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betaalbaar is voor de sportaanbieders, minimale administratieve lasten omvat en een billijke 

vergoeding van de sportbegeleider mogelijk maakt, aan de Vakgroep Publiek Recht van de 
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door Prof. Guido Van Limberghen, promotor, en de heer Joris De Wortelaer, onderzoeker. 

De professoren Wilfried Rauws, Kristof Salomez en Michel Maus fungeerden als leden van 

het ondersteunende expertiseteam. 

Wij mochten als onderzoekers een beroep doen op de expertise en knowhow van een 
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Buzzi (jurist Bloso - Algemene afdeling), de heer Brecht De Vos (Raadgever Sport Kabinet 

van Philippe Muyters - Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke 

Ordening en Sport), mevrouw Chris Massez (Bloso - Afdeling Subsidiëring) en de heer Bert 
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en Jeugd – Cluster Sportbeleid). Wij zijn de leden van deze groep bijzonder erkentelijk voor 

de openheid waarmee zij hun kennis van de sportsector met ons deelden, voor hun 
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discussies die ons hebben toegelaten onze eerste inzichten af te toetsen en te verrijken. Zij 

hebben in aanzienlijke mate bijgedragen tot de totstandkoming van het voorliggende 

voorstel. 

Het was in de optiek van de opdrachtgever en van de onderzoekers essentieel dat ook de 

stakeholders bij het onderzoek zouden worden betrokken. Naast de leden van de 

begeleidingsgroep namen ook volgende personen deel aan een daartoe georganiseerde 

workshop waarop de aan het voorgestelde statuut ten grondslag liggende beleidsopties 

werden toegelicht en bediscussieerd: de heer Mario Hendriks (deelnemer aan het VLABUS 

project over tewerkstelling in sportclubs), mevrouw Geraldine Mattens (algemeen en 

juridisch directeur Vlaamse sportfederatie), mevrouw Liliane Roegies (directeur Vlabus vzw 

centraal secretariaat), mevrouw Marjolein Van Poppel (stafmedewerker Vlaams Instituut 

voor sportbeheer en recreatiebeleid). Wij danken hen voor de lectuur van ons 

voorafgaandelijk overgemaakt tussenrapport en vonden steun in hun begrip voor de door 

ons voorgestelde beleidskeuzes. Dankzij hun kritische betrokkenheid hebben wij sommige 

aspecten beter toegelicht en andere opnieuw overwogen of zelfs bijgestuurd. 

Wij danken tot slot de Vlaamse Overheid voor het in ons gestelde vertrouwen en drukken de 

hoop uit dat het door ons geformuleerde voorstel in wetgeving wordt omgezet en aldus 

effectief bijdraagt tot een betere sportbegeleiding in ieders belang. 
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1. Krachtlijnen van het voorgestelde statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders 

De Vakgroep Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel werkte op verzoek van de 

Vlaamse Overheid een voorstel uit voor een nieuw statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders.  

Het nieuwe statuut dient volgende doelstellingen te verwezenlijken: 

1. het nieuwe statuut dient betaalbaar te zijn voor de sportaanbieders; 

2. het nieuwe statuut legt minimale administratieve lasten op; 

3. het nieuwe statuut werkt de grijze zone weg tussen vrijwilligers en professionelen; 

4. het nieuwe statuut vergoedt semi-agorale sportbegeleiders op een billijke wijze; 

5. het nieuwe statuut genereert geen uitstroom uit het reguliere professionele 
arbeidscircuit. 

 

Het voorliggende voorstel stelt het nieuwe statuut alleen open voor volgende categorieën 

van “sportbegeleiders”: trainers, coaches, jeugdsportcoördinatoren, scheidsrechters en 

juryleden. Het betreft niettemin een doelgroep van meer dan 200.000 personen wier inzet, 

ervaring en knowhow cruciaal is voor een degelijke ondersteuning van de meest 

uiteenlopende sportactiviteiten. Het voorstel ruimt een aantal struikelblokken die thans de 

effectieve inzet en billijke vergoeding van deze begeleiders ernstig bemoeilijken.  

Alleen niet-commerciële organisaties zullen onder het nieuwe statuut een beroep kunnen 

doen op semi-agorale sportbegeleiders. Rechtspersoonlijkheid is niet vereist. Ook feitelijke 

verenigingen kunnen de medewerking vragen van semi-agorale sportbegeleiders, op 

voorwaarde dat ook zij geen winstoogmerk nastreven. Deze voorwaarde ligt volledig in het 

verlengde van het statuut van de vrijwilligers. Zoals de vrijwilligers bieden de semi-agorale 

sportbegeleiders, ‘na hun uren’ hun diensten aan. Zij zullen hiervoor een vergoeding kunnen 

ontvangen waarvan het bedrag de gemaakte kosten licht overschrijdt. Personen en 

organisaties die voornamelijk worden gedreven door winstoogmerk of commerciële 

motieven, vallen bijgevolg buiten het toepassingskader van het semi-agoraal statuut, maar 

kunnen nog steeds terecht in het reguliere professionele arbeidscircuit. 

In het verlengde hiervan wordt de mogelijkheid om een welbepaalde semi-agorale 

sportbegeleider in te zetten beperkt tot een redelijke grens. Uitgaande van een theoretische 

inzetbaarheid van gemiddeld 12 uren per week gedurende een gemiddeld sportseizoen van 

35 weken, laat het nieuwe statuut toe dat een semi-agorale sportbegeleider gedurende 

maximaal 420 uren per jaar wordt ingezet. Deze beperking sluit volledig aan bij de 

bovengrens van het statuut, die wordt afgebakend door de reguliere professionele arbeid in 

de sportsector. Reguliere professionele arbeid neemt met andere woorden een aanvang 

daar waar de toegelaten inzetbaarheid van de semi-agorale sportbegeleider eindigt, d.w.z. 

vanaf het ogenblik dat de sportbegeleider gemiddeld meer dan 1/3 van de normale 

arbeidsduur presteert. De sportbegeleiders en de organisaties die een beroep op hen doen, 
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dienen alleen dit maximum aantal uren op jaarbasis te eerbiedigen. Semi-agorale 

sportbegeleiders kunnen en mogen gedurende bepaalde periodes bijvoorbeeld intensiever of 

zelfs voltijds worden ingeschakeld (vb. bij sportkampen). Deze regeling biedt voldoende 

ruimte voor de flexibiliteit, eigen aan de sportbegeleidersactiviteiten, en laat ook toe zowel 

de eigenlijke sportbegeleiding (vb. de training, de bijstand tijdens een wedstrijd), als 

activiteiten ter voorbereiding of opvolging daarvan onder het nieuwe statuut te brengen (vb. 

het scouten van een tegenstander als voorbereiding voor een wedstrijd).  

Het nieuwe statuut biedt de mogelijkheid om semi-agorale sportbegeleiders een billijke 

vergoeding toe te kennen en schept rechtszekerheid over de draagwijdte daarvan. Het 

voorgestelde statuut voor de semi-agorale sportbegeleiders eerbiedigt het 

vrijwilligersstatuut en laat nog steeds sportbegeleiding door vrijwilligers toe. Het legt 

daarom geen verplichting tot het vergoeden van elke sportbegeleider op. Het waarborgt de 

semi-agorale sportbegeleiders en de opdrachtgevende organisaties wel de mogelijkheid om 

een vergoeding voor de geleverde prestaties te bedingen. Het statuut bepaalt het bedrag 

van die vergoeding niet zelf, maar laat dat over aan de organisaties en de sportbegeleiders. 

Het legt deze partijen alleen de verplichting op om een maximumbedrag per uur en een 

maximumbedrag per jaar in acht te nemen. De maximale uurvergoeding is gelijk aan het 

inter-professionele minimumuurloon, dat op dit ogenblik 9,12 EUR bedraagt. Het valt 

immers niet te rechtvaardigen dat sportbegeleiders een hogere vergoeding zouden krijgen 

in het semi-agoraal statuut dan in het reguliere professionele arbeidscircuit. Wanneer een 

sportbegeleider het toegelaten maximum van 420 uur sportbegeleiding effectief presteert, 

bedraagt zijn inkomen uit die activiteit aan de thans geldende bedragen 3.830 EUR. Van dit 

bedrag worden de eerste 1.308 EUR fiscaal vrijgesteld, zoals ook het geval is met de 

kostenvergoeding die vrijwilligers kunnen genieten. Op het resterende saldo van 2.522 EUR 

zal een belasting van 33% worden geheven. RSZ-bijdragen worden niet geheven. Enerzijds, 

zou de inning van socialezekerheidsbijdragen aanleiding geven tot een aanzienlijke 

administratieve belasting voor de organisaties, anderzijds dienen de uitgaven voor de 

opdrachtgevers te worden beheerst en de netto-return voor de sportbegeleiders voldoende 

aantrekkelijk gemaakt. 

Dat geen RSZ-bijdragen worden geheven op de vergoeding van de semi-agorale 

sportbegeleiders wordt in ons voorstel ook gerechtvaardigd door de keuze om geen 

socialezekerheidsrechten te koppelen aan het verrichten van een semi-agorale 

sportbegeleidingsactiviteit. Om die reden krijgen de personen die behoren tot de 

bovengenoemde categorieën van sportbegeleiders slechts toegang tot het statuut, indien zij 

een professionele hoofdactiviteit uitoefenen of verkeren in een daarmee gelijkgestelde 

toestand die hen socialezekerheidsbescherming biedt tegen de gevolgen van de klassieke 

sociale risico’s, zoals ouderdom, werkloosheid, ziekte, …. Om misbruiken te voorkomen mag 

deze professionele hoofdactiviteit niet gelijktijdig met de semi-agorale arbeid worden 

uitgeoefend voor dezelfde opdrachtgever.  

In tegenstelling tot effectieve vrijwillige arbeid, wordt de semi-agorale sportbegeleiding 

gelijkgesteld met reguliere professionele arbeid, met betrekking tot de toelaatbaarheid van 

de sportbegeleidingsactiviteit door de titularis van een socialezekerheidsuitkering en de 

cumulatie van de vergoeding als sportbegeleider met een socialezekerheidsuitkering. De 

bestaande regels die deze cumulaties verbieden of beperken inzake beroepsactiviteiten en 
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beroepsinkomsten, zullen eveneens van toepassing zijn op de semi-agorale arbeid en de 

vergoeding ervan. De vaststelling dat semi-agorale arbeid een duidelijke economische 

waarde vertegenwoordigt, verklaart deze beleidskeuze. Bovendien wordt zo voorkomen dat 

de cumul van socialezekerheidsuitkeringen met de vergoeding voor semi-agorale arbeid de 

wederinschakeling op de reguliere professionele arbeidsmarkt zou ontmoedigen. 

De eigen aard van de semi-agorale arbeid en de flexibiliteit die eigen is aan de 

sportbegeleidingsactiviteiten verklaren waarom in het voorgestelde statuut de toepassing 

van het arbeidsrecht op semi-agorale arbeid daarentegen grotendeels wordt uitgesloten. 

Alleen een aantal essentiële bepalingen uit de Arbeidswet (vb. arbeidsduur van jeugdige 

werknemers, bescherming van zwangere vrouwen), de welzijnswetgeving en het onthaal 

van nieuwelingen, wordt toepasselijk gemaakt op semi-agorale sportbegeleiding. Daarnaast 

omvat het nieuwe statuut nog een aantal bijzondere beschermende maatregelen ten 

voordele van de sportbegeleiders. Zo wordt hun aansprakelijkheid beperkt tot de schade die 

veroorzaakt wordt door hun bedrog, zware fout of repetitieve lichte fout. Bovendien moeten 

de opdrachtgevers zich op diverse vlakken voldoende verzekeren ter bescherming van de 

semi-agorale sportbegeleider (o.a. de lichamelijke schade geleden door de sportbegeleider, 

de aansprakelijkheid van de sportbegeleider, …). 

Met het oog op de rechtszekerheid worden de belangrijkste aspecten van het statuut 

verplicht opgenomen in een standaardovereenkomst die, in tegenstelling tot wat geldt in het 

statuut van de vrijwilligers, wel degelijk de rechten en plichten van de partijen dient te 

omvatten. 

De onderzoekers hebben zich ook ten slotte gebogen over de vraag of de invoering van dit 

nieuwe statuut niet zal tot een financiële aderlating voor de overheid leiden. Binnen het 

bestek van het gegunde onderzoek konden geen eigen cijfergegevens worden verzameld en 

moest op dit vlak worden voortgegaan op bestaande analyses. Ondanks het gebrek aan 

eenduidig cijfermateriaal sluit de doorgevoerde financiële analyse nieuwe 

overheidsinkomsten niet uit. Een zeer defensieve, wellicht minder realistische inschatting 

mondt uit in een neutrale impact op het globale overheidsbudget. Een meer realistisch 

geachte analyse duidt op potentiële inkomsten, die naargelang van de gehanteerde bron 

zouden kunnen oplopen van ongeveer 6 miljoen tot 18 miljoen EUR per jaar. De omvang 

van deze meerontvangsten hangt nagenoeg volledig af van de gehele of gedeeltelijke 

toetreding van zwartwerkers tot het semi-agorale statuut. Daarom werden verschillende 

maatregelen uitgewerkt ter bestrijding van dit niet-officiële circuit, gaande van het 

verhogen van de netto-return van de semi-agorale vergoeding, tot voorschriften ter 

verhoging van de controle op zwartwerk of oneigenlijk gebruik van het statuut. 

Dit onderzoek bevestigt de intrinsieke noodzaak tot een spoedige implementatie van dit 

nieuwe statuut dat in de praktijk een evenwichtig aantal voordelen zal genereren, zowel 

voor de sportbegeleiders, de sportorganisaties en de sporters, als voor de overheid. De 

onderzoekers knopen aan deze conclusie nog de bedenking dat het actuele 

vrijwilligerstatuut best volledig wordt geïntegreerd in het nieuwe semi-agoraal statuut, 

zodat de cohesie van het globale stelsel wordt gegarandeerd en de bestaande complexiteit 

en onzekerheid verbonden aan de interpretatie en toepassing van de Vrijwilligerswet worden 

opgeheven. 
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2. Context 

Recente studies bevestigen de maatschappelijke evolutie waarbij een toenemende 

tewerkstelling en tewerkstellingsbehoefte binnen de sportsector worden waargenomen1. 

Zowel het maatschappelijk belang en de toegevoegde economische waarde, als de 

algemene tendens tot toegenomen waardering voor het sportgebeuren rechtvaardigen de 

creatie van een algemeen rechtskader waarbinnen semi-agorale sportbegeleiders kunnen 

ageren. Deze behoefte wordt thans uitdrukkelijk door de stakeholders bevestigd2. 

Bovendien ontstaat een ruimere politieke interesse3 en daardoor een grotere kans op 

parlementaire realisatie van een wetgevend kader voor de uitoefening van semi-agorale 

sportbegeleiding. Voorts wordt gesteld dat bij gebrek aan wetgevend kader een groot 

sociaal en economisch potentieel wordt mislopen. 

De bijzonderheid van de rechtspositie van sportbegeleiders4 schuilt in diverse aspecten. 

Enerzijds worden dergelijke activiteiten zeer vaak niet uitgeoefend als economische 

hoofdactiviteit. Anderzijds overstijgt de semi-agorale sportbegeleiding de grenzen van het 

traditionele vrijwilligerswerk, in het bijzonder door de toekenning van een vergoeding die de 

loutere terugbetaling van eigen kosten overstijgt. Het oogmerk om het leveren van 

welbepaalde prestaties te vergoeden, verhindert dat deze vergoeding kan worden 

aangemerkt als een vrijgevigheid. 

Een diepgaandere analyse van het operatiekader van de semi-agorale sportbegeleiders 

toont eveneens aan dat de betrokkenen thans in vele gevallen onder de toepassing vallen 

van de integrale sociale wetgeving. Dat kan op diverse vlakken aanleiding geven tot 

ongewenste effecten. Los van de gedetailleerde analyse daarvan, dreigt een 

ongecorrigeerde toepassing van de integrale sociale wetgeving een efficiënte inschakeling 

van semi-agorale sportbegeleiders vrij utopisch te doen worden en zelfs het voortbestaan 

van professioneel georganiseerde sportactiviteiten in het gevaar te brengen. In het 

verlengde van deze vaststelling leidt de volledige - of zelfs partiële - toepassing van de 

                                           
1  Zie onder andere de gedetailleerde analyse in: D. BREESCH, S PABIAN, J SCHEERDER en S 

VOS, “Balanceren in een grijze zone. Een verkennende studie van de semi-agorale arbeid in de 
sport” (BMS 5), Leuven, KU Leuven, 2010, 17-83. Kort samengevat toont deze studie aan dat: 

-  iets minder dan 1/3 van de Vlaamse vrijwilligers actief is in een sportvereniging (p 
18); 

-  het aantal sportvrijwilligers in Vlaanderen wordt geschat op 418.800 personen (p 19) 
of anders uitgedrukt op 435.000 ‘engagementen’ (p 74); 
De term ‘engagementen’ houdt rekening met de hypothese dat 1 persoon meerdere 
sportfuncties uitoefent. 

-  de gemiddelde jaarlijkse groei in de sporttewerkstelling ongeveer 2.2% bedraagt 
(periode 1993-2007)(p22); 

-  ongeveer 15.700 personen waren tewerkgesteld in de sportsector in 2007 (p 22). 
2  D. BREESCH, S. PABIAN, J. SCHEERDER en S. VOS, “Balanceren in een grijze zone. Een 

verkennende studie van de semi-agorale arbeid in de sport” (BMS 5), Leuven, KU Leuven, 2010, 
149-150; zie ook: X, Visienota. Sport voor allen 2011-2014, Visienota goedgekeurd door het 
Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011, Bloso, Brussel, onuitgegeven, 7-8. 

