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Verenigingswerk in sport vanaf 1 januari 2018 

De recreatieve sportwereld draait op geëngageerde mensen, maar momenteel is het erg moeilijk 
om bijvoorbeeld trainers, scheidsrechters of juryleden rechtszeker te kunnen vergoeden. Dit wordt 
vanaf 1 januari 2018 mogelijk door het nieuwe statuut ‘verenigingswerk’.  

Op dit moment zijn er twee juridische kaders waarvan de sportwereld gebruik kan maken: de 
reguliere arbeidswetgeving en de vrijwilligerswetgeving. De praktijk stelt vast dat die twee statuten 
niet volstaan. De vrijwilligersvergoeding kan enkel onkosten dekken, terwijl de reguliere 
arbeidswetgeving te zwaar is voor de meeste sportclubs en de taken die vervuld worden. Tussen 
beide stelsels gaapt een grote grijze zone, waarin vaak noodgedwongen oneigenlijk gebruik gemaakt 
wordt van de vrijwilligersvergoeding.  

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters werkte daarom een nieuw statuut uit, een oplossing 
voor de sportsector zonder bijkomende administratieve lasten. De federale regering nam het statuut 
over in het Zomerakkoord, gaf het vandaag de nieuwe naam ‘verenigingswerk’ en keurde het 
definitief goed. Met verenigingswerk zullen werknemers (minstens 4/5de) en gepensioneerden 
maximum 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen in de non-profitsector. Enkel niet-
commerciële organisaties zullen dus beroep kunnen doen op personen die zich ten dienste stellen 
van derden, om concurrentie met reguliere arbeid te voorkomen. In de sportsector kan bijvoorbeeld 
wel een trainer verenigingswerk doen, maar niet een betaalde sportbeoefenaar. Het gaat van start 
op 1 januari 2018. 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Eindelijk komt er een oplossing voor onze sportclubs. 
De vele geëngageerde mensen die zich naast hun gewone job ook nog inzetten als bijvoorbeeld 
trainer, scheidsrechter of jurylid kunnen daar voortaan ook op een eerlijke manier voor vergoed 
worden. Bovendien zal dit nieuwe systeem ook toegepast kunnen worden voor bijvoorbeeld 
kinderopvang, in de culturele sector, bij erfgoed…” 

Persinfo 
Thomas Pollet 
Woordvoerder van minister Philippe Muyters  
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
+32 474 69 56 08 – thomas.pollet@vlaanderen.be 
 


