
actieve burgerparticipatie mogelijk maakt. 
Door vrijwilligers van alle leeftijden 
uitgevoerde acties zijn van cruciaal belang 
voor de ontwikkeling van de democratie, 
een van de basisbeginselen van de 

(3) Vrijwilligerswerk vormt een niet-
formele leerervaring die zowel de 
ontwikkeling van beroepsvaardigheden en 
-competenties als een belangrijke vorm van 
actieve burgerparticipatie mogelijk maakt. 
Door vrijwilligers van alle leeftijden 
uitgevoerde acties zijn van cruciaal belang 
voor de ontwikkeling van de democratie, 
een van de basisbeginselen van de
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Europese Unie, en dragen bij aan de 
ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen en aan de sociale samenhang. 

Europese Unie, en dragen bij aan de 
ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen en aan de sociale samenhang. 
Vrijwilligerswerk komt echter niet in de 
plaats van arbeid in loondienst. Wel 
dienen vrijwilligers een toereikende 
vergoeding te ontvangen.

Or. fr

Motivering

Vrijwilligerswerk, zoals verricht binnen organisaties zonder winstoogmerk, dient niet 
eenvoudigweg in de plaats van arbeid in loondienst te kunnen komen. Bedrijven moeten 
vrijwilligerswerk niet kunnen gebruiken om tegen lagere kosten taken te laten uitvoeren die 
uit principe tot de taken van hun werknemers behoren. Overigens moeten 
vrijwilligersorganisaties zich ertoe verplichten om de in het kader van 
vrijwilligersopdrachten gemaakte kosten (maaltijden, eventuele overnachting, enz.) te 
vergoeden.

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis )Vrijwilligerswerk kan twee 
verschillende vormen aannemen. Zo zijn 
er vrijwilligers die, hoewel zij, 
overeenkomstig de definities van de VN 
en de Internationale Arbeidsorganisatie, 
voor organisaties zonder winstoogmerk 
werken, hiervoor een bezoldiging 
ontvangen die vaak onder het 
marktniveau ligt. Ook zijn er vrijwilligers 
die onbetaald werk verrichten, hoewel de 
tijdens de opdracht gemaakte kosten soms 
worden gedekt. Het Europees Jaar van 
het vrijwilligerswerk moet worden 
aangegrepen om de lidstaten aan te 
sporen om de wettelijke status van deze 
twee activiteiten te verduidelijken om de 
situatie van de betrokkenen te 
vereenvoudigen. In onderhavige 
beschikking dekt de term vrijwilligerswerk 
beide bovengenoemde activiteiten.
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Or. fr

Motivering

Vrijwilligerswerk wordt door internationale organisaties als de Internationale 
Arbeidsorganisatie en de VN gedefinieerd als werk verricht voor non-profit organisaties, 
d.w.z. vrijwilligersverenigingen of niet-gouvernementele organisaties van humanitaire 
strekking of zonder winstoogmerk, door vrijwilligers die meestal hiervoor worden betaald en 
in loondienst zijn.

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Desondanks wordt het potentieel van 
het vrijwilligerswerk nog niet volledig 
benut. Een Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk zal de mogelijkheid 
bieden om in een Europese context aan te 
tonen dat vrijwilligerswerk de 
burgerparticipatie vergroot. Het kan het 
saamhorigheidsgevoel van de burgers en 
hun inzet in de samenleving helpen 
versterken op alle niveaus – lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees.

(15) Desondanks wordt het potentieel van 
het vrijwilligerswerk nog niet volledig 
benut. Een Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk zal de mogelijkheid 
bieden om in een Europese context aan te 
tonen dat vrijwilligerswerk de 
burgerparticipatie vergroot. Het kan het 
saamhorigheidsgevoel van de burgers en 
hun inzet in de samenleving helpen 
versterken op alle niveaus – lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees – en 
bijdragen aan de strijd tegen 
discriminatie, zodat buitenlandse 
ingezetenen in alle lidstaten vrijwilligers 
kunnen zijn.

Or. fr

Motivering

Vrijwilligerswerk heeft als doel de sociale samenhang in Europa te versterken en dient dan 
ook de mogelijkheid te bieden de strijd aan te gaan tegen elke vorm van discriminatie en een 
status te krijgen toegankelijk voor alle ingezetenen van alle lidstaten, met inbegrip van 
onderdanen van derde landen die geen partner van de Europese Unie zijn.
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Amendement 4

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het Europees Jaar van de 
vrijwilligers moet de fundamentele rol van 
vrijwilligersactiviteiten opnieuw 
bevestigen, terwijl de lidstaten eraan 
worden herinnerd dat deze activiteiten 
niet moeten dienen om in de 
fundamentele behoeften op het gebied van 
sociale diensten te voorzien en niet in de 
plaats van het overheidsoptreden moeten 
komen.