3  Zie o.a. het antwoord van Minister Muyters op vraag nr 494 van U. WERBROUCK, in Vl. Parl, 
Handelingen, 2012-2013, C112-CUL14, 7 februari 2013. 

4  De termen “sportbegeleiders” en “sportbegeleider” hebben in de studie zowel betrekking op 
mannen als vrouwen. 
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personenbelasting op de uitgekeerde vergoedingen ertoe dat de toegang tot de activiteit 

van sportbegeleider sterk wordt belemmerd.  

Voor de tewerkstellende organisaties die een beroep wensen te doen op sportbegeleiders, 

gaat de ongebreidelde toepassing van de sociale en fiscale wetgeving gepaard met een 

zodanige administratieve en financiële impact dat zij dreigen af te zien van hun voornemen. 

Deze korte inleidende beschouwingen benadrukken de noodzaak tot het uitwerken van een 

coherent wettelijk kader waarbinnen semi-agorale sportbegeleiders kunnen opereren. Het 

voorstel voor een dergelijk wettelijk kader dat wij hieronder ontwikkelen, steunt op het 

uitgangspunt dat een vierdimensionale win-situatie wordt verwezenlijkt: 

- een win-situatie voor de semi-agorale sportbegeleiders door de creatie van 

een toegankelijk, begrijpbaar en makkelijk toepasbaar wettelijk kader, waarbij de 

rechtszekerheid van de sportbegeleiders centraal staat (op het vlak van 

aansprakelijkheid en op sociaal, fiscaal en administratief vlak) en waarbij de 

toekenning van een billijke vergoeding van sportbegeleiders mogelijk wordt en de 

facto zwart- of sluikwerk sterk wordt ontraden; 

 

- een win-situatie voor de sportorganisaties5 in brede zin, doordat zij worden 

ontlast van een hoge administratieve belasting, doordat de drempel tot het 

inschakelen van semi-agorale sportbegeleiders aanzienlijk verlaagt (o.a. door het 

handhaven van een aanvaardbare financiële kost) en een bezoldigingsbeleid naar de 

sportbegeleiders toe mogelijk wordt en doordat de gecreëerde rechtszekerheid 

gepaard gaat met het vermijden van de negatieve gevolgen van een ongebreidelde 

toepassing van de sociale wetgeving (o.a. boetes, strafrechtelijke aansprakelijkheid 

van bestuurders, …); 

 

- een win-situatie voor de overheid door het stimuleren van bijkomende 

economische activiteiten binnen het semi-agoraal referentiekader, het daarmee 

gepaard gaande terugdringen van zwartwerk en genereren van nieuwe inkomsten 

(verhoging belastinginkomsten, positief effect op werkloosheid, nieuwe stimuli inzake 

economische ontwikkeling binnen de sportsector in het algemeen, het uitwerken van 

alternatieven voor door de overheid gefinancierde schorsingen van de 

arbeidsovereenkomst van het type tijdskrediet, het verlengen van de loopbaan of 

verbeteren van landingsbanen door toegelaten cumul met semi-agorale arbeid, het 

positief effect op het arbeidsverzuim als gevolg van het stimuleren van de deelname 

aan professioneel begeleide sportactiviteiten in ruime zin, …); 

 

- een win-situatie voor de eindgebruikers (de sporters), doordat hun 

professionele begeleiding en ondersteuning sterk wordt verbeterd, zodat een 

algemene verbetering van het fysieke en psychische welzijn ontstaat en de 

aantrekkelijkheid van het sportaanbod verhoogt (een duidelijk afgebakend statuut 

                                           
5  In deze tekst krijgt de term “sportorganisatie” een ruime betekenis: zowel lokale besturen, 

sportfederaties, sportclubs, als andere sportorganisaties worden bedoeld. 
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voorkomt onzekerheid en tussentijds afhaken van sportbegeleiders en verhoogt de 

continuïteit van de begeleiding voor de sporters). 
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3. Verantwoording van de indeling van dit rapport 

De opbouw van een nieuw statuut voor de semi-agorale sportbegeleiders vereist dat wordt 

gefocust op volgende kernvragen: 

 

1° Wat is de definitie van semi-agorale sportbegeleiding? 

Het begrip “semi-agorale sportbegeleiding” vormt het centrale kernbestanddeel van deze 

studie. De logica vereist dat eerst aandacht wordt besteed aan de eigenlijke omschrijving 

van het begrip “semi-agorale arbeid”. Het antwoord op deze begripsafbakening biedt een 

duidelijk inzicht in de specifieke positionering van de semi-agorale arbeid in de sport, met 

name tussen het eigenlijke vrijwilligerswerk enerzijds, en de reguliere of agorale arbeid, 

anderzijds. De gevolgen van deze positionering hebben een aanzienlijke invloed op de 

uitwerking van het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders, en dit op de meest 

uiteenlopende onderdelen: omvang van de doelgroep, juridische regelgeving, beloning, 

sociale bescherming, aansprakelijkheid, … . 

De term “sportbegeleiding” krijgt meer gestalte door een afbakening van het personele 

toepassingsgebied van het nieuwe statuut (zie sub b)). 

 

2° Wie valt onder het nieuwe statuut van de semi-agorale sportbegeleiders? 

Er moet worden gestreefd naar een duidelijke begripsomschrijving van de beoogde 

doelgroep, met name de “sportbegeleiders”6. Niet elke vorm van semi-agorale arbeid binnen 

de sportsector ressorteert onder het toepassingsgebied ‘ratione personae’ van het nieuwe 

statuut. Samengevat beoogt dit onderzoek uitsluitend een rechtskader te ontwikkelen voor 

‘sportbegeleiders’, waarbij deze term beperkt blijft tot trainers, sportlesgevers, 

jeugdsportcoördinatoren, scheidsrechters en juryleden. Zowel de eigenlijke 

sportbeoefenaars, als andere vormen van begeleiding in de sport vallen buiten dit nieuwe 

statuut. Wel zal het statuut van deze andere actoren eveneens worden onderzocht, en 

desnoods aangegrepen, om de rechtspositie van de beoogde doelgroep concreet gestalte te 

geven. Het volkomen loskoppelen van de eigenlijke doelgroep van de overige actoren 

binnen de sportsector zou niet alleen artificieel overkomen, maar ook zware moeilijkheden 

veroorzaken op het vlak van de cohesie in de sportsector.  

 

                                           
6  Wanneer deze studie de termen “semi-agorale sportbegeleiders” of “semi-agorale medewerkers” 

hanteert, beogen de autuers – behoudens andersluidende vermelding – uitsluitend de eigenlijke 
doelgroep van het nieuwe statuut. 
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3° Wie kunnen als opdrachtgevers in het kader van dit nieuwe statuut een beroep doen 

op de semi-agorale sportbegeleiders? 

Het antwoord op deze vraagstelling is eveneens een cruciaal gegeven. Enerzijds, zijn binnen 

de sportsector verschillende opdrachtgevers actief, gaande van niet-commerciële 

organisaties (vb. VZW’s) tot zuiver door winstoogmerk gedreven bedrijfsstructuren. 

Anderzijds, wordt dikwijls een groot verschil in de organisatorische structuur van de 

opdrachtgevers waargenomen. Sommige opdrachtgevers werken louter als feitelijke 

vereniging. Andere organisaties opteren voor een meer doorgedreven structuur via de 

oprichting van een afzonderlijke rechtspersoon.  

De afbakening van dit nieuwe statuut vereist ook een onderzoek naar de mogelijkheid om 

het statuut van de semi-agorale sportbegeleiding te combineren met een bestaande 

arbeidsovereenkomst, dienstenovereenkomst of statuut bij “dezelfde werkgever-

opdrachtgever”. Anders geformuleerd, betreft het de probleemstelling waarbij iemand 

tegelijkertijd zowel als vrijwilliger of semi-agorale sportbegeleider en als 

‘werknemer/ambtenaar’ bij dezelfde werkgever-organisatie zou optreden. Het invoeren in 

het nieuwe statuut van beperkingen op dit vlak is zeker relevant. Er kan hierbij verwezen 

worden naar de reeds bestaande beperkingen om het vrijwilligerschap te combineren met 

een andere opdracht bij dezelfde organisatie/werkgever, en naar de beperkte 

mogelijkheden om de hoedanigheid van zelfstandige te cumuleren met een 

arbeidsovereenkomst bij eenzelfde ‘werkgever’7. 

Het concrete antwoord op deze vragen is zeer belangrijk voor de omvang en reikwijdte van 

het toepassingsgebied van het nieuwe statuut. Een cumulverbod verhindert daarenboven de 

mogelijkheden tot potentiële misbruiken, waartoe de fiscale en parafiscale 

gunstmaatregelen in het nieuwe statuut zouden kunnen toe aanleiding geven. 

 

4° Welke vergoeding kan onder het nieuwe statuut worden toegekend aan semi-agorale 

sportbegeleiders? 

Als uitgangspunt geldt dat semi-agorale sportbegeleiders recht hebben op een billijke 

vergoeding. Anders dan bij vrijwilligerswerk waarvoor de toepasselijke wetgeving voorziet in 

de mogelijkheid tot toekenning van een forfaitaire kostenvergoeding, beperkt tot 32,17 

EUR/dag en 1308,38 EUR/jaar8, mogelijkerwijze gecombineerd met een maximale 

terugbetaling tot beloop van 2000 km/jaar (vervoerskosten met ref. 0,3461 EUR/km9), 

verwerven semi-agorale sportbegeleiders in het nieuwe statuut de mogelijkheid om een 

hoger inkomen uit deze activiteit te genereren. 

Het ‘billijke’ karakter van de vergoeding vereist dat de mogelijkheid tot ‘bijverdienen’ zowel 

wordt gestimuleerd als beperkt. Het betreft een niet eenvoudige evenwichtsoefening waarbij 

zowel rekening dient te worden gehouden met de algemene sociale context van de 

                                           
7  Omtrent de discussie of deze uitsluiting enkel geldt voor gelijkaardige activiteiten, kan worden 

verwezen naar D. DEDECKER, e.a., Handboek Sportrecht, Gent, Story Publishers, 2013, 84. 
8  Bedragen geldig voor 2013. 
9  Bedrag geldig vanaf 1/7/2013 tot en met 30/6/2014. 
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vergoeding, het kostenperspectief voor de organisatie, als de uiteindelijke opbrengst voor 

de individuele sportbegeleider. 

Het invullen van deze financiële dimensie van het statuut vereist niet alleen het uitwerken 

van een brutoloonreferentie, maar moet bovendien rekening houden met de impact van de 

fiscale en parafiscale wetgeving die de uiteindelijke netto-return voor de sportbegeleider en 

de bruto-kost voor de opdrachtgever sterk beïnvloedt. Hetzelfde geldt wat de 

maatschappelijke aanvaardbaarheid en wenselijkheid van het vergoedingspakket betreft. 

Ook hier is voorzichtigheid geboden, in die zin dat het niet in de bedoeling ligt dat het 

nieuwe statuut zich concurrentieel opstelt ten opzichte van de agorale arbeid in de 

sportsector. Als uitgangspunt geldt immers de doelstelling om de toename van de agorale 

arbeid in de sportsector te promoten. 

Wie ten slotte loon zegt, beraadt zich eveneens best over de mogelijke cumuleerbaarheid 

van inkomsten of uitkeringen uit de diverse sectoren van de sociale zekerheid met de 

vergoeding geput uit de semi-agorale sportbegeleiding. Snel weergegeven, rijst de vraag of 

het semi-agorale inkomen combineerbaar is met onder andere 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, werkloosheidsvergoedingen, onderbrekingsuitkeringen, 

gezinsbijslag, pensioenen e.d. 

 

5° Welke bijkomende verplichtingen of maatregelen omkaderen het nieuwe statuut van 

de semi-agorale sportbegeleiders? 

Het uitwerken van een nieuw statuut voor de semi-agorale sportbegeleiders vereist tevens 

een diepgaand inzicht in probleemstellingen, die de inzet van semi-agorale sportbegeleiders 

zowel kunnen hinderen, als bevorderen. 

Volgende aspecten verdienen daarom bijzondere aandacht: 

- de gehele of gedeeltelijke toepassing van het arbeidsrecht op de semi-agorale 

sportbegeleiders; 

- de aansprakelijkheidsregeling van toepassing op de semi-agorale sportbegeleiding; 

- de verzekeringen, die de semi-agorale sportbeoefenaars en de organisaties 

beschermen; 

- de administratieve verplichtingen die het statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders omkaderen; 

- het gebruik van standaardovereenkomsten en/of standaarddocumenten bij de 

effectieve inzet van semi-agorale sportbegeleiders. 

 

Bovenstaande vragen worden hierna één na één nader behandeld. 
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4. Definitie en begripsafbakening 

Het begrip ‘semi-agorale arbeid wordt in de Visienota “Sport voor allen 2011-2014” 

gedefinieerd als ”elke vorm van ‘arbeid’ die juridisch niet als vrijwilliger, tegen een beperkte 

verloning op jaarbasis, wordt verricht. De arbeid situeert zich in de publieke en private non-

profitsector en het gaat om sportieve activiteiten in georganiseerd verband waarbij de 

sportbegeleider zijn kennis en ervaring ten dienste stelt van anderen of van de 

samenleving”10. 

Een alternatieve begripsomschrijving wordt bij VAN BUGGENHOUT en BOUCKAERT 

weergevonden: “Vergoede vrijwillige inzet is een vorm van semi-agorale arbeid en omvat 

activiteiten, die door een natuurlijke persoon in enig georganiseerd verband worden 

verricht, onverplicht, maar niet noodzakelijk beroepsmatig, ten behoeve van anderen of van 

de samenleving, en waarvoor een vergoeding wordt uitbetaald die de door de ‘vrijwilliger’ 

gemaakte onkosten overstijgt”11. 

Die begripsomschrijvingen omvatten concreet 5 afgeleide bestanddelen, die als volgt 

worden omschreven: 

- semi-agorale arbeid heeft betrekking op elke vorm van arbeid, die niet als 

vrijwilliger wordt verricht; 

 

- semi-agorale arbeid wordt verricht tegen een beperkte beloning op jaarbasis; 

Het beperkte karakter van deze bezoldiging heeft tot gevolg dat semi-agorale 

arbeid duidelijk van de reguliere of agorale arbeid moet worden onderscheiden. 

 

- semi-agorale arbeid situeert zich in de publieke en private non-profitsector of, 

met andere woorden, de commerciële sector kan zich niet van semi-agorale 

medewerkers bedienen; 

 

- semi-agorale arbeid heeft betrekking op sportieve activiteiten in georganiseerd 

verband12;  

Zuiver private, individuele of familiale activiteiten ressorteren bijgevolg niet 

onder het toepassingsgebied van de semi-agorale sportbegeleiding. 

 

- semi-agorale arbeid vereist dat de sportbegeleiders hun kennis en ervaring  ten 

dienste stellen van anderen of van de samenleving.  

                                           
10  X, Visienota Sport voor Allen 2011-2014. Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport 

voor Allen op 7/9/2011, Bloso, Brussel, onuitgegeven, 7. 
11  S. BOUCKAERT en B. VAN BUGGENHOUT, Een juridische verkenning van de grijze zone tussen 

vrijwilligerswerk en professionele arbeid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 2002, 
onuitgegeven, 29.  
De auteurs benadrukken hierbij de relevantie van het onderscheid tussen bepaalde vormen van 
vergoede vrijwillige inzet en vergoede mantelzorg. Vermits de vergoede mantelzorg zich buiten 
deze onderzoeksopdracht situeert, wordt hier niet nader op ingegaan. 

12  Bijvoorbeeld: trainingen in de clubs, sportkampen, lessenreeksen in de gemeenten, … dit alles 
in een ruime betekenis. 
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Dit vereiste veronderstelt dat semi-agorale sportbegeleiders door hun kennis en 

ervaring een effectieve meerwaarde kunnen opleveren ten voordele van 

personen die niet beschikken over deze knowhow. 

Deze constitutieve bestanddelen worden verder in deze studie gedetailleerd onderzocht. Wij 

wijzen hier erop dat deze definitie fundamenteel is voor de afbakening van het terrein van 

deze studie. Zij geeft immers minstens richting aan de beleidslijn die ten grondslag ligt aan 

het toepassingsgebied van het nieuwe statuut en die berust op vijf uitgangspunten:  

1. de semi-agorale arbeid bevindt zich tussen het echte vrijwilligerswerk en de 

eigenlijke reguliere arbeid; 

Semi-agorale arbeid sluit aan bij het vrijwilligerswerk, waarbij alleen de omvang 

van de bezoldiging duidt op een verschil. Vrijwilligers en semi-agorale 

medewerkers leveren onmiskenbaar een arbeidsprestatie die meestal ook een 

effectieve economische meerwaarde betekent voor de sportomgeving. Zowel de 

inhoud van de opdracht als de wijze waarop deze wordt uitgeoefend, zijn vrijwel 

geheel gelijklopend. In beide gevallen wordt normalerwijze gezag uitgeoefend 

door een opdrachtgever of bezit deze laatste minstens de juridische mogelijkheid 

om instructies te geven. Het cruciale verschil tussen beide statuten behelst de 

omvang van de vergoeding. Concreet verkrijgen vrijwilligers slechts een 

terugbetaling van hun kosten. De Vrijwilligerswet13 biedt op dit vlak 

rechtszekerheid door te voorzien in een forfaitaire terugbetaling van deze kosten 

en de jaar- en daggrens van de kostenvergoeding vast te leggen14. De omvang 

van de vergoeding vormt tevens de scheidingslijn tussen semi-agorale en agorale 

arbeid. De bezoldiging van semi-agorale medewerkers is beperkt. In de semi-

agorale arbeid kan ook geen recht op enig minimumloon worden uitgeoefend, 

tenzij dit contractueel tussen de betrokken partijen werd vastgelegd. In het 

stelsel van de agorale arbeid daarentegen zijn wel degelijk 

minimumloonafspraken van toepassing. Deze loonrechten kunnen worden geput 

uit de meest diverse rechtsbronnen: collectieve arbeidsovereenkomsten, 

individuele arbeidsovereenkomsten, gebruik, enz.). … . Om oneerlijke of 

excessieve concurrentie tussen de statuten van semi-agorale en agorale 

medewerkers te vermijden dient de maximale omvang van de vergoeding van 

semi-agorale sportbegeleiders logischerwijze te worden beperkt. 

