SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 222
van MIRANDA VAN EETVELDE
datum: 19 mei 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Buitenlandse vrijwilligers - Statuut en visumplicht
De minister vermeldt het volgende in de beleidsnota Jeugd 2014-2019: “Ik zal de
problemen inzake statuut en visumplicht van buitenlandse vrijwilligers bij de collega’s
van de federale regering aankaarten.”
1.

Wat zijn de concrete problemen inzake het statuut en de visumplicht van
buitenlandse vrijwilligers waarmee de jeugdsector geconfronteerd wordt? Welke
oplossingen ziet de minister voor deze problemen?

2.

Heeft de minister m.b.t. deze problematiek reeds contact gehad met zijn federale
collega’s? Zo ja, wat waren de resultaten van dit overleg? Zo neen, staat er op korte
termijn een overleg m.b.t. deze problematiek gepland met zijn federale collega’s?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 222 van 19 mei 2015
van MIRANDA VAN EETVELDE

1. De concrete problemen zijn tweeledig:
a. Er is een probleem met de toegang tot het grondgebied.
Voor EU- en EER- (Europese Economische ruimte) burgers is er geen
probleem; voor niet EU-burgers is er in België echter geen “vrijwilligersvisum”
volgens richtlijn 2004/114/EC.
Voor een verblijf tot drie maanden geldt het toeristenvisum; het probleem
stelt zich indien een jongere voor langere tijd vrijwilligerswerk komt doen (bv.
in het EVS-programma Erasmus+/Youth in Action).
Momenteel wordt bovenvermelde richtlijn herzien. Het betreft COM (2013)
151: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van
derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling,
bezoldigde en onbezoldigde stages, vrijwilligerswerk of au-pairactiviteiten.
b. Buitenlandse vrijwilligers in België hebben geen statuut.
De vrijstelling van arbeidskaart gebeurt in Vlaanderen van rechtswege, maar
de wetgeving zorgt voor spanning tussen vrijwilligers en werknemers.
Ik zal pas oplossingen naar voor schuiven, nadat ik hierover overleg heb
gehad met de collega’s uit de andere gemeenschappen en van het federale
niveau (zie 2).
2. Ik heb hierover nog geen overleg gehad met mijn federale collega. Ik zal mijn
administratie vragen om het standpunt van België voor te bereiden met de collega’s
van de jeugdadministraties uit de andere gemeenschappen.