Or. fr

Motivering

Overheden moeten vrijwilligerswerk niet kunnen gebruiken om tegen lagere kosten taken te 
laten uitvoeren die uit principe door hun diensten en administraties dienen te worden 
uitgevoerd.

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totstandbrenging van een stimulerende 
omgeving voor vrijwilligerswerk in de EU 
– verankeren van vrijwilligerswerk als 
onderdeel van de bevordering van de 
burgerparticipatie en de intermenselijke 
activiteiten in een EU-context.

1. Totstandbrenging van een stimulerende 
omgeving voor vrijwilligerswerk in de EU 
– verankeren van vrijwilligerswerk als 
onderdeel van de bevordering van de 
burgerparticipatie, het partnerschap en de 
intermenselijke activiteiten in een EU-
context.

Or. fr

Motivering
In het kader van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk moet het fundamentele begrip 
'partnerschap' opnieuw worden bevestigd met het oog op permanente samenwerking tussen 
alle overheidsniveaus en vrijwilligersorganisaties.
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Amendement 6

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Versterking van de positie van de 
vrijwilligersorganisaties en verbetering van 
de kwaliteit van het vrijwilligerswerk –
vergemakkelijken van het 
vrijwilligerswerk en aanmoedigen van
netwerking, mobiliteit, samenwerking en 
synergieën tussen vrijwilligersorganisaties 
en andere sectoren in een EU-context.

2. Versterking van de positie van de 
vrijwilligersorganisaties en verbetering van 
de kwaliteit van het vrijwilligerswerk –
bevorderen van het vrijwilligerswerk en
van de toegang tot voldoende duurzame 
financiering, door netwerking, mobiliteit, 
samenwerking en synergieën tussen 
vrijwilligersorganisaties en andere sectoren 
zonder winstoogmerk in een EU-context
aan te moedigen en vrijwilligers in staat te 
stellen hun activiteiten op langere termijn 
te verrichten.

Or. fr

Motivering
Om de positie van de vrijwilligersorganisaties te versterken moeten zij toegang krijgen tot op 
langere termijn gegarandeerde en duurzame financieringen. Bovendien moet opnieuw worden 
bevestigd dat vrijwilligersactiviteiten zonder winstoogmerk worden verricht en worden 
benadrukt dat alleen vrijwilligerswerk op langere termijn een werkelijk beroeps- of zelfs 
levensproject kan vormen.

Amendement 7

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beloning en erkenning van 
vrijwilligersactiviteiten – aanmoedigen van 
passende prikkels voor personen, 
ondernemingen en vrijwilligersorganisaties 
en verkrijgen van een systematischere 
erkenning door beleidsmakers, 
maatschappelijke organisaties en 
werkgevers op EU-niveau en in de 
lidstaten van in het kader van 

3. Beloning en erkenning van 
vrijwilligersactiviteiten – aanmoedigen van 
passende prikkels voor personen, 
ondernemingen en vrijwilligersorganisaties 
(onder andere een adequate sociale-
zekerheidsdekking voor vrijwilligers door 
een verzekering tegen ongevallen en 
persoonlijke aansprakelijkheid tijdens de 
duur van de vrijwilligersactiviteiten, 
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vrijwilligerswerk ontwikkelde 
vaardigheden en competenties.

daadwerkelijke erkenning van verworven 
vaardigheden door de validering van door 
ervaring verworven kennis en 
gelijkwaardige diploma's in het kader van 
een programma voor beroepsopleiding en 
integratie in het arbeidsproces voor 
vrijwilligers, een BTW-vrijstelling voor 
aankopen gedaan door in de lidstaten 
geregistreerde vrijwilligersorganisaties 
voor de verwezenlijking van hun 
doelstellingen) en verkrijgen van een 
systematischere erkenning door 
beleidsmakers, maatschappelijke 
organisaties en werkgevers op EU-niveau 
en in de lidstaten van in het kader van 
vrijwilligerswerk ontwikkelde 
vaardigheden en competenties

Or. fr

Motivering

Om het vrijwilligerswerk in de Europese Unie te bevorderen en aan te moedigen moet 
vrijwilligers een adequate bescherming op het gebied van gezondheid en veiligheid worden 
gegarandeerd. Bovendien moeten vrijwilligers door de validering van de in dit kader 
verworven vaardigheden profijt kunnen trekken van hun vrijwilligersactiviteiten. Tenslotte zal 
een BTW-vrijstelling voor vrijwilligersorganisaties de ontwikkeling van vrijwilligerswerk 
bevorderen.