2. de inzetbaarheid van semi-agorale medewerkers wordt beperkt tot de non-

profitsector;  

Uitsluitend bedrijven, structuren, verenigingen en feitelijke organisaties uit de 

non-profitsector bezitten de mogelijkheid om bij de uitbouw van hun activiteiten 

een beroep te doen op semi-agorale medewerkers. Deze beperkte inzetbaarheid 

is volledig analoog aan het mogelijke actieterrein van vrijwilligers. Het nieuwe 

                                           
13  Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm, hierna steeds geciteerd als “Vrijwilligerswet”. 
14  Hetzelfde geldt wat de maximale terugbetaling van vervoerskosten betreft (2000 km/jaar ad. 

thans 0,3461 EUR/km). 
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statuut van de semi-agorale sportbegeleiding vermijdt aldus elke concurrentie 

met commerciële bedrijfsstructuren. Bovendien wordt voorkomen dat binnen een 

commerciële bedrijfsomgeving semi-agorale sportbegeleiding louter zou worden 

gehanteerd als een vorm van kostenoptimalisatie. Oneigenlijk gebruik van semi-

agorale arbeid wordt zo vermeden. Binnen de sportsector heeft dit als concreet 

gevolg dat bedrijven die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 223 

ressorteren, zich slechts een beroep kunnen doen op semi-agorale 

sportbegeleiders, als zij geen winstoogmerk nastreven (vb. vzw’s). Structuren 

die ressorteren onder het paritair comité nr. 329, bezitten deze mogelijkheid 

daarentegen wel. De verklaring hiervan vindt precies haar oorsprong in het 

onderscheid tussen het al dan niet-commerciële oogmerk van de desbetreffende 

organisaties. 

3. semi-agorale medewerkers worden ingezet binnen het kader van een organisatie;  

Het gaat om sportieve activiteiten die worden opgezet door een organisatie of 

binnen een georganiseerd verband. Die activiteiten kunnen zowel binnen een 

juridische structuur (vb. een VZW) als binnen een feitelijke structuur (vb. een 

feitelijke vereniging) worden ontwikkeld. Deze omschrijving is ruim in die zin dat 

ook feitelijke structuren beschikken over de mogelijkheid tot het inzetten van 

semi-agorale medewerkers. Het uitsluiten van feitelijke structuren lijkt op dit 

ogenblik niet wenselijk, vermits een groot gedeelte van de actuele sportsector 

zich beroept op deze organisatievorm. Loutere familiale of private 

aangelegenheden vallen daarentegen buiten het toepassingsgebied van de semi-

agorale arbeid. Deze uitsluiting is terecht. Mocht men binnen de private of 

familiale omgeving beschikken over de mogelijkheid tot het inzetten van semi-

agorale medewerkers uit de naaste omgeving, dan zou kunnen aanleiding geven 

dit tot een ongewenste inkomensoptimalisatie. Het gevaar voor oneigenlijk 

aanwenden van semi-agorale medewerkers is in dergelijke context immers reëel. 

4. de eigenlijke meerwaarde van sportbegeleiders wordt ondersteund;  

Sportbegeleiders bezitten door hun kennis en knowhow een unieke positie om 

een aanzienlijke toegevoegde waarde te genereren binnen het sportgebeuren. In 

deze zin ondersteunt het nieuwe statuut van de semi-agorale sportbegeleiders de 

verdere professionalisering van de sportbegeleiding. Via dit nieuwe statuut wordt 

immers duidelijkheid verstrekt over de rechtspositie van zowel de 

sportbegeleiders, als de opdrachtgevende organisaties. Het luik bezoldiging en 

het fiscale en parafiscale gunstregime waarin het nieuwe statuut voorziet, bieden 

een bijkomende stimulans ter motivering van de bestaande sportbegeleiders en 

creëren een nieuw rekruteringspotentieel voor kandidaat-sportbegeleiders. 

5. het statuut draagt bij tot de strijd tegen de economisch-financiële fraude binnen 

de sportsector.  

Al ontbreekt hard cijfermateriaal, toch bestaan sterke vermoedens dat ook 

binnen de sportsector gebruik wordt gemaakt van niet-officiële geldstromen om 

de inzet van sportbegeleiders te financieren. Dat fenomeen is niet louter 
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financieel gedreven en heeft diverse oorzaken. Natuurlijk hindert een 

ongebreidelde inning van ongelimiteerde RSZ-bijdragen in combinatie met een 

hoge fiscale druk de “officiële” inzet van semi-agorale sportbegeleiders. Maar er 

is meer aan de hand. De bestaande arbeidswetgeving verhindert immers de 

flexibele inzet van semi-agorale sportbegeleiders, waardoor zij in de praktijk 

ertoe gebracht worden te opereren binnen een zeer donkergrijze zone. 
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5. Wie ressorteert onder het nieuwe statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders? 

5.1. Algemeen 

Verschillende doelgroepen met de meest uiteenlopende origine ressorteren onder de 

algemene begripsomschrijving van semi-agorale arbeid15. De voorliggende studie beperkt 

zich evenwel tot het nader uitwerken van de rechtspositie van de sportbegeleiders, meer 

bepaald de trainers of sportlesgevers, de coaches, de jeugdsportcoördinatoren, de 

scheidsrechters en de juryleden. Deze bevoegdheidsafbakening “ratione personae” is 

limitatief en het resultaat van een beleidskeuze.  

Andere activiteitsdomeinen binnen de sportsector worden niet geïntegreerd in dit nieuwe 

statuut. Dat geldt onder andere voor ondersteunend personeel dat instaat voor 

kantinebeheer, terreinonderhoud of andere vormen van logistieke en facilitaire 

ondersteuning. Los van de toegevoegde waarde van deze activiteiten en de meerwaarde 

ervan voor de uitbating van de sportactiviteiten, valt de rechtspositie van deze activiteiten 

buiten het bereik van het nieuwe statuut. Hetzelfde geldt voor de bestuurders van de 

sportorganisaties. Voor die activiteiten blijven de gemeenrechtelijke principes integraal van 

toepassing16. Afhankelijk van de hoedanigheid of de behoefte kan voor deze doelpopulatie 

hetzij het vrijwilligerstatuut, hetzij het werknemersstatuut worden aangewend. Als die 

activiteiten niet worden verricht ondergeschikt verband, zijn andere tewerkstellingsvormen 

eveneens denkbaar (vb. zelfstandige bestuursleden of externe outsourcing naar een 

afzonderlijke vennootschap). 

De eigenlijke afbakening van de doelgroep voor het nieuwe statuut voor de semi-agorale 

sportbegeleiding vereist een driedimensionale benadering: 

1. wat de eigenlijke inhoud van de opdracht of taak van de doelgroep betreft; 

De afbakening van het statuut formuleert vanuit dit oogpunt in hoofdzaak een 

antwoord op de vraag “welk soort van begeleidingsopdrachten in de sport, 

kunnen effectief ressorteren onder het nieuwe statuut”. Deze afbakening 

voorkomt dat het nieuwe statuut dat wordt geconcipieerd ter ondersteuning van 

de sportsector of sportbegeleiding, oneigenlijk zou worden aangewend voor 

andere activiteiten die buiten de beoogde doelpopulatie vallen. Deze dimensie is 

                                           
15  Zie hoger 
16  Met inbegrip van de specifieke fiscale regelgeving die op deze functies van toepassing is. Er 

wordt o.a. verwezen naar: 
- Circ. Nr. Ci RH. 241/425.005, 14 juni 1991; 
- Circ. Nr. Ci. RH 241/486.611, 7 april 1998; 
- Circ. Nr.Ci RH. 241/509.803, 5 maart 1999; 
- Circ. Nr. Ci. RH. 241/601.872, 6 juni 2010. 

Voor meer informatie omtrent de fiscale dimensie wordt verwezen naar: S. RUYSSCHAERT en B. 
ALEN, Sport en Fiscaliteit, Antwerpen – Apeldoorn, Maklu, 2011, 300. 
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bijgevolg volledig afhankelijk van de eigenlijke beleidskeuze, die aan de 

grondslag van deze studie ligt. 

2. wat de omvang van de opdracht en meer bepaald de maximale arbeidsduur 

betreft; 

De beperking van de arbeidsduur die wordt getolereerd als investering in de 

semi-agorale sportbegeleiding, vindt haar oorzaak in de noodzakelijke 

bescherming van de agorale tewerkstelling in de sportsector. Het onbeperkt laten 

opereren van (goedkope) semi-agorale sportbegeleiders, naast agoraal 

tewerkgestelde sportbegeleiders, is nefast voor de reguliere tewerkstelling. De 

beperking van de omvang van de opdracht van semi-agorale sportbegeleiders 

wordt opgevat als een beschermingsmaatregel ten behoeve van de reguliere 

arbeid in de sportsector. 

3. wat de aard van de activiteit betreft; 

De semi-agorale sportbegeleiding kan in het nieuwe statuut slechts worden 

uitgeoefend als nevenactiviteit naast een professionele hoofdactiviteit. De 

hiervoor toegelichte beperking van de omvang van de opdracht beschermt de 

reguliere arbeid in de sportsector. Deze bijkomende beperking legt het accent op 

de effectieve bescherming van de semi-agorale sportbegeleiders zelf. Het nieuwe 

statuut vereist dat de semi-agorale sportbegeleiders vooreerst een professionele 

hoofdactiviteit uitoefenen (of zich in een daarmee gelijkgestelde toestand 

bevinden), en daaruit bescherming putten tegen de realisatie van sociale risico’s 

die leiden tot arbeidsinkomensverlies (vb. werkloosheid, ouderdom, …). Deze 

voorwaarde biedt als groot voordeel dat het statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders zeer eenvoudig kan worden uitgewerkt. Onder die voorwaarde 

dienen de sportbegeleiders geen socialezekerheidsrechten op te bouwen op 

grond van hun semi-agorale arbeid. Eventuele risico’s voor de financierbaarheid 

van het socialezekerheidssysteem worden aldus vermeden. Tezelfdertijd ontstaat 

geen noodzaak tot de heffing van de klassieke of alternatieve 

socialezekerheidsbijdragen. Dit werkt niet alleen sterk kostenverlagend, maar 

biedt ook de mogelijkheid tot het invoeren van een zeer gemakkelijk hanteerbaar 

statuut zonder zware administratieve belasting (vb. geen dimona-aangifte).  
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5.2. Inhoud van de opdracht 

5.2.1. Omschrijving 

Hoger werd uitgegaan van volgende definitie ter omschrijving van het begrip ‘semi-agorale 

arbeid’: ”elke vorm van ‘arbeid’ die juridisch niet als vrijwilliger, tegen een beperkte 

verloning op jaarbasis, wordt verricht. De arbeid situeert zich in de publieke en private non-

profitsector en het gaat om sportieve activiteiten in georganiseerd verband waarbij de 

sportbegeleider zijn kennis en ervaring ten dienste stelt van anderen of van de 

samenleving”17.  

Uit deze definitie worden een vijftal constitutieve bestanddelen gedistilleerd, die ook een 

aanzienlijke invloed uitoefenen op de afbakening van de personen die kunnen ressorteren 

onder het statuut van de semi-agorale sportbegeleiding. Meer bepaald verduidelijken 

volgende aspecten de inhoud van de opdracht en de taakuitoefening van de bedoelde 

sportbegeleiders: 

 

- het gaat om natuurlijke personen; 

Rechtspersonen kunnen op zich niet worden ingeschakeld om als ‘subject’ te 

ressorteren onder het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders. Dit vereiste 

is in de praktijk zeer gemakkelijk toepasbaar en voorkomt dat complexe vehikels 

worden ontwikkeld (vb. van het type semi-agorale managementvennootschap) 

om bepaalde inkomensstromen te optimaliseren of commerciële oogmerken te 

ontwikkelen. Naar analogie van “werknemers” zijn de semi-agorale 

sportbegeleiders bij uitstek natuurlijke personen waarover de opdrachtgevende 

organisaties een gezag kunnen uitoefenen of minstens de juridische mogelijkheid 

daartoe bezitten.  

- het gaat niet om vrijwilligers;  

Dat impliceert dat een louter technische uitbreiding van het statuut van de 

vrijwilliger niet wordt beoogd. Dergelijke uitbreiding zou erin kunnen bestaan om 

de bestaande grensbedragen, zoals opgenomen in de Vrijwilligerswet, te 

verhogen of minstens anders te definiëren. Deze vaststelling sluit echter niet uit 

dat het statuut van de semi-agorale sportbegeleider zich situeert in het 

verlengde van dat van de vrijwilliger. Dit is trouwens volkomen logisch, wanneer 

men binnen de sportbegeleiding een alternatieve ‘functiestraat’ gebaseerd op een 

oplopende tijdsinvestering (of misschien zelfs een toenemende graad van 

professionalisme) ontwikkelt. De eerste instapfunctie betreft het vrijwilligerschap, 

vervolgens gaat men over naar een functie als semi-agorale begeleider, om ten 

slotte te eindigen bij de agorale arbeid. Semi-agorale sportbegeleiders zijn geen 

                                           
17  X, Visienota Sport voor Allen 2011-2014. Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport 

voor Allen op 7/9/2011, Bloso, Brussel, onuitgegeven, 7. 



17 

zuivere vrijwilligers in de zin van de Vrijwilligerswet. Wanneer de (semi-agorale) 

sportbegeleiders optreden als loutere vrijwilligers, ressorteren zij integraal onder 

het toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet. Het grootste onderscheid tussen 

eigenlijke vrijwilligers en semi-agorale sportbegeleiders situeert zich op het vlak 

van de vergoeding. De overige karakteristieken van beide tewerkstellingsvormen 

zijn nagenoeg identiek. In de praktijk wordt gezag over hen uitgeoefend, bezitten 

zij een vorm van overeenkomst en leveren zij een arbeidsprestatie, die meestal 

resulteert in een economisch waardeerbare toegevoegde waarde. 

Het hanteren van een loondrempel om vrijwilligers te onderscheiden van 

reguliere medewerkers heeft voor- en nadelen. Het grote voordeel bestaat in de 

eenvoud en de rechtszekerheid, ingeval forfaitaire loondrempels worden 

gehanteerd. Wie thans minder ‘verdient’ dan 32,17 EUR/dag en minder dan 

1308,38 EUR/jaar is een vrijwilliger (uiteraard voor zover aan de overige 

vereisten van de Vrijwilligerswet wordt voldaan). Wie meer ‘verdient’, betreedt 

het operatiekader van de semi-agorale sportbegeleiders.  

- het gaat om medewerkers tewerkgesteld buiten de commerciële sector;  

Medewerkers tewerkgesteld in een commerciële omgeving met winstoogmerk 

vallen buiten het nieuwe statuut. Dit aspect wordt verder onderzocht onder de 

vraag welke organisaties of structuren semi-agorale sportbegeleiders kunnen 

inzetten.  

- het gaat om sportbegeleiders;  

Dit impliceert dat de eigenlijke sportbeoefenaars buiten het toepassingsgebied 

van het statuut vallen. De vaststelling of deze sporters hun sport amateuristisch, 

semiprofessioneel of professioneel beoefenen, speelt geen rol op dit vlak. Een 

cumul tussen een sportbeoefening en een activiteit als semi-agorale 

sportbegeleider is mogelijk18. In deze laatste hypothese is het echter duidelijk 

dat alleen de activiteit als semi-agorale sportbegeleider ressorteert onder het 

toepassingsgebied van het nieuwe statuut. 

- de sportbegeleider biedt zijn ervaring en kennis op het sportieve vlak aan 

om bepaalde doelgroepen te ondersteunen.  

Het nieuwe statuut van de semi-agorale sportbegeleiders omvat geen bijzondere 

criteria op het vlak van diploma, scholing, ervaring, opleiding, … als 

toegangsdrempel. Dergelijke vereisten zouden snel aanleiding geven tot een 

aanzienlijke bureaucratische impact op het vlak van de controle van de naleving 

ervan. Er wordt verondersteld dat de verschillende doelgroepen die kunnen 

ressorteren onder het statuut van de semi-agorale sportbegeleiding, voldoende 

onderlegd zijn om deze sportactiviteiten te ondersteunen. Dit zal zeker het geval 

zijn voor scheidsrechters en juryleden, die meestal dienen te beantwoorden aan 

                                           
18  Zie verder voor wat de bijkomende beperkingen betreft. Onder andere voor wat de cumul 

betreft tussen het uitvoeren van een semi-agorale opdracht en enige andere vorm van 
tewerkstelling bij dezelfde opdrachtgever of organisatie. 
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bepaalde kennisvoorwaarden. Voor trainers, hulptrainers, coaches, … bestaan 

meestal minder eenduidige criteria. Niettemin wordt ervan uitgegaan dat de 

federaties, clubs … of andere organisaties die deze doelgroepen inschakelen als 

semi-agorale sportbegeleiders, voldoende oog hebben voor de vakkennis en 

knowhow van de betrokkenen, alvorens hen een financiële vergoeding die hoger 

ligt dan de drempel van de vrijwilligersvergoeding, uit te betalen. Het is in deze 

context volkomen logisch om de bevoegdheid tot het al dan niet opleggen van 

criteria waaraan trainers e.d. dienen te beantwoorden, over te laten aan de 

sportsector. Als uitgangspunt bij dit wetgevend initiatief geldt dat niet beperkend 

wordt opgetreden van overheidswege, zodat het zelfregulerend mechanisme van 

de sportsector zijn volle uitwerking kan behouden. 

Een ander argument tegen de verplichting tot het opleggen van enig 

diplomavereiste betreft de toegang tot de semi-agorale sportbegeleiding zelf. 

Door het opleggen van een diplomavereiste wordt de toegang tot de semi-

agorale arbeid ontzegd aan een deel van het doelpubliek, met name zij die het 

vereiste diploma (nog) niet bezitten. Dat zou wellicht tot gevolg hebben dat deze 

sportbegeleiders opnieuw hun heil zouden zoeken in het zwarte circuit, wat 

manifest indruist tegen de beoogde doelstelling van het nieuwe statuut. 

 

5.2.2. Toepassingsgevallen 

Welke semi-agorale sportbegeleiders kunnen, in het verlengde van de hoger geciteerde 

algemene begripsomschrijving, naar inhoud van hun opdracht nu effectief ressorteren onder 

het nieuwe statuut? Hoewel verschillende doelgroepen vallen onder de algemene 

begripsomschrijving van semi-agorale sportbegeleiders, is de toegang tot het nieuwe 

statuut beperkt tot de eigenlijke sportbegeleiders. Het gaat meer bepaald om 

trainers/sportlesgevers, coaches, jeugdsportcoördinatoren, scheidsrechters en juryleden. 

Met het oog op de rechtszekerheid en het vermijden van elke begripsverwarring is het 

aangewezen de verschillende actoren, die ressorteren onder het toepassingsgebied van het 

nieuwe statuut, nader te definiëren.19 

Met de overkoepelende term “sportbegeleider” duiden wij personen aan die zich op 

vrijwillige of op (semi-)professionele basis bezig houden met de sportspecifieke begeleiding 

van recreatieve en competitieve sportbeoefenaars of met het leiden of beoordelen van een 

sportcompetitie op basis van een geldend spel-, wedstrijd- of kampreglement, uitgevaardigd 

door de organiserende sportvereniging. 

Een (sport)trainer of sportlesgever is de sportbegeleider die zich binnen de 

sportspecifieke begeleiding van recreatieve en competitieve sportbeoefenaars op vrijwillige 

of op (semi-)professionele basis bezighoudt met het sporttechnische, sporttactische en/of 

conditionele ontwikkelingsproces. Deze begeleiding wordt geconcretiseerd in de begeleiding 

van de concrete sportbeoefening op het terrein, initiaties, lessen en trainingen en kan zowel 

                                           
19  De onderzoekers danken de opdrachtgever voor het aanleveren van de hierna opgenomen 

omschrijvingen. 
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individueel als op een team van sportbeoefenaars gericht zijn. Als (sport)trainer of 

sportlesgever worden o.a. de (aspirant-)initiator, de instructeur, de sporttakspecifieke 

trainer en de begeleidingsgerichte sportbegeleiders zoals bewegingsanimatoren, 

jogbegeleiders en wegkapiteins beschouwd. 

Een (sport)coach is de sportbegeleider die zich, binnen de sporttakspecifieke begeleiding 

van sportbeoefenaars, op vrijwillige of op (semi-)professionele basis, bezighoudt met de 

tactische en mentale ondersteuning van individuele sportbeoefenaars of sportteams tijdens 

een sportieve training en/of wedstrijd. Wat dit onderzoek betreft wordt de coach verder 

gelijkgesteld met de trainer. 

Een jeugdsportcoördinator is de sportbegeleider die, ten behoeve van de sportieve 

begeleiding van jeugdige sportbeoefenaars, op vrijwillige of op (semi-) professionele basis 

de jeugdsportwerking van een vereniging coördineert op vlak van het beleid, de opleiding, 

de begeleiding, de organisatie, de communicatie en de kwaliteitsbewaking. Deze coördinatie 

kan gebeuren binnen één of meerdere sportverenigingen. 

Een (sport)scheidsrechter is de sportbegeleider die, binnen de sportieve begeleiding van 

sportbeoefenaars, op vrijwillige of op (semi-)professionele basis een sportcompetitie leidt of 

beoordeelt, op basis van een geldend spel-, wedstrijd-, of kampreglement, uitgevaardigd 

door de organiserende sportvereniging. De scheidsrechter heeft in dat reglement een 

duidelijk omschreven bevoegdheidsafbakening. De wedstrijdleiding/-beoordeling gebeurt in 

een individuele of in een ploegencompetitie en wordt waargenomen door een individuele 

scheidsrechter of door een team van scheidsrechters. Voorbeelden van gebruikelijke namen 

om de betrokkenen aan te duiden zijn scheidsrechter, arbiter, kamprechter, referee, 

hoofdscheidsrechter, grensrechter, assistent-scheidsrechter, official, aantekenaar 

(basketbal), keerpuntrechter (zwemmen), enz. 

Wanneer de bevoegdheid van de wedstrijdleiding in hoofdzaak ligt op het individueel of in 

team beoordelen van de prestaties van een individueel sportbeoefenaar of een team van 

sportbeoefenaars, is er sprake van een jury en worden de leden van de jury in dit geval 

aangeduid met de term jurylid. 

 

5.2.3. Impact 

De vraag of dit uitgebreide toepassingsgebied geen aanleiding gaat geven tot perverse 

effecten als gevolg van een exponentiële groei van de sportbegeleiding, beantwoorden wij 

negatief op grond van volgende argumenten: 

- een deel van deze activiteiten blijft nog steeds vrij beperkt in omvang (vb. de 

mogelijke inzetbaarheid van scheidsrechters en juryleden als gevolg van de 

beperking van het aantal wedstrijden); 

Het actuele statuut van de vrijwilligers en de daarin opgenomen fiscale 

kostenregeling bieden voldoende ‘ruimte’ om een groot gedeelte van dit publiek 

te vergoeden en nagenoeg volledig te integreren in dit rechtskader. 
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- een deel van de sportbegeleiders zal zich zeker beroepen op het nieuwe statuut; 

Dat genereert ook positieve effecten, zoals een betere identificatie van de aard 

en aantallen van semi-agorale sportbegeleiders via registratie, een verhoogde 

mogelijkheid tot controle op de financiële stromen binnen de sportsector, een 

billijk additioneel inkomen voor de semi-agorale sportbegeleiders, additionele 

inkomsten voor de overheid (belastingen ad. 33%, zie verder), rechtszekerheid 

inzake de rechtspositie voor de betrokken sportbegeleiders (vb. inzake 

aansprakelijkheid) en hun opdrachtgevende organisaties (vb. inzake sociaal 

strafrecht, arbeidsrecht). 

- een efficiënte afbakening van het statuut voorkomt een uitstroom uit reguliere 

arbeid naar semi-agorale arbeid. 

Volgende maatregelen verhinderen dat een “volwaardig” alternatief wordt 

opgebouwd: de beperking inzake de globale jaarlijkse tijdsinvestering in semi-

agorale arbeid tot 420 uur per jaar (die grens wordt bijvoorbeeld bereikt door 

een activiteit van 12 uren per week gedurende 35 weken per jaar; zie verder), 

het vereiste dat het effectief om een nevenactiviteit gaat (zie verder); de 

ontstentenis van opbouw van rechten op het vlak van de sociale zekerheid en het 

behoud van de statuten van ‘vrijwilliger’, en ‘betaalde sportbeoefenaar’. 
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5.3. Omvang van de opdracht 

5.3.1. Noodzaak tot beperking 

De ‘omvang’ van de opdracht wijst op de hoogst mogelijke tijdsinvestering in de semi-

agorale sportbegeleiding. Het begrenzen van deze inzetbaarheid in de tijd is noodzakelijk 

omwille van diverse objectieven, waaronder: 

- het vermijden van de oneigenlijke inzet van semi-agorale sportbegeleiders (vb. 

tijdens periodes waarin zich normaal geen sportactiviteiten ontwikkelen); 

- het verhinderen van de overgang van reguliere arbeid naar semi-agorale arbeid; 

- het vermijden van de creatie van een volwaardig alternatief voor reguliere 

sportbegeleiding (om het risico op uitstroom uit reguliere arbeid vermijden); 

- het vermijden dat een te groot inkomen wordt opgebouwd uit activiteiten die als 

accessoir worden beschouwd; 

- het vermijden van een semicommerciële inzetbaarheid van dit type 

sportbegeleiders. 

Bij het uitwerken van deze beperkingen moet bijgevolg, zoals hierna wordt toegelicht, 
rekening worden gehouden met drie belangrijke aspecten: 

- de wekelijkse begrenzing van de arbeidsprestaties in het reguliere circuit of 

binnen de agorale arbeidsmarkt; 

- de duur van een normaal sportseizoen; 

- de eventuele daggrens inzake semi-agorale prestaties. 

 

5.3.2. Duur van het sportseizoen 

Algemeen gesteld komt een sportseizoen ongeveer overeen met 35 weken20. Logischerwijze 

zou men veronderstellen dat semi-agorale sportbegeleiders gedurende een periode van 

maximaal 35 weken kunnen worden ingeschakeld. Wij hanteren het cijfer van 35 weken 

voor een gemiddeld sportseizoen nochtans niet vanuit die optiek, maar vanuit de nood om 

een redelijke en aanvaardbare basis te vinden voor de onvermijdbare begrenzing van de 

jaarlijkse omvang van de sportbegeleidersactiviteit in het kader van het semi-agoraal 

statuut. Wij stellen dus niet voor dat de sportbegeleidersactiviteit moet beperkt blijven tot 

35 weken per jaar, maar wel tot 420 uur per jaar (zie verder). 

Vermits semi-agorale sportbegeleiders kunnen opereren onder verschillende 

verschijningsvormen (vergelijkbaar bijvoorbeeld de activiteit van jurylid met deze van 

                                           
20  Er bestaat zeker mogelijkheid tot discussie over de exacte duur van een gemiddeld 

sportseizoen. Verschillende variabelen bepalen de duur van dit seizoen: de sport zelf, het 
competitieniveau, de onderbrekingen van het seizoen, de duur van de zomerstop, de periode 
van de voorbereidingen voorafgaand aan de eigenlijke competitie, ….  
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trainer in een balsportcompetitie voor ploegen) is het immers niet wenselijk om de 

inzetbaarheid van sportbegeleiders te koppelen aan een specifieke periode, maar slechts 

een quota inzake inzetbaarheid op jaarbasis op te leggen. Deze quota wordt verkregen door 

de maximale duur van het gemiddelde sportseizoen te vermenigvuldigen met de maximaal 

geoorloofde inzetbaarheid op weekbasis (12 uren; zie verder). Concreet zullen de semi-

agorale sportbegeleiders beschikken over een jaarlijks quota, dat als maximumgrens van 

hun jaarlijkse inzetbaarheid in die hoedanigheid zal gelden. Bijgevolg kunnen de semi-

agorale sportbegeleiders voor het overige hun prestaties per dag, per week of per maand 

vrij bepalen, onder de enige voorwaarde dat het jaarlijkse quota niet wordt overschreden. 

Deze benadering vermijdt dat moeilijkheden over de inzetbaarheid van bepaalde 

categorieën van sportbegeleiders zouden ontstaan en dat geen beroep kan worden gedaan 

op semi-agorale sportbegeleiders tijdens schoolvakanties of in de periodes tussen de 

opeenvolgende sportseizoenen. Zo wordt bijvoorbeeld vermeden dat voetbaltrainers niet in 

het kader van hun semi-agoraal statuut inzetbaar zouden zijn bij vriendschappelijke 

wedstrijden in de zomerperiode of dat semi-agorale sportbegeleiders niet zouden kunnen 

worden ingezet in het kader van zomerse sportkampen. 

De inzetbaarheid van de semi-agorale sportbegeleiders is echter niet absoluut. De 

toekenning van een jaarquota mag geenszins tot gevolg hebben dat de inzet van de 

sportbegeleiders in de praktijk zou geschieden buiten hun finaliteit. Zo mogen 

scheidsrechters of juryleden niet onder het semi-agoraal statuut worden ingezet in periodes 

waarin er geen wedstrijden zijn. Zij kunnen slechts onder de noemer van hun semi-agoraal 

statuut opereren wanneer er een effectieve behoefte is aan het jureren van wedstrijden of 

vergelijkbare competities of ingeval van periodes van opleiding of voorbereiding daartoe. In 

geval van betwisting kunnen de toepasselijke reglementen hieromtrent verduidelijking 

brengen. 

 

5.3.3. Maximale wekelijkse inzetbaarheid 

Om de maximale wekelijkse inzetbaarheid te bepalen houden wij rekening met de 

zogenaamde 1/afgrens inzake wekelijkse arbeidsduur, zoals opgelegd door artikel 11bis van 

de Arbeidsovereenkomstenwet21. Algemeen gesteld dient in de reguliere sector elk deeltijds 

arbeidsregime minstens 1/3 van de normale arbeidsduur van een voltijdse werknemer te 

omvatten. Met andere woorden, vanaf 1/3 van de normale voltijdse arbeidsduur ‘ontstaat’ 

reguliere arbeid. 

Om concurrentie te vermijden tussen de stelsels van de reguliere en van de semi-agorale 

arbeid wordt een eenvoudig, maar efficiënt onderscheidingscriterium gehanteerd: 

                                           
21  Artikel 11is, lid 5 Arbeidsovereenkomstenwet (http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm):  

“De wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemer (…) , mag niet lager 
liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers 
die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren. Bij ontstentenis van voltijdse 
werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren moet men zich houden aan 
de arbeidsduur die in dezelfde bedrijfssector van toepassing is”. 
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- vanaf 1/3 tewerkstelling ontstaat reguliere arbeid; 

- bij minder dan 1/3 tewerkstelling (hier gemakshalve afgerond op 12 u/week) 

ontstaat semi-agorale arbeid. 

Als men deze wekelijkse grens combineert met een maximale inzetbaarheid tot beloop van 

35 weken op jaarbasis, bekomt men de maximale periode waarin semi-agorale 

sportbegeleiders per jaar kunnen worden ingezet, namelijk 35 x 12 = 420 uren 

(vrijwilligerswerk inbegrepen). Wij wezen hiervoor al erop dat het nieuwe statuut geen 

wekelijkse begrenzing toepast. Semi-agorale sportbegeleiders kunnen dus in sommige 

weken bijvoorbeeld 20 uren presteren zonder dat hun semi-agorale statuut hierdoor in 

gevaar komt, zolang hun prestaties hun jaarquota van 420 uren niet overschrijden. 

In de praktijk kunnen op dit vlak toepassingsmoeilijkheden ontstaan. Als eenzelfde persoon 

verschillende opdrachtgevers heeft, kennen deze niet noodzakelijk de omvang van de 

resterende quota van de betrokkene. De enige persoon, die hiervan op de hoogte is, is de 

semi-agorale sportbegeleider zelf. Om deze reden dienen in het kader van het semi-agorale 

statuut specifieke verplichtingen te worden uitgewerkt op het vlak van: 

- de informatie- en waarschuwingsplicht van semi-agorale sportbegeleiders naar 

hun (verschillende) opdrachtgevers toe; 

- het hanteren van een (elektronisch) register waarin de prestaties van de semi-

agorale sportbegeleiders worden opgetekend (inspiratiebron: de elektronische 

registratie van jobstudenten); 

- het opleggen van een fiscale penaliteit in geval van overschrijding van deze 

drempels ten nadele van de semi-agorale sportbegeleiders (vb. belastbaarheid 

aan marginale aanslagvoet + forfaitaire boete)22; 

- het penaliseren van de opdrachtgevers bij oneigenlijk gebruik (vb. eenzelfde 

opdrachtgever laat een semi-agorale sportbegeleider voltijds opereren en schendt 

hierdoor doelbewust de grens van 420 uren op jaarbasis). 

 

5.3.4. Maximale dagelijkse inzetbaarheid 

Het verdient ons inziens niet de voorkeur dat het nieuwe statuut een minimale (vb. 3 uren 

per dag) of maximale (vb. 8 uren per dag) dagelijkse inzetbaarheid zou opleggen. De nood 

aan flexibele inzetbaarheid van semi-agorale sportbegeleiders vereist dat wordt afgestapt 

van deze begrenzingen. Zeker de ondergrens van een minimale prestatie (vb. 3 uren per 

dag) zou de inzetbaarheid van semi-agorale sportbegeleiders sterk reduceren. Strikte 

beperkingen op dit vlak worden best vermeden (vb. vermijden dat de jury aan het einde 

van een iets langer dan voorzien uitlopende competitiedag plotsklaps niet verder zou mogen 

optreden).  

                                           
22  Het systeem dient uiteraard te vermijden dat het nog aantrekkelijker blijft om de boete te 

betalen dan effectief gebruik te maken van reguliere arbeid.  



24 

Wel dient het nieuwe statuut ons inziens, zoals verder nader wordt uiteengezet, een zeer 
beperkt aantal wettelijke voorschriften ter bescherming van de jeugdige medewerkers en 
zwangere medewerkers uit de Arbeidswet te implementeren. Dat deze essentiële 
beschermingsmaatregelen gerechtvaardigd zijn, staat trouwens niet ter discussie.23 

                                           
23  Zie bv. K. REYNIERS, (Verboden) arbeid, Antwerpen, Intersentia, 2012, 545p. 
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5.4. Aard van de opdracht 

De “aard” van de opdracht verwijst in deze context naar de vorm waaronder de opdracht 

wordt uitgeoefend. De vraag dient te worden gesteld of kan worden toegelaten dat een 

activiteit van semi-agorale sportbegeleiding wordt uitgeoefend als professionele 

hoofdactiviteit. Populair uitgedrukt, zijn de semi-agorale sportbegeleiders immers bij uitstek 

personen die zich “na hun uren” in het verlengde van hun hobby inzetten voor een bepaalde 

sportvereniging. 