Amendement 8

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Stimulering van de internationale 
en Europese solidariteit door de 
bevordering van vrede, Noord-
Zuidsamenwerking, milieubescherming 
en de ontwikkeling en erkenning van een 
sociale en solidaire economie door middel 
van vrijwilligerswerk.

Or. fr
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Motivering

Aangezien vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd om de sociale samenhang zowel op lokaal als 
op Europees en internationaal niveau te versterken, dient het de solidariteit tussen de 
volkeren en individuen te bevorderen.

Amendement 9

Voorstel voor een beschikking
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De begroting voor de uitvoering van 
deze beschikking voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 
bedraagt 6 000 000 euro.

1. De begroting voor de uitvoering van 
deze beschikking voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 
bedraagt 13 500 000 euro.

Or. fr

Motivering

De begrotingsmiddelen voor de uitvoering van de besluiten van de Europese Unie inzake de 
afgelopen vijf  Europese Jaren bedroegen tussen 10 miljoen euro en 17 miljoen euro. 
Aangezien het thema vrijwilligerswerk even belangrijk is als de thema's van de laatste 
Europese Jaren wordt een begroting van 13,5 miljoen euro voorgesteld, d.w.z. het gemiddelde 
van bovengenoemde bedragen. 

Amendement 10

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – punt A – punt 1 – stip 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verbetering van de zichtbaarheid van 
de bijdrage van vrijwilligerswerk aan 
het nationaal inkomen en van de 
gevolgen hiervan voor de samenleving, 
door vrijwilligerswerk als aparte 
categorie in de statistische 
berekeningen van Eurostat op te 
nemen, satellietrekeningen over de 
instellingen zonder winstoogmerk op te 
stellen en vrijwilligerswerk in deze 
satellietrekeningen op te nemen en 
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door middel van de jaarlijkse 
internationale dag van het 
vrijwilligerswerk op 5 december, 
erkend door de Verenigde Naties sinds 
1985. 

Or. fr

Motivering

In zijn resolutie over de bijdrage van vrijwilligerswerk aan de economische en sociale 
cohesie heeft het Europees Parlement reeds aanbevolen om vrijwilligerswerk als aparte 
categorie in de statistische berekeningen van Eurostat op te nemen, regelmatig 
satellietrekeningen over de instellingen zonder winstoogmerk (IZW) op te stellen en 
vrijwilligerswerk in deze satellietrekeningen op te nemen. De internationale dag van het 
vrijwilligerswerk van de VN moet door de Europese instellingen worden overgenomen.

Amendement 11

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – punt C – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke nationale coördinator dient een enkele 
aanvraag voor communautaire financiering 
in. Die subsidieaanvraag bevat een 
beschrijving van het werkprogramma van 
de coördinator en de te financieren actie ter 
bevordering van het Europees Jaar. De 
subsidieaanvraag gaat vergezeld van een 
gedetailleerde begroting waarin de totale 
kosten van de voorgestelde initiatieven/het 
voorgestelde werkprogramma en het 
bedrag en de bronnen van 
medefinanciering worden aangegeven. De 
communautaire subsidie kan maximaal 
80% van de totale kosten bedragen.

Elke nationale coördinator dient een enkele 
aanvraag voor communautaire financiering 
in. Die subsidieaanvraag bevat een 
beschrijving van het werkprogramma van 
de coördinator en de te financieren actie ter 
bevordering van het Europees Jaar, 
opgesteld in constant overleg met de 
vrijwilligersorganisaties. De 
subsidieaanvraag gaat vergezeld van een 
gedetailleerde begroting waarin de totale 
kosten van de voorgestelde initiatieven/het 
voorgestelde werkprogramma en het 
bedrag en de bronnen van 
medefinanciering worden aangegeven. De 
communautaire subsidie kan maximaal 
80% van de totale kosten bedragen.

Or. fr

Motivering

Vrijwilligersorganisaties dienen in een geest van partnerschap, volledig te worden betrokken 
bij de opstelling van de programma's.
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