Deze vraag dient ons inziens negatief te worden beantwoord op grond van verschillende 

argumenten. De belangrijkste hebben betrekking op: 

- het verhinderen van een uitstroom uit de reguliere arbeid in de sportsector; 

- het vermijden van additionele bureaucratie; 

- het voorkomen van bijkomende druk op de financiering van het 

socialezekerheidssysteem; 

- het vermijden van uitholling van de socialezekerheidsbescherming van semi-

agorale sportbegeleiders; 

- het vermijden van talloze uitzonderingsregels binnen de diverse sectoren van de 

sociale zekerheid; 

- het nauw aansluiten bij het oorspronkelijke gedachtegoed (iets bijdoen ‘na’ de 

uren, zonder initieel lucratief oogmerk). 

Vereist is dat de semi-agorale sportbegeleider, deze opdracht altijd in bijberoep of als 

nevenactiviteit uitoefent. Dit veronderstelt dat hij tegelijk nog een andere beroepsactiviteit 

als hoofdberoep uitoefent. Opnieuw wordt ernaar gestreefd om een bestaand, gekend en 

eenduidig rechtskader te hanteren om het begrip ‘hoofdberoep’ inhoudelijk gestalte te 

geven. Hiervoor wordt aangeknoopt bij de bestaande bijdrageregeling voor zelfstandigen die 

hun beroep uitoefenen als bijberoep en om die reden bijdragefaciliteiten genieten en in 

principe geen bijkomende socialezekerheidsrechten opbouwen24. Als voorwaarde daartoe 

geldt dat de betrokkenen hun hoofdberoep uitoefenen in een andere hoedanigheid of 

verkeren in een daarmee gelijkgestelde toestand. Het begrip ‘bijberoep’ dat in dat verband 

wordt gehanteerd in het sociaal statuut der zelfstandigen vertoont bijgevolg kenmerken, die 

een sterke gelijkenis vertonen met het operatiekader van semi-agorale sportbegeleiders. 

Om die redenen wordt voorgesteld het semi-agoraal statuut slechts toe te staan voor 

sportbegeleiders die hetzij een ander hoofdberoep uitoefenen, hetzij verkeren in een 

daarmee gelijkgestelde situatie, en dit onder analoge voorwaarden als die waarin 

zelfstandigen worden geacht hun beroep als bijberoep uit te oefenen. De sportbegeleider 

moet bijgevolg: 

                                           
24  Zie de artikelen 35 en 36 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen 

reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
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- hetzij tevens een beroepsactiviteit uitoefenen als loontrekkende (werknemer); 

Die job moet dan minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de 

desbetreffende onderneming of sector. 

- hetzij tevens een beroepsactiviteit uitoefenen in het onderwijs;  

De onderwijsopdracht moet hierbij minstens 6/10 van een volledig uurrooster 

omvatten. 

- hetzij tevens een beroepsactiviteit uitoefenen in overheidsdienst, die rechten doet 

ontstaan in een pensioenregeling ingesteld door of krachtens een wet, een 

provinciaal reglement of door de NMBS; 

Deze activiteit moet ten minste lopen over 8 maanden of 200 dagen per jaar. 

- hetzij tevens een beroepsactiviteit uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep; 

In deze mogelijkheid is niet voorzien in het sociaal statuut der zelfstandigen. Het 

statuut beschouwt immers alle beroepsactiviteiten die een persoon als 

zelfstandige uitoefent, als één enkele beroepsactiviteit en verleent hieraan 

slechts de kwalificatie van bijberoep met bijhorende bijdragefaciliteiten, ingeval 

de betrokkene een ander hoofdberoep uitoefent en daardoor ressorteert onder 

het socialeverzekeringssysteem voor werknemers of voor ambtenaren. Er is geen 

enkele reden om sportbegeleiders die een hoofdberoep als zelfstandige hebben 

uit te sluiten van het semi-agoraal statuut. Als de betrokkene geen enkele 

andere beroepsbezigheid uitoefent, beschouwt het sociaal statuut der 

zelfstandigen zijn beroep als een hoofdberoep. De betrokkene is dan ten minste 

de minimumbijdragen voor beoefenaars van een zelfstandig hoofdberoep 

verschuldigd en put hieruit alle rechten op socialezekerheidsuitkeringen in het 

sociaal statuut der zelfstandigen. 

- hetzij verkeren in een toestand die met de uitoefening van een hoofdberoep als 

werknemer, in het onderwijs of in overheidsdienst of als zelfstandige wordt 

gelijkgesteld; 

Sportbegeleiders verkeren in dat geval als aan de uitoefening van hun 

hoofdberoep een (al dan niet tijdelijk) einde is gekomen en zij om die reden een 

inkomensvervangende sociale uitkering genieten of hun rechten op een rust-of 

invaliditeitspensioen vrijwaren. Wordt het vervangingsinkomen toegekend 

omwille van een arbeids(weg)ongeval of beroepsziekte, dan dient de hieraan ten 

grondslag liggende arbeidsongeschiktheid ten minste 66% te bedragen. De 

sociale uitkering dient ten minste het bedrag van het minimumpensioen voor een 

alleenstaande zelfstandige te bereiken op 1 januari van het in aanmerking 

genomen jaar. 
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Artikel 37 § 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen 

reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende 

inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen laat enkele categorieën van personen toe 

een verzoek tot gelijkstelling met de beoefenaars van een zelfstandig bijberoep in te 

dienen25. De in § 1 eerste lid a) bedoelde personen hebben geen eigen recht op 

inkomensvervangende sociale uitkeringen. Het verdient ons inziens dan ook niet de 

voorkeur het semi-agoraal statuut open te stellen voor deze categorieën van personen. Als 

zij een beperkte activiteit als sportbegeleider met vergoeding wensen uit te oefenen, 

kunnen zij dat bovendien nog steeds als vrijwilliger in de zin van de Vrijwilligerswet. 

Hetzelfde geldt voor de onder § 1 eerste lid b) bedoelde studenten. Voor studenten gelden 

daarnaast immers ook nog voldoende mogelijkheden om onder van het klassieke 

arbeidsrecht afwijkende regels een professionele activiteit als sportbegeleider uit te 

oefenen. De combinatie van een dergelijke activiteit met semi-agorale arbeid als 

sportbegeleider zou de situatie van de betrokkenen nodeloos ingewikkeld maken en 

bovendien leiden tot te vergaande afwijkingen van de regels voor de reguliere professionele 

arbeid als sportbegeleider. Voor de onder § 1 eerste lid c) bedoelde politieke mandatarissen 

kan daarentegen wel worden overwogen het statuut van semi-agorale sportbegeleider toe 

te staan. De betrokkenen genieten op grond van hun politiek mandaat immers reeds 

socialezekerheidsbescherming en de mandaten mogen worden geacht qua tijdsbesteding 

overeen te stemmen met de vereisten die worden gesteld aan de uitoefening van een 

hoofdberoep als werknemer, in het onderwijs of in overheid. 

                                           
25  Zie artikel 37 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement 

in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
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6. Welke organisaties kunnen een beroep doen op semi-agorale 
sportbegeleiders? 

6.1. Algemeen 

Vooraleer effectief semi-agorale sportbegeleiders te kunnen inschakelen, moeten de 

betrokken organisaties of structuren een aantal bijkomende voorwaarden en criteria in acht 

nemen. Verschillende motieven verklaren waarom niet elke organisatie semi-agorale 

medewerkers kan inschakelen, waaronder: 

- het nieuw statuut beoogt semi-agorale sportbegeleiding doelbewust uit de 

commerciële sfeer te houden; 

- het statuut van semi-agorale sportbegeleiding wordt niet opengesteld voor louter 

familiale of private aangelegenheden; 

- de semi-agorale sportbegeleiding wordt volledig ontkoppeld van de economische 

hoofdactiviteit van de sportbegeleider bij diens opdrachtgever (vb. werkgever of 

klant). 

Om een logisch geheel te vormen, is het cruciaal dat deze voorwaarden en criteria zeer 

nauw aansluiten bij de Vrijwilligerswet. Het onderscheid tussen een vrijwilliger en een semi-

agorale sportbegeleider is in de praktijk immers zeer gering. Vermits het statuut van de 

semi-agorale sportbegeleiders eigenlijk een verlengstuk vormt van de eigenlijke vrijwillige 

arbeid, is het sterk aan te bevelen om dezelfde basisdefinities te hanteren en er dezelfde 

inhoud aan te geven. Deze werkwijze is des te meer aangewezen, vermits het essentiële 

verschil tussen het statuut van de vrijwilligers en dit van de semi-agorale sportbegeleiders 

enkel schuilt in de omvang van de vergoeding. Vrijwilligers krijgen een forfaitaire 

kostenvergoeding, terwijl semi-agorale sportbegeleiders naast de forfaitaire 

kostenvergoeding (zie verder) een additioneel, maar beperkt inkomen verwerven. 

Organisaties of opdrachtgevende structuren die een beroep op semi-agorale 

sportbegeleiders willen doen, dienen bijgevolg te beantwoorden aan volgende cumulatieve 

vereisten26: 

a) de activiteiten van de semi-agorale sportbegeleider situeren zich in het verlengde 

van sportactiviteiten, die “ten behoeve van één of meer personen, van een groep 

of organisatie of van de samenleving als geheel” worden ontwikkeld27;  

                                           
26  Het gaat om identieke voorwaarden, die onder dezelfde omschrijving in de Vrijwilligerswet 

worden weergevonden. 
27  Zie tevens artikel 3, lid 1, 1° b) Vrijwilligerswet: “Voor de toepassing van deze wet wordt 

verstaan onder: 1° vrijwilligerswerk: elke activiteit: c) die verricht wordt ten behoeve van één 
of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of 
van de samenleving als geheel”. 
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Dit vereiste duidt op de organisatiefinaliteit die de opdrachtgever dient na te 

streven bij de inzet van semi-agorale medewerkers. Het gaat met andere 

woorden om de begeleiding van derden bij hun sportactiviteiten. Gewone 

deelnemers zelf worden bijgevolg niet beschouwd als sportbegeleiders en vallen 

buiten dit toepassingsgebied. 

b) de semi-agorale sportbegeleider treedt op in opdracht van een publieke of private 

organisatie uit de non-profitsector anders dan het familie- of privéverband van 

degene die de activiteit verricht;  

Het gaat om organisaties of structuren, die al dan niet rechtspersoonlijkheid 

bezitten. Feitelijke verenigingen komen met andere woorden ook in aanmerking. 

Dit vereiste duidt het organisatieoogmerk aan waaraan de opdrachtgever dient 

te beantwoorden. Niet zozeer de vorm is belangrijk, maar wel de ontstentenis 

van enig winstoogmerk of commerciële beweegreden. Het vereiste dat de 

organisatie zich situeert buiten het loutere familie- of privéverband, klinkt 

aansluitend ook vrij evident. 

c) de semi-agorale sportbegeleider cumuleert zijn opdracht niet met een 

arbeidsovereenkomst, een dienstencontract en/of een statutaire aanstelling bij de 

opdrachtgevende organisatie of structuur.  

Deze voorwaarde duidt op een organisatieverbod, dat bepaalde misbruiken of 

een oneigenlijke aanwending van de semi-agorale arbeid preventief wenst te 

voorkomen. 

In wat volgt worden deze vereisten meer in detail geanalyseerd. 
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6.2. Organisatiefinaliteit 

Vereist is dat de semi-agorale sportbegeleiding zich situeert in het verlengde van 

sportactiviteiten die worden ontwikkeld “ten behoeve van één of meer personen, andere dan 

degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als 

geheel”. Het betreft een voorwaarde, die volledig analoog is aan deze gesteld door de 

Vrijwilligerswet28. 

Vrijwilligerswerk wordt verricht ten behoeve van derden, semi-agorale arbeid ook. Het 

verrichten van werkzaamheden voor zichzelf is uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de 

eenvoudige deelname aan activiteiten. Wie in het kader van een activiteit (vb. hobby) 

gewoon deelneemt zonder zich met de werking van de organisatie bezig te houden, is geen 

vrijwilliger en verricht ook geen semi-agorale arbeid. Dit onderscheid heeft een aanzienlijke 

impact op het vlak van de semi-agorale arbeid. Over de relevantie van deze voorwaarde 

bestaat weinig twijfel. Zo is de voetballer geen vrijwilliger of semi-agorale medewerker 

wanneer hij voetbalt29. Net zo min is de sportbegeleider een vrijwilliger of semi-agorale 

medewerker wanneer hij zelf begeleid wordt. Hetzelfde geldt voor de trainer, die zelf 

getraind wordt. Tot daar klinkt de benadering volkomen logisch. Ogenschijnlijk is het 

duidelijk dat de trainer ‘vrijwilliger’ of “semi-agorale medewerker” kan zijn, wanneer hij 

training geeft. In voorliggende hypothese draagt de trainer bij tot de werking van de 

organisatie en staat hij mee in voor de effectieve organisatie van de activiteit. Het 

afbakenen van de grens tussen een loutere deelnemer en het zich bezig houden met de 

werking van de organisatie is in de praktijk zeker niet altijd een eenvoudige opdracht. De 

kapitein van de voetbalploeg staat immers ook in voor een (gering) gedeelte van de 

organisatie en werking van de club. Hetzelfde kan gezegd worden van de meer ervaren 

sporters die complementair met de trainer, de minder ervaren leden bepaalde technieken 

aanleren tijdens de training. De vraag rijst echter of deze discussie wel relevant is. Een 

suggestie tot oplossing is hierbij uit te gaan van de effectieve hoofdopdracht of 

hoofdbezigheid van de sporter of begeleider. De geringe bijkomende deelname aan de 

effectieve organisatie is slechts bijkomstig en onlosmakelijk verbonden met de 

hoofdbezigheid die voor de sporter bestaat uit de sportbeoefening zelf. 

Zowel occasionele als minieme prestaties als sportbegeleider kunnen ressorteren onder het 

toepassingsgebied van de semi-agorale sportbegeleiding. 

Loutere occasionele prestaties kunnen onmiskenbaar ressorteren onder het 

toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de organisatie 

van een eenmalige prestatie of een eenmalige manifestatie. Zo wordt verwezen naar een 

sportdag, een gasttraining, een buitenlandse stage, een tornooi, een benefietwedstrijd, enz. 

Hetzelfde geldt voor minieme prestaties. Niettemin opent het gebrek aan effectieve 

minimale vereisten op het vlak van de arbeidsprestatie of het engagement opnieuw de weg 

                                           
28  Zie artikel 3, lid 1, 1°, b) Vrijwilligerswet. 
29  M. DAVAGLE, o.c., 10. 
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naar mogelijke misbruiken. Cru gesteld, verbiedt de Vrijwilligerswet geenszins een 

organisatie een vrijwilliger 25 EUR netto te betalen om slechts gedurende enkele minuten in 

te springen of slechts een zeer geringe werkzaamheid te leveren. Het enige argument ter 

bestrijding van dergelijke uitwassen betreft de mogelijkheid van de overheid zich te 

beroepen op de voorwaarde dat de vrijwilliger een effectieve bijdrage op het vlak van de 

werking van de organisatie moet leveren. Deze controle in de praktijk brengen is alvast 

geen sinecure en kan tot lange feitelijke betwistingen leiden. 

Om deze redenen wordt ervoor gepleit om de Vrijwilligerswet volledig op het nieuwe semi-

agorale statuut van de sportbegeleider af te stemmen, door eenzelfde maximale vergoeding 

per uur toe te kennen. 
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6.3. Organisatieoogmerk 

De semi-agorale sportbegeleider treedt op in opdracht van een publieke of private 

organisatie uit de non-profitsector anders dan het familie- of privéverband van degene die 

de activiteit verricht. Het statuut van de vrijwilligers vereist dat de werkzaamheid door een 

andere organisatie wordt ingericht dan het familie- of privéverband van degene die de 

activiteit verricht. Ook hier volgt het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders dezelfde 

logica. 

De term ‘organisatie’ verwijst naar een feitelijke vereniging of een publieke rechtspersoon30 

of private rechtspersoon zonder winstoogmerk31. Loutere familiale verbanden, loutere 

vriendendiensten zijn ook hier uitgesloten. De activiteit zelf dient immers te worden 

uitgebouwd door een afzonderlijke organisatie. De notie ‘organisatie’ verwijst hierbij naar 

een georganiseerde structuur of verband dat het vrijwilligerswerk omkadert. “Het begrip 

‘georganiseerd’ verband impliceert dat de organisatie is opgericht om een niet-winstgevend 

doel na te streven, dat ze een werkingswijze heeft aangenomen en normen die 

gerespecteerd moeten worden en dat ze instrumenten heeft ingevoerd om de verschillende 

ondernomen acties te coördineren en richting te geven. Dat wil zeggen dat er enig gezag 

wordt uitgeoefend dat de organisatie dus verantwoordelijk is voor de werkzaamheid die 

verricht wordt door de vrijwilligers”32 Loutere privébanden vallen aldus buiten dit 

toepassingskader. De Vrijwilligerswet omvat een gedetailleerde verduidelijking van het 

begrip ‘feitelijke vereniging’, wat een positief effect genereert op het vlak van de 

rechtszekerheid. De Vrijwilligerswet legt elke groepering vier kenmerken op, vooraleer zij in 

aanmerking komt als ‘organisatie’ in de zin van deze wetgeving: 

- de vereniging is een groepering en moet bijgevolg bestaan uit meerdere 

personen; 

- deze personen hebben zich verenigd om eenzelfde sociaal doel na te streven; 

- de vereniging streeft een onbaatzuchtig doel na;  

Dat wil zeggen dat de activiteiten van de vereniging een ander belang dienen dan 

het zuiver individuele belang van de personen die zich verenigd hebben en dat 

het doel niet mag bestaan uit de verrijking van de leden. 

- de personen die zich verenigd hebben, verbinden zich ertoe de vereniging te 

doen functioneren en een rechtstreekse controle uit te oefenen op de werking 

ervan. 

Het nieuwe statuut van de semi-agorale sportbegeleiders situeert zich binnen dezelfde 

economische zone, met name de non-profit sector. Het private of publieke karakter van de 

organiserende of opdrachtgevende structuur speelt geen rol. Het gebrek aan winstoogmerk 

                                           
30  Vb. OCMW, gemeente, … 
31  VZW, stichting, … .  

Merk op dat vennootschappen en verenigingen, die ressoreteren onder de vennootschaps-
belasting, niet onder de toepassing van de Vrijwilligerswet vallen: Ci.RH. 241/509.803 van 5 
maart 1999. 

32  M. DAVAGLE, o.c., 7. 
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staat centraal. Concreet heeft dit tot gevolg dat bedrijven en/of bedrijfsonderdelen, die 

vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité 223, een beroep kunnen doen 

op semi-agorale sportbegeleiders, op voorwaarde dat zij geen winst nastreven (vb. vzw’s). 

Bedrijven of bedrijfsonderdelen die behoren tot het bevoegdheidsressort van het Paritair 

Comité 329, bezitten steeds deze mogelijkheid. 

Commerciële bedrijfsstructuren vallen buiten het toepassingsgebied van het nieuwe statuut. 

Zij kunnen bijgevolg onder dit statuut geen semi-agorale sportbegeleiders inzetten. 

Verschillende motieven verklaren deze uitsluiting. In de eerste plaats dient erover te worden 

gewaakt dat het fiscale en parafiscale gunstregime van het nieuwe statuut niet wordt 

gehanteerd als een louter alternatief voor ‘dure’ agorale arbeid. In deze context dient 

absoluut te worden vermeden dat het nieuwe statuut een overgang van agorale naar semi-

agorale tewerkstelling activeert. Een dergelijke overgang zou immers aanleiding geven tot 

negatieve gevolgen waaronder een gevoelig verlies aan sociale bescherming voor de 

betrokken sportbegeleiders, met mogelijkerwijze sociale dumping tot gevolg. Dezelfde 

transfer zou ook een potentieel grote inkomensderving voor de overheid veroorzaken op het 

vlak van zowel belastingen als socialezekerheidsbijdragen. In de tweede plaats wordt de 

semi-agorale arbeid slechts uitgeoefend als bijberoep of nevenactiviteit, waarbij geldgewin 

niet centraal staat. Het hoofdmotief van de semi-agorale sportbegeleider mag geenszins 

worden gereduceerd tot inkomstencreatie. Indien dit wel het geval is, dient een effectieve 

agorale tewerkstellingsvorm te worden aangewend om te voldoen aan deze financiële 

intentie.  

Omwille van de rechtszekerheid wordt geadviseerd om deze definities integraal op te nemen 

in het nieuwe statuut van de semi-agorale sportbegeleider. Dit voorkomt belangrijke 

interpretatieverschillen op het vlak van de concrete toepassing van het vrijwilligerstatuut en 

het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders. 



34 

 

6.4. Organisatieverbod 

De semi-agorale sportbegeleiding wordt niet gecumuleerd met een arbeidsovereenkomst, 

een dienstenovereenkomst of een statuut bij dezelfde organisatie. 

De Vrijwilligerswet verbiedt eveneens de cumul tussen vrijwilligerswerk en reguliere arbeid 

bij dezelfde organisatie. De verschijningsvorm van de reguliere arbeid speelt hierbij geen rol 

(arbeidsovereenkomst, dienstenovereenkomst of statutaire aanstelling). De motivering van 

de wetgever bij de uitvaardiging van dit verbod is vrij duidelijk. Bij ontstentenis van dit 

verbod zou de scheidingslijn tussen reguliere en vrijwillige arbeid zeer broos worden. 

Concreet zou dit een gedeeltelijke verschuiving van (bruto)loon geput uit reguliere arbeid 

naar de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwillige arbeid kunnen veroorzaken. Ook de 

omgekeerde beweging is hierbij niet denkbeeldig. Ontevreden vrijwilligers zouden bij de 

beëindiging van hun opdracht de volledige herkwalificatie van hun vrijwilligersvergoeding 

kunnen claimen. Vandaar dit cumulverbod. 

Hetzelfde fenomeen omkadert de problematiek van de semi-agorale arbeid. Toelaten dat bij 

eenzelfde werkgever zowel reguliere arbeid als semi-agorale arbeid wordt gepresteerd, leidt 

zeker tot doorgedreven vormen van fiscale en parafiscale optimalisatie. De vereisten inzake 

rechtszekerheid verklaren waarom beter voor een volledig cumulverbod tussen semi-agorale 

arbeid en reguliere arbeid bij dezelfde werkgever of opdrachtgever wordt gepleit.  

Deze problematiek vertoont een opvallende gelijkenis met de draagwijdte van artikel 5bis 

van de Arbeidsovereenkomstenwet33. Vereenvoudigd weergegeven komt deze wetsbepaling 

erop neer dat wie een arbeidsovereenkomst heeft, niet gelijktijdig een zelfstandige activiteit 

in bijberoep kan uitoefenen bij dezelfde werkgever. Cumuleert men toch beide activiteiten 

bij dezelfde opdrachtgever-werkgever, dan worden deze alle geacht te worden verricht ter 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit vermoeden geldt uitsluitend voor het uitvoeren 

van gelijkaardige prestaties. Is er sprake van duidelijk van elkaar te onderscheiden 

prestaties die geen gelijkaardigheid vertonen, dan geldt het vermoeden niet. Praktisch 

voorgesteld kan een werknemer belast met de boekhouding van een bedrijf, niet 

tezelfdertijd als zelfstandig boekhouder optreden voor dezelfde vennootschapwerkgever. Hij 

zou bijvoorbeeld wel op hetzelfde ogenblik dat hij als boekhouder tewerkgesteld is, kunnen 

werken als zelfstandig fotograaf voor dezelfde vennootschap. Het betreft in dit voorbeeld 

immers duidelijk van elkaar te onderscheiden activiteiten. 

Om discussies en een toestand van rechtsonzekerheid te vermijden, wordt voorgesteld om 

een volledig cumulverbod tussen reguliere en semi-agorale arbeid bij dezelfde 

opdrachtgever op te leggen, en dit zelfs voor verschillende functies. Dit verbod gaat 

                                           
33  Dit artikel bepaalt dat bijkomende dienstprestaties die in uitvoering van een 

aannemingsovereenkomst worden uitgevoerd, geacht worden te zijn uitgevoerd op basis van 
een arbeidsovereenkomst zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden geleverd, 
wanneer diegene die de diensten uitvoert en diegene voor wie hij die uitvoert verbonden zijn 
door een arbeidsovereenkomst voor het uitvoeren van gelijkaardige prestaties 
(http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm). 



35 

bijgevolg verder dan de toepassing van artikel 5bis van de Arbeidsovereenkomstenwet en 

beoogt volgend soort discussies te vermijden: 

- mag een scheidsrechter met een regulier statuut bij dezelfde werkgever ‘onder 

het statuut van de semi-agorale sportbegeleider’ nog iets bijverdienen als 

“trainer” bij dezelfde opdrachtgever, of omgekeerd? 

- mag een bestuurslid met een regulier statuut bij een organisatie-werkgever nog 

iets bijverdienen ‘onder het statuut van de semi-agorale sportbegeleider’ als 

jeugdsportcoördinator bij dezelfde opdrachtgever? 

Bij ontstentenis van deze verbodsbepaling ontstaan teveel mogelijkheden tot creatieve 

financiële optimalisatie, wat geenszins de bedoeling was bij het uitwerken van het semi-

agoraal statuut. 

 

De cumul tussen het statuut van vrijwilliger en van semi-agorale sportbegeleider wordt 

anders benaderd. Iemand treedt bijvoorbeeld tegelijkertijd op als semi-agorale trainer en 

vrijwillige scheidsrechter of in een andere hypothese als semi-agorale trainer en vrijwilliger 

inzake terreinonderhoud. Deze en andere combinaties bij dezelfde opdrachtgever (die niet 

de werkgever is) van een semi-agorale opdracht en vrijwilligerswerk zijn toegelaten (in de 

veronderstelling dat er geen sprake is van enige reguliere arbeid voor dezelfde 

opdrachtgever). Niettemin zal de betrokken organisatie de grenzen inzake vergoeding en 

maximale inzetbaarheid op jaarbasis van de semi-agorale sportbegeleider strikt in acht 

dienen te nemen. Concreet zal het statuut van de semi-agorale sportbegeleider het statuut 

van de vrijwilliger in dat geval ‘absorberen’. Het effectief cumuleren van beide statuten is 

niet mogelijk (vb. 2 x 1308 EUR als forfaitaire kostenvergoeding innen op jaarbasis is 

uitgesloten). Om deze redenen bouwt het financiële statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders voort op dit van de vrijwilligers (zie verder). 

 

Het zelfde geldt voor de cumul van verschillende activiteiten als semi-agorale 

sportbegeleider. Iemand treedt bijvoorbeeld tegelijkertijd op als trainer en scheidsrechter, 

telkens volledig onder het semi-agorale statuut? Deze en andere combinaties bij dezelfde 

opdrachtgever (die niet de werkgever is) zijn eveneens toegelaten (in de veronderstelling 

dat er geen sprake is van enige reguliere arbeid voor dezelfde opdrachtgever). Niettemin zal 

de betrokken organisatie de grenzen inzake vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider 

en diens maximale inzetbaarheid op jaarbasis strikt in acht dienen te nemen. Door deze 

cumulatie van activiteiten ontstaat met andere woorden geen bijkomende marge om een 

hogere vergoeding (op jaarbasis) toe te kennen. 
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7. Vergoeding van semi-agorale sportbegeleiders 

7.1. Billijke vergoeding 

Bij de opbouw van het financiële statuut van semi-agorale sportbegeleiders staat de 

zoektocht naar een billijke vergoeding centraal. Het begrip ‘billijk’ verwijst naar zowel 

interne als externe toetsingscriteria, die maken dat de uiteindelijke financiële vergoeding 

van semi-agorale sportbegeleiders zowel binnen als buiten de sportsector wordt beschouwd 

als eerlijk, correct en aanvaardbaar.  

Als uitgangspunten worden volgende toetsingscriteria vooropgesteld, wat impliceert dat het 

nieuwe vergoedingsstelsel een positief antwoord dient te formuleren ten aanzien van al deze 

vereisten: 

a) het financiële statuut doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om initieel op te treden 

als vrijwilliger; 

Daardoor ontvangen semi-agorale sportbegeleiders voor hun initiële prestaties die 

minstens gelijklopend zijn aan deze van vrijwilligers, minstens een vergoeding die 

gelijk is aan deze van vrijwilligers. 

b) het financiële statuut van de semi-agorale sportbegeleiders mag geen afbreuk doen 

aan of een volwaardig alternatief vormen voor de eigenlijke reguliere arbeid in de 

sportsector; 

Uitstroom uit reguliere arbeid dient vermeden, instroom in reguliere arbeid 

gepromoot. 

c) het financiële statuut dient vanuit het oogpunt van de semi-agorale sportbegeleiders 

voldoende aantrekkelijk te blijven;  

De vergoeding in het nieuwe statuut moet netto een volwaardig alternatief voor 

zwartwerk vormen. 

d) het financiële statuut dient vanuit het oogpunt van de opdrachtgever als voldoende 

aantrekkelijk te worden beschouwd;  

Dat impliceert dat de finale kostprijs van de vergoeding aanvaardbaar en draagbaar 

dient te zijn voor de organisaties die een beroep op semi-agorale sportbegeleiders 

wensen te doen. 

e) het financiële statuut van de semi-agorale sportbegeleiders is vanuit een algemene 

benadering het resultaat van een niet-professionele bijkomende activiteit, 

uitgeoefend naast de eigenlijke economische hoofdactiviteit van de betrokkene;  
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De vergoeding omvat meer dan een eenvoudige terugbetaling van de kosten van de 

sportbegeleiders. De vergoeding is echter geen volwaardig loon. Er bestaat ook geen 

recht op een afdwingbaar minimumloon. 

f) de maatschappelijke aanvaardbaarheid en de impact op de overheidsfinanciën 

vereisen ten slotte duidelijke beperkingen inzake de cumuleerbaarheid van 

inkomsten of uitkeringen uit de diverse sectoren van de sociale zekerheid en het 

additionele inkomen geput uit semi-agorale sportbegeleiding. 

In de volgende paragrafen worden deze beleidslijnen gegroepeerd en verder toegelicht. 
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7.2. Toetsingscriteria 

7.2.1. Ondergrens: de vergoeding van de vrijwilligers 

In het kader van de semi-agorale sportbegeleiding vormt de inzet van vrijwilligers de 

ondergrens van de ondersteuning. Het statuut van de vrijwilligers werd nader gedefinieerd 

en uitgewerkt door de Vrijwilligerswet. Vrijwilligerswerk in de zin van deze wet vereist de 

cumulatieve aanwezigheid van 5 criteria, waarbij het onbezoldigde karakter centraal staat. 

Het onbezoldigde karakter wordt enigszins genuanceerd door de mogelijkheid om de 

vrijwilligers een maximale vergoeding toe te kennen van 32,17 EUR/dag. Dit dagbedrag 

wordt voorts begrensd, doordat op jaarbasis maximaal 1308,38 EUR mag worden toegekend 

aan de vrijwilligers.  

Voor zover de overige vereisten van de Vrijwilligerswet worden in acht genomen, is deze 

vergoeding vrijgesteld van belastingen en/of sociale bijdragen. Zij wordt immers beschouwd 

als een forfaitaire terugbetaling van de kosten van de vrijwilligers. 

Deze forfaitaire kostenvergoeding mag wel gecumuleerd worden met een terugbetaling van 

reële vervoerskosten, begrensd tot maximaal 2.000 kilometer per jaar. Concreet mag de 

vrijwilligers op dit ogenblik nog maximaal 692 EUR/jaar34 voor hun verplaatsingen worden 

toegekend. Zij dienen daartoe wel het bewijs van hun reële verplaatsingen te kunnen 

leveren. 

Wat de impact op het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders betreft, worden 

volgende beleidslijnen voorgesteld: 

- als principieel uitgangspunt en op voorwaarde dat de semi-agorale 

sportbegeleiders beantwoorden aan de criteria van de Vrijwilligerswet, geldt dat 

zij aanspraak kunnen maken op dezelfde vergoedingsregeling als de vrijwilligers, 

zodat hier ook de fiscale en parafiscale vrijstelling voor de eerste tranche van 

1308 EUR van toepassing is; 

- de basisvergoeding van de semi-agorale sportbegeleiders wordt in principe 

gevormd door de dag- en jaargrens van het vergoedingsstelsel van de 

vrijwilligers, waarbij identieke voorwaarden en voorschriften worden 

vooropgesteld. 

In wat volgt, wordt echter een aantal aanpassingen aan de vrijwilligersvergoeding 

voorgesteld, zodat een naadloze overgang tussen beide statuten mogelijk wordt. 

Tijdens de studie werd vastgesteld dat het bestaande vrijwilligersstatuut ook 

onvolkomenheden omvat, die kunnen aanleiding geven tot misbruiken. Enkele 

voorbeelden35: 

                                           
34  0,3461 EUR x 2000 km/jaar = 692,2 EUR. 
35  Het betreft voorbeelden die werden gesignaleerd tijdens voorbereidende meetings en/of 

workshops in het kader van het uitgevoerde onderzoek die of rechtstreeks werden afgeleid uit 
de toepassing van het huidige wettelijke kader. 



39 

- de techniek van de “symbolische prestatie”;  

In theorie kan de vrijwilliger 32,17 EUR per dag ontvangen, waarbij echter geen 

minimale prestatie is vereist. Met andere woorden, de vrijwilliger zou een 

dagprestatie kunnen leveren van enkele minuten om een vergoeding van 32,17 

EUR te kunnen ontvangen. In dergelijke benadering zou het gaan om één van de 

best betaalde jobs wat geenszins de bedoeling is. 

- de techniek van de “gecumuleerde vergoeding”; 

Bij ontstentenis van efficiënte controle en een manifest gebrek aan initiële 

controlemogelijkheden is het in de praktijk thans mogelijk dat een vrijwilliger in 

het kader van verschillende vrijwillige activiteiten bij diverse opdrachtgevers 

meermaals de dagvergoeding of jaarvergoeding zou ontvangen. Dit kan leiden 

tot de inning van gecumuleerde netto-vergoedingen bij verschillende 

opdrachtgevers. 

- de techniek van de “snelle liquidatie”;  

Dit impliceert dat men op korte termijn een zeer hoog aantal vrijwilligers 

inschakelt en maximaal vergoedt, om zo goedkoop mogelijk financiële middelen 

te halen uit de VZW of feitelijke vereniging. Een efficiënte controle op de 

effectieve inzet of toegevoegde waarde van de vrijwilligers is quasi onmogelijk. 

- de “techniek van het doorgeefluik”.  

Deze techniek impliceert dat men een groot aantal vrijwilligersvergoedingen 

uitkeert aan verschillende personen met de onderliggende belofte om een deel 

van de ‘globale’ uitkering terug te overhandigen aan een beperkt aantal 

personen. 

Om verdere moeilijkheden op het vlak van de semi-agorale arbeid te vermijden, dienen 

bijgevolg een aantal correcties te worden aangebracht aan het vrijwilligersstatuut. Het gaat 

om algemeen aanvaardbare correcties, die geenszins afbreuk doen aan de initiële 

doelstellingen van het statuut. Zij voorkomen wel misbruiken. 

Deze concrete voorstellen tot correctie omvatten o.a.: 

- in een ideale benadering wordt slechts één categorie gecreëerd, met name “semi-

agorale sportbegeleiders” waarbij geen onderscheid bestaat tussen de eigenlijke 

vrijwilligers en de semi-agorale sportbegeleiders;  

In de praktijk oefenen beide “personeelscategorieën” immers dezelfde 

activiteiten uit36.  

                                           
36  Deze benadering vereist wel bijkomende maatregelen bij de uitbouw van het statuut van de 

semi-agorale sportbegeleiders om te voorkomen dat de actuele vrijwilligers niet onder het 
“eenheidsstatuut” zouden kunnen ressorteren. Zo zou de voorwaarde tot het uitoefenen van een 
economische hoofdactiviteit niet gelden, ingeval het jaarlijkse inkomen beperkt blijft tot 1.308 
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- een effectieve mogelijkheid tot controle via een register en een persoonlijke 

(elektronische) registratie;  

Daarbij zouden de prestaties van de vrijwilligers worden ingeschreven met een 

duidelijke boekhoudkundige vermelding van de begunstigde van de vergoeding 

(naam, bedrag, datum, en omvang prestaties). 

- een loutere vermelding op de fiscale aangifte (zonder effectieve belastingheffing), 

die controles moet toelaten.  

Hierdoor worden de mogelijkheden tot het gebruik van technieken als 

‘gecumuleerde vergoeding”, “doorgeefluik”, … aanzienlijk getemperd. 

 

7.2.2. Bovengrens: het statuut van de reguliere of agorale sportbegeleiders 

Het verdedigen van de reguliere tewerkstelling in de sportsector vormt een premisse in deze 

studie. Op het vlak van de beloning van de semi-agorale sportbegeleiders heeft dit 

belangrijke gevolgen, vermits semi-agorale arbeid niet mag worden aangeboden als een 

goedkoper alternatief voor reguliere arbeid. 

Verschillende motieven zouden zowel sportbegeleiders als opdrachtgevers kunnen inspireren 

om semi-agorale arbeid te beschouwen als een alternatieve tewerkstellingsroute voor 

reguliere arbeid, waaronder: 

- de kostprijsverschillen tussen semi-agorale en reguliere arbeid; 

- de flexibiliteit inzake de mogelijke inzet van semi-agorale arbeid; 

- de netto-return voor de semi-agorale sportbegeleiders; 

- de verminderde bureaucratie voor de opdrachtgevers bij semi-agorale arbeid; 

- het gebrek aan controlemogelijkheden. 

Technisch gesproken kan de bovengrens van de maximale vergoeding worden berekend als 

volgt: 

- er wordt uitgegaan van een maximale inzetbaarheid van de semi-agorale 

sportbegeleider van 1/3 van de normale wekelijkse arbeidsduur, vastgelegd op 

38 uren per week; 

Dit stemt overeen met ongeveer 12,66 uur, gemakshalve afgerond op 12 uren 

per week om eventuele sectorale verschillen in de wekelijkse arbeidsduur op te 

vangen37. 

                                                                                                                                        
EUR. Ook zouden de bestaande cumulmogelijkheden tussen het statuut van de vrijwilligers en 
de inkomsten geput uit de verschillende sectoren van de sociale zekerheid tot het grensbedrag 
ad 1.308 EUR per jaar behouden kunnen blijven. 

37  Een 35-urenweek leidt bijvoorbeeld tot een maximale tewerkstellingsdrempel van 11,66 
u/week. 
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- er wordt eveneens uitgegaan van een gemiddelde normale inzetbaarheid en 

inzetbaarheidsbehoefte van de semi-agorale sportbegeleiders gedurende 35 

weken op jaarbasis;  

Dit stemt grotendeels overeen met de duur van een normaal sportseizoen voor 

een normale sportactiviteit. 

- de maximale inzetbaarheid van de semi-agorale sportbegeleiders bedraagt (als 

bovengrens) bijgevolg 420 uur op jaarbasis (= 35 weken x 12 uren/week; 

Van dat quota van 420 uur worden bij het bepalen van de ondergrens, al 143 

uren ‘gebruikt’38. Dat is de maximale inzetbaarheid als vrijwilliger op jaarbasis, 

wat leidt tot een bijkomend benutbaar saldo van 277 uren op jaarbasis. 

- vanuit financieel oogpunt wordt het semi-agorale inkomen begrensd; 

Semi-agorale sportbegeleiders kunnen maximaal 9.12 EUR per uur en bijgevolg 

maximaal 3.830 EUR39 per jaar verdienen. Het inter-professioneel gewaarborgd 

minimumuurloon van 9.12 EUR vormt de rechtvaardiging van deze begrenzing. 

Een hogere uurvergoeding dan 9.12 EUR toekennen aan semi-agorale 

sportbegeleiders druist in tegen de billijkheidsgedachte. In dergelijke hypothese 

zou een semi-agorale opdracht – in sé een vrijetijdsactiviteit - immers 

lucratiever zijn dan de vergoeding voor eenzelfde reguliere arbeidsprestatie.  

- de eerste tranche van (thans) 1308 EUR van dit jaarbedrag (3.830 EUR) zou 

worden beschouwd als forfaitaire kostenvergoeding zoals in het statuut van de 

vrijwilligers.  

Het resterende saldo van 2.522 EUR zou ressorteren onder een ander gunstig 

fiscaal en parafiscaal regime (zie verder). 

 

7.2.3. Netto-return voor de semi-agorale sportbegeleider en de globale 

kostprijs voor de opdrachtgever 

Eén van de belangrijkste drijfveren voor het zogenaamde zwartwerk betreft de zoektocht 

naar een hogere netto-return voor de geleverde arbeid in combinatie met een geringe 

globale patronale kostprijs. Dus: “minder betalen en meer verdienen”. 

Bij de opbouw van het financiële statuut van de semi-agorale sportbegeleiders dient zeker 

te worden rekening gehouden met dit aspect, in die zin dat een verhoogde netto-vergoeding 

de instap in het zwarte circuit kan ontraden. Uiteraard vormt de netto-vergoeding ook een 

belangrijk onderdeel op het vlak van de motivatie en erkenning van de sportbegeleiders. 

Anders dan bij arbeidsovereenkomst wordt de vergoeding van de semi-agorale 

sportbegeleiders echter niet beschouwd als een cruciaal onderdeel of effectieve drijfveer. 

                                           
38  9,12 EUR x 143u = 1.304 EUR (afronding). Het niet-afgeronde cijfer is 143,42 uur. 
39  420 uren op jaarbasis x 9,12u/uur = 3.830,40 EUR. 
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De netto-vergoeding van de semi-agorale sportbegeleiders wordt rechtstreeks beïnvloed 

door de fiscale en parafiscale druk. Daarenboven bestaat een duidelijke correlatie tussen het 

fiscale en parafiscale statuut enerzijds, en de kostprijs van de bureaucratie, anderzijds (vb. 

dimona-aangifte). Om deze redenen wordt een eenvoudige fiscale en parafiscale regeling 

voorgesteld, waarbij de inkomsten van de semi-agorale sportbegeleiders in het nieuwe 

statuut: 

- niet het voorwerp zijn van RSZ-bijdragen (noch persoonlijke, noch patronale), 

zodat tevens de bureaucratie verbonden aan de aangifte volledig wordt 

vermeden; 

- het voorwerp uitmaken van een vaste en forfaitaire aanslagvoet van 33%, met 

dien verstande dat de eerste schijf van 1308 EUR naar analogie van het statuut 

van de vrijwilligers wordt aangezien als forfaitaire kostenvergoeding; 

- kunnen verhoogd worden met een kilometervergoeding voor de reëel gemaakte 

verplaatsingskosten (thans beperkt tot 0,3461 EUR/km). 
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7.3. Voorstel inzake billijke vergoeding van de semi-agorale 

sportbeoefenaar 

 

7.3.1. Algemeen overzicht 

Het voorstel inzake de billijke vergoeding van de semi-agorale sportbeoefenaars omvat 

volgende componenten: 

- een maximale jaarvergoeding; 

- een geoptimaliseerde vergoeding; 

- een aanvullende forfaitaire kostenvergoeding voor reële verplaatsingen 

 

7.3.2. Maximale uur- en jaarvergoeding 

Semi-agorale sportbegeleiders kunnen onder dit nieuwe statuut maximaal 3.830 EUR per 

jaar verwerven. Dat inkomen is additioneel in die zin dat het vrijwel steeds wordt verworven 

naast de inkomsten uit de professionele hoofdactiviteit of de vervangende 

socialezekerheidsuitkering.  

Het bedrag van 3.830 EUR is het resultaat van een theoretische berekening waarbij het 

gewaarborgd minimumuurloon van 9.12 EUR wordt vermenigvuldigd met de maximale 

jaarlijkse inzetbaarheid van semi-agorale sportbegeleiders van 420 uren40. De hier 

opgegeven bedragen zijn de thans gangbare bedragen. In het statuut zal worden bepaald 

dat het bedrag hiervan wordt aangepast aan de evolutie van het gewaarborgd 

minimumuurloon.  

Tezelfdertijd geldt een maximale vergoeding voor een semi-agorale arbeidsprestatie van 

één uur van 9.12 EUR. De opdrachtgever bezit niet de mogelijkheid om een hogere 

bezoldiging toe te kennen. Partijen kunnen wel een lagere vergoeding bedingen, vermits het 

nieuwe statuut niet een vergoeding van een bepaald bedrag oplegt. De billijkheidsgedachte, 

die de hoeksteen vormt van de semi-agorale bezoldigingstructuur, rechtvaardigt ook het 

opleggen van dit plafond. Het wordt als onbillijk ervaren dat een semi-agorale 

sportbegeleider voor dezelfde arbeidsprestatie méér zou verdienen dan een collega voor 

dezelfde prestatie in het reguliere professionele arbeidscircuit. 

Dat globale bedrag wordt uitgesplitst in twee luiken.  

Een eerste luik omvat de maximale vrijwilligersvergoeding tot beloop van 1308 EUR op 

jaarbasis. Dit bedrag wordt ook wat de semi-agorale sportbegeleider betreft, gekwalificeerd 

als een forfaitaire kostenvergoeding. Elk onderscheid inzake netto-return ten opzichte van 

                                           
40  Zie eerder: er werd uitgegaan van een gemiddeld sportseizoen van 35 weken en een 

theoretische maximale inzetbaarheid van 12 uren per week. Het resultaat hiervan is een 
effectieve maximale inzetbaarheid van 420 u op jaarbasis (35 x 12 = 420). 
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de vrijwilligers wordt bijgevolg vermeden, zodat ook geen kunstmatige financiële drempel 

tussen beide statuten kan ontstaan. 

Een tweede luik wordt gevormd door het resterend saldo tot beloop van 2.522 EUR41. Dit 

saldo ressorteert onder een zeer gunstig fiscaal en parafiscaal regime om de netto-return 

voldoende aantrekkelijk te maken. 

De maximale jaarvergoeding van 3.830 EUR valt daardoor samen met de maximale kost 

voor de betrokken organisatie. 

 

                                           
41  3.830 EUR - 1.308 EUR = 2.522 EUR. 
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7.3.3. Geoptimaliseerde vergoeding 

Om de aantrekkelijkheid van het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders gevoelig te 

verhogen wordt geopteerd voor een drastische verlaging van de fiscale en parafiscale druk 

op de hen toegekende vergoeding. De grote uitdaging van het statuut bestaat immers in de 

bestrijding van het zwartwerk in de sportsector. Bovendien dienen de traditionele 

bureaucratische beslommeringen die gepaard gaan met een volwaardige loonadministratie, 

te worden vermeden.  

Daarom werd ervoor geopteerd om een zeer eenvoudig statuut uit te werken, waarbij geen 

RSZ-bijdragen zijn verschuldigd en het resterend saldo tot beloop van 2.522 EUR het 

voorwerp uitmaakt van een vaste fiscale aanslagvoet van 33%. 

Motieven om geen RSZ-bijdragen te innen op de semi-agorale arbeid zijn onder meer: 

- het vermijden van additionele bureaucratie (dimona-aangifte, beheer van de pay-

roll); 

- de ontstentenis van opbouw van socialezekerheidsrechten met semi-agorale 

arbeid als sportbegeleider; 

- het weinig efficiënte en hoog bureaucratische gehalte van solidariteitsbijdragen; 

- de hoge kost voor de opdrachtgevers van patronale RSZ-bijdragen; 

- de dure last voor de sportbegeleiders van persoonlijke RSZ-bijdragen; 

- de ontmoediging van het zwarte circuit; 

- een doelbewuste keuze om uit de sociaalrechtelijke sfeer te blijven (“semi-

agorale” arbeid). 

De heffing van een forfaitaire belasting van 33%, met een fiscale vrijstelling van 1.308 

EUR/jaar, berust onder meer op volgende redenen: 

- aanknoping bij het belasting tarief op diverse inkomsten (ook 33%); 

- aanknoping bij het bestaande taxatieregime in de sportsector (ook 33%) om 

fiscale valkuilen of drempels te vermijden;  

- de eenvoudige toepasbaarheid wegens het forfaitaire karakter van de heffing; 

- het vermijden van de toepassing van de marginale aanslagvoeten door de 

vergoeding niet als normaal loon te beschouwden; 

- de ontstentenis van een correctie voorgesteld wanneer de gemiddelde marginale 

aanslagvoet voor een bepaalde sportbegeleider lager zou liggen dan 33%, om de 

uniformiteit in taxatie te behouden; 

- het streven naar een zo eenvoudig mogelijke regeling, waarbij de regelgever kan 

opteren voor één van de onderstaande toepassingsmodaliteiten: 

o of, introductie van een liberatoire voorheffing; 

o of, inhouding van een niet-liberatoire voorheffing; 

o of, geen voorheffing, maar definitieve verrekening bij de aanslag. 

- de beperking van de reële fiscale en parafiscale druk tot ongeveer 21,7%, wat 

zeer laag is in vergelijking met de vennootschapsbelasting (33,99%), belasting 

op diverse inkomsten (33%), roerende voorheffing (25%), 

socialezekerheidsbijdragen van zelfstandigen op de eerste schijf van hun 

beroepsinkomsten (22%); 



46 

- het behoud van de toepasbaarheid van de maximale jaarlijkse forfaitaire 

kostenvergoeding van vrijwilligers van 1.308 EUR onder identieke voorwaarden. 

 

 

7.3.4. Forfaitaire kostenvergoeding voor reële verplaatsingen 

Naar analogie van de vrijwilligersvergoeding kan het semi-agorale inkomen worden 

gecumuleerd met een terugbetaling voor reëel gemaakte vervoerskosten. Ook hier geldt als 

referentie het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende de algemene regeling inzake 

reiskosten, waardoor de terugbetaling thans beperkt blijft tot 0,3461 EUR per kilometer42. 

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. 

Artikel 10 van de Vrijwilligerswet beperkt de terugbetaling van reële vervoerskosten tot 

maximum 2000 km per jaar. Onder het semi-agorale statuut oogt deze beperking niet 

relevant. Sportbegeleiders met langere vervoerstrajecten of een hoog aantal (korte) 

verplaatsingen kunnen rekening houdend met een maximale jaarprestatie van 420 uur 

onder het nieuwe statuut worden geconfronteerd met een aanzienlijke financiële 

belemmering, ingeval de grens van 2.000 km op eenzelfde wijze zou worden toegepast. 

Daarom pleiten wij ervoor om geen kilometerbeperking op te leggen in het nieuwe statuut 

van de semi-agorale sportbegeleiders. Vooraleer op enige terugbetaling te kunnen 

aanspraak maken, moeten de semi-agorale sportbegeleiders immers het bewijs van de 

effectieve verplaatsingen leveren.  

 

7.3.5. Semi-agorale vergoeding versus normale bezoldiging 

Onderstaand schema verschaft een vergelijking van de financiële opbouw van de semi-

agorale vergoeding en de normale bezoldiging geput uit een bijkomende professionele 

activiteit (in de privésector). Het schema biedt het antwoord op de vraag of een persoon 

met een economische hoofdactiviteit, die een “bijkomende job” wenst uit te oefenen, dit 

best onder het semi-agorale dan wel reguliere statuut doet. In deze vergelijking wordt 

uitgegaan van een reguliere bijkomende activiteit, waarop niet een vaste aanslagvoet van 

33%, maar wel de progressieve belastingtarieven van toepassing zijn. 

 

                                           
42  Voor de fietsvergoeding geldtartikel 6 van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende 

toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan personeelsleden van sommige 
overheidsdiensten (http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm). 
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 Semi-agorale vergoeding Normale bezoldiging geput 

uit een bijkomende 

activiteit en belast aan de 

marginale aanslagvoet43 

Bruto patronale kost (RSZ ad 

35%) of (+ 1.308 EUR 

vrijwilliger) 

3.830 EUR 9.317 EUR 

Bruto werknemer NA 6.902 EUR 
Persoonlijke RSZ ad. 13,07 NA 902 EUR 
Bruto belastbaar 2.522 EUR 6.000 EUR 
Aan marginale aanslagvoet 

(50%) 

 3.000 EUR 

Aan forfaitaire aanslagvoet 

(33%) 

832 EUR  

Netto  2.99744 EUR (afronding 3.000 
EUR) 

3000 EUR 

Netto-return bij bruto-kost 100 78,3 32,1 

 

 

7.3.6. Sterkte-zwakteanalyse van het geformuleerde voorstel 

Het voorstel tot vergoeding van de semi-agorale sportbegeleiders vertoont zoals elk voorstel 

voor- en nadelen. Onderstaand schema omvat een algemeen overzicht van de 

sterktepunten en de mogelijke uitdagingen van het voorgestelde statuut.  

 

                                           
43  In deze simulatie wordt ervan uitgegaan dat de semi-agorale sportbegeleider steeds een 

economische hoofdactiviteit uitoefent. Mocht hij bijgevolg in combinatie met een gewone 
economische hoofdactiviteit een bijkomend regulier statuut (buiten de sportbegeleiding) 
hebben, zou dit vanaf een netto jaarlijks belastbaar inkomen van 36.300 EUR onderworpen 
worden aan een aanslagvoet van 50%. Gemakshalve werd deze aanslagvoet ad. 50% in deze 
simulatie gehanteerd.  

44  Deze nettovergoeding omvat twee componenten: 1308 EUR (identiek aan de nettovergoeding 
van de vrijwilliger) en 1.689 EUR (bijkomende vergoeding voor de semi-agorale 
sportbegeleider). Totaal ad. 2.997 EUR (afronding op 3.000 EUR). 
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Sterkte Uitdaging 

1. Zeer lage fiscale en parafiscale druk 
2. Geen bureaucratie inzake RSZ 
3. Eenvoudige fiscaliteit gesteund op een 

vaste aanslagvoet van 33% 
gecombineerd met een fiscale vrijstelling 
tot beloop van 1.308 EUR/jaar 

4. Logisch geheel met quasi volledige 
uitsluiting van de arbeidswetgeving 

5. Logische opbouw van een intermediair 
statuut tussen het vrijwilligerstatuut en 
het reguliere statuut 

6. Mogelijkheid tot controle 
7. Strookt met de initiële 

billijkheidsgedachte (referentie is 9,12 
EUR/uur als grensbedrag waar reguliere 
arbeid een aanvang neemt) 

8. Volledig conform de basisvisie van een 
non-profit omgeving, zonder enig 
winstbejag 

9. Het uurbedrag ad. 9,12 EUR en de netto-
return hiervan, blijft zeker correct 
vergeleken met de bezoldiging van 
occasionele medewerker met een regulier 
statuut (vb. initiators) 

10. Het gewaarborgd minimumloon is als 
referentiebasis gekend en gemakkelijk 
hanteerbaar. Hetzelfde geldt wat betreft 
het hieraan gekoppelde indexerings-
mechanisme. 

 

1. Strikt kader met een maximaal 
uurloon/jaarloon 

2. Geen stelsel voor topverdieners 
3. Weinig flexibiliteit of ruimte tot 

toekenning van een hogere vergoeding 
4. Maximale vergoeding wordt slechts 

bereikt na 420 uren/jaar, wat zeer hoog 
is. 

 

 

7.3.7. Alternatieve voorstellen 

De bovenstaande sterkte-zwakteanalyse wijst op een aantal bijkomende uitdagingen die de 

ontwikkeling van alternatieven zouden kunnen rechtvaardigen. In de onderstaande 

paragrafen wordt daarom een aantal alternatieve scenario’s ontwikkeld, die mogelijkerwijze 

het aantal uitdagingen kunnen beperken. Deze alternatieven zijn: 

- de verhoging van de maximale uurvergoeding; 

- het hanteren van een dagvergoeding; 

- het hanteren van een jaarvergoeding; 

- het hanteren van mengvormen. 

Om de redenen die wij hierna aangeven, zijn wij echter van oordeel dat geen enkel van 

deze alternatieven onze voorkeur wegdraagt. 
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7.3.7.1. Verhoging van de maximale uurvergoeding 

Het optrekken van de maximale uurvergoeding is uiteraard mogelijk, maar kan ook vanuit 

verschillende invalshoeken worden gerechtvaardigd: 

- een vergoeding per uur van 9,12 EUR houdt geen rekening met additionele 

voordelen die de reguliere medewerker wel ontvangt (betaalde feestdagen, 

enkel- en dubbel vakantiegeld, 13de maand, eventuele bijkomende voordelen die 

bij collectieve arbeidsovereenkomst worden toegekend, maaltijdcheques, …); 

- de actuele vergoeding voor de vrijwilligers ligt hoger, wanneer minder dan 3,5 

uur wordt gepresteerd (32,17 EUR/9,12 EUR = 3,52 uren); 

- een vergoeding per uur van 9,12 EUR is nog steeds weinig competitief in een 

(pseudo-)commerciële omgeving; 

- het effectief verwerven van 3.830 EUR op jaarbasis blijft voor velen een utopie in 

die zin dat effectief 420 uren/jaar hiervoor gepresteerd dienen te worden. 

Het bepalen van een ideale vergoeding per uur is evenwel geen sinecure, niet het minst 

omdat elke verhoging boven het grensbedrag van 9,12 EUR/uur aanleiding kan geven tot 

een uitstroom vanuit de reguliere arbeid ten voordele van de semi-agorale arbeid. 

Een eenvoudige verhoging van de uurgrens van 9,12 EUR/uur met 16% zou in deze context 

rekening houden met een volledige 13de maand en het wettelijk dubbel vakantiegeld. De 

maximale vergoeding per uur zou dan 10,57 EUR bedragen. Het betreft een vergoeding die 

wel competitief wordt ten aanzien van het loon van occasionele medewerkers voor 

basisopdrachten van de sportfederaties (bruto-uurloon van 12,50 EUR tot 19,39 EUR, te 

verminderen met 13,07% RSZ en vaste taxatie van 33%)45. 

Op jaarbasis zou de maximale vergoeding van 3.830 EUR als gevolg van deze verhoging al 

na 362 uren worden verworven. In een sportseizoen van 35 weken komt dit neer op 

gemiddeld 10,34 u/week, wat een hoge prestatiedruk veronderstelt. 

Uitgaande van een gemiddelde prestatie van 4 uur per week en een bijkomende 

tijdsinvestering van 2 uren voor één wedstrijd per week, zou de ‘gemiddelde’ prestatie van 

de semi-agorale sportbegeleiders op ongeveer 6 uur per week kunnen worden geschat. Het 

jaarinkomen van de semi-agorale sportbegeleiders zou in deze veronderstelling 2.219 EUR 

(bij een vergoeding per uur van 10,57 EUR) in plaats van 1.915 EUR bedragen. Een 

extrapolatie naar de netto-weerslag van dit onderscheid toont een verschil aan van 

nauwelijks 204 EUR op jaarbasis, of met andere woorden bijna 1 EUR per uur, wat in 

werkelijkheid geen impact heeft op de mogelijkheid tot oplossing van de bovenstaande 

uitdagingen. 

Bijgevolg pleiten wij toch voor het behoud van een maximale vergoeding per uur van 9,12 

EUR onder meer omdat: 

                                           
45  Bezoldigingstabel voor de occasionele medewerkers in het kader van de subsidiëring van de 

basisopdrachten van de sportfederaties”, geldig vanaf 1/7/2013, 
http://www.bloso.be/Subsidiering/Documents/Sportfederaties/BZT_0713_JS.PDF. 
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- wij voorstander zijn van een duidelijke billijkheidsgrens tussen semi-agorale 

arbeid en reguliere arbeid, waarbij als vuistregel geldt dat dezelfde 

arbeidsprestatie onder het semi-agorale stelsel geen lucratiever resultaat mag 

opleveren dan eenzelfde arbeidsprestatie in het reguliere circuit; 

- het niet de bedoeling kan zijn om een financiële competitie wat vergoeding 

betreft, te stimuleren in een non-profit omgeving; 

- de bovenstaande uitdagingen niet worden opgelost door een beperkte verhoging 

van de vergoeding, maar een aanzienlijke wijziging van het voorgestelde 

vergoedingsmodel vereisen; 

Een dergelijke wijziging vereist echter dat men het reguliere circuit aangrijpt om 

een duurzame oplossing te ontwikkelen. Het semi-agorale statuut is met andere 

woorden niet geschikt om een competitief vergoedingsstelsel te dragen, tenzij de 

uitgangspunten ervan worden miskend. 

- wij geen uitstroom uit de reguliere arbeid ten voordele van semi-agorale arbeid 

wensen op gang te brengen; 

- wij pleiten voor het handhaven van een gekende referentiebasis (gewaarborgd 

minimum maandloon) waarvan het bedrag jaarlijks of minstens op gezette 

tijdstippen wordt herzien. 

 

7.3.7.2. Hanteren van een dagvergoeding 

Het hanteren van een maximale dagvergoeding in plaats van een uurvergoeding heeft voor- 

en nadelen. Het grote voordeel van een maximale dagvergoeding betreft de flexibiliteit 

waarmee de opdrachtgever een beperkt loonbeleid kan voeren binnen de semi-agorale 

sportbegeleiding. Met een maximale dagvergoeding kan zeker een competitief loon worden 

uitbetaald, in de zin dat de loonvorming bij de opdrachtgever quasi vrij wordt. In de 

veronderstelling dat de dagvergoeding x EUR bedraagt, kan de opdrachtgever immers 

dezelfde vergoeding zowel toekennen aan lucratieve opdrachten met een geringe tijdsinzet 

(vb. x EUR toekennen voor een prestatie van 1 uur), als hetzelfde bedrag toekennen aan 

een minder ‘rendabele’ opdracht met een (veel) grotere tijdsinzet (bijvoorbeeld 8 uren). 

Hoe hoger de daggrens, hoe minder beperkt de mogelijkheden tot het creëren van een 

variabel loonbeleid onder de semi-agorale medewerkers. 

De vraag naar de wenselijkheid veronderstelt een antwoord op volgende vragen: 

- is het nog billijk dat semi-agorale medewerkers voor eenzelfde arbeidsprestatie 

een hogere vergoeding kunnen ontvangen dan binnen de reguliere arbeid; 

- is het nog in overeenstemming met het uiteindelijke oogmerk van het 

vergoedingsstelsel van de semi-agorale sportbegeleiders dat binnen deze sector 

en doelgroep een competitief vergoedingssysteem wordt geïmplementeerd; 

- zijn de risico’s op wage drift als gevolg van de werking van een 

marktmechanisme te verenigen met de doelstelling van het statuut; 
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- kan worden aanvaard dat het toekennen van een competitieve vergoeding leidt 

tot verschillen inzake netto-vergoeding die de overstap van semi-agorale arbeid 

naar reguliere arbeid zeker ontmoedigen? 

 

De bovenstaande vragen dienen ons inziens alle negatief te worden beantwoord. Dezelfde 

argumenten als hoger uiteengezet ten aanzien van de mogelijke verhoging van de 

uurvergoeding, blijven van toepassing. Sterker, zij gelden nog meer bij een mogelijke 

toepassing van een daggrens. Daarenboven moet worden gewezen op bijkomende 

negatieve elementen: 

- het vaststellen van de ideale daggrens stuit op enorme moeilijkheden;  

Ligt de grens te hoog, dan ontstaat bij een geringe dagprestatie een zuiver 

‘competitieve’ vergoeding wat indruist tegen de basisgedachte van het semi-

agorale statuut. Ligt het bedrag te laag, dan wordt de billijkheidsgedachte 

opnieuw geschonden. Een hoge dagprestatie (vb. 8 uren) wordt dan 

proportioneel slecht vergoed in vergelijking met een lage dagprestatie of een 

even lange prestatie die wordt gespreid over meerdere dagen46. 

- voor korte prestaties waarbij een volledige dagvergoeding wordt toegekend, 

ontstaat een enorm spanningsveld tussen semi-agorale arbeid en reguliere 

arbeid; 

Een dergelijk gevaar voor ontmoediging van reguliere arbeid dient zeker te 

worden vermeden.  

 

7.3.7.3. Hanteren van een jaarvergoeding 

Het louter hanteren van een maximale jaarvergoeding zonder koppeling aan een maximale 

vergoeding per uur verstevigt de negatieve gevolgen van het opleggen van een maximale 

dagvergoeding, zoals hoger omschreven. Dit zou erop neerkomen dat de opdrachtgever 

semi-agorale sportbegeleiders een jaarloon van 3.830 EUR kan toekennen voor een geringe 

prestatie. Dat heeft tot gevolg dat een volledig vrije loonvorming in de semi-agorale 

sportbegeleiding wordt geïntroduceerd en veroorzaakt onmiskenbaar zware gevolgen, o.a. 

voor de mogelijkheden tot loonoptimalisatie. Indien hiervoor geopteerd wordt, dient 

bijgevolg de maximale jaarvergoeding drastisch te worden verminderd om uitwassen op het 

vlak van loonvorming te vermijden. 

 

                                           
46  In de veronderstelling dat de maximale dagvergoeding bijvoorbeeld 50 EUR bedraagt, krijgt een 

semi-agorale sportbegeleider die 8 uren begeleidt op eenzelfde dag, 50 EUR. Presteert dezelfde 
semi-agorale sportbegeleider 8 uren over 8 dagen, dan bedraagt de maximale vergoeding 400 
EUR, hetgeen manifest onbillijk is. 



52 

Wij verwijzen andermaal naar de hoger omschreven argumenten ten nadele van een 

verhoging van de uurvergoeding of het hanteren van een dagvergoeding. Het louter 

hanteren van een jaarvergoeding maakt de impact van het semi-agorale statuut binnen de 

sportsector onbeheersbaar. De gevolgen daarvan, die zonder meer aanzienlijk zijn, kunnen 

niet adequaat worden geschat; vandaar de ongeschiktheid van dit alternatieve scenario, dat 

weliswaar een antwoord verschaft op de hoger geponeerde uitdagingen. De sterke punten 

van het initiële voorstel worden echter te zwaar onder druk gezet, waardoor de eventuele 

meerwaarde van dit alternatief ons inziens volledig verdwijnt. 

 

7.3.7.4. Hanteren van mengvormen 

Het hanteren van mengvormen op het vlak van vergoeding impliceert dat men zowel een 

maximale uur-, dag- als jaarvergoeding in acht dient te nemen, of een combinatie van twee 

van deze vergoedingen. Verschillende combinaties zijn daarbij mogelijk, afhankelijk van de 

nagestreefde doelstelling. 

Wij blijven bij ons oorspronkelijk uitgangspunt waarbij reeds effectief een mengvorm 

gebruikt wordt. Concreet volgt uit onze analyse immers dat de combinatie tussen een 

maximale vergoeding per uur van 9,12 EUR in combinatie met een maximale vergoeding 

van 3.830 EUR per jaar het meest beantwoordt aan de initieel nagestreefde doelstellingen47. 

Bovendien biedt het hanteren van een uurgrens een verhoogde flexibiliteit. Enerzijds, zijn 

de organisaties niet verplicht om een minimale vergoeding aan de semi-agorale 

sportbegeleiders uit te betalen. Er bestaat immers geen recht op 9,12 EUR per uur. 

Anderzijds, kunnen dezelfde organisaties ervoor opteren om naast de effectieve 

sportbegeleiding in de strikte betekenis (vb. de training, het coachen tijdens een wedstrijd, 

enz.), ook een beperkte voorbereidingstijd te vergoeden. Deze flexibiliteit verschaft de 

sportorganisatie bijkomende mogelijkheden op het vlak van vergoedingsbeleid, doordat ook 

de additionele – en wellicht minder zichtbare – inzet van de sportbegeleider vergoed kan 

worden per bijkomend besteed uur. Ruw geschetst bestaat de sportbegeleiding immers niet 

uitsluitend uit het begeleiden van sporters tijdens het eigenlijke collectieve of competitieve 

gebeuren (vb. de training, de wedstrijd, de competitie, …), maar omvat zij ook 

voorbereidende activiteiten of initiatieven zonder welke de sportieve resultaten of 

vooruitgang niet mogelijk zouden zijn. Precies deze opbouw en aanwending van knowhow 

kan ook onder dit nieuw statuut vergoed worden. Een groot gedeelte van de hoger 

omschreven uitdagingen wordt via deze mogelijkheid tot flexibiliteit afdoende opgevangen. 

Uiteraard mag het vergoeden van deze voorbereidingstijd geen aanleiding geven tot het 

uithollen van de maximale uurbegrenzing van 9.12 EUR. Het is zeker niet de bedoeling om - 

via het toekennen van een verkapte vergoeding voor al dan niet fictieve prestaties - afbreuk 

te doen aan deze basisvoorwaarde. Mocht dit het geval zijn, dan zou dit in de praktijk 

immers leiden tot een eenvoudige opheffing van de uurgrens. Om eventuele misbruiken te 

vermijden, kunnen richtlijnen worden uitgewerkt aan de hand waarvan beperkingen worden 

opgelegd ter bepaling van de maximale voorbereidingstijd per training of wedstrijd. 

                                           
47  Zie schematisch overzicht met betrekking tot de sterktes en uitdagingen van het voorstel. 
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Concreet worden immers volgende drie van de vier uitdagingen via dit mechanisme 

weggewerkt: 

- het statuut is zeker minder strikt, doordat voorbereidingen en vergelijkbare 

persoonlijke investeringen van de semi-agorale sportbegeleider ook vergoed 

kunnen worden; 

- het bereiken van de maximale grens van 420 uur is niet langer een utopie voor 

de sportbegeleiders met een verhoogde inzet, zowel op het vlak van de 

voorbereiding, als de eigenlijke collectieve sportbegeleiding; 

- voldoende flexibiliteit is aanwezig om een beleid op het vlak van het toekennen 

van de vergoeding te voeren. De organisatie beslist immers aan wie zij een 

vergoeding geeft, in zekere zin hoeveel zij uitbetaalt, wanneer zij iets vergoedt, 

en wat zij wenst te vergoeden. . 

 

7.3.8. Cumulatie met socialezekerheidsuitkeringen  

7.3.8.1. Uitgangspunt 

Het efficiënt kunnen vergoeden van de semi-agorale sportbegeleiders is cruciaal en staat 

dan ook centraal in ons voorstel van nieuw statuut. Niettemin vereist dit nieuwe statuut 

eveneens een antwoord op de vraag of de inkomsten uit de semi-agorale sportbegeleiding 

gecumuleerd kunnen worden met socialezekerheidsuitkeringen. Deze vraag vormt eveneens 

een centraal gegeven in de onderbouw van het nieuwe semi-agorale statuut, vermits zij 

onder andere een rechtstreekse invloed uitoefent op: 

- de globale inkomensvorming van de semi-agorale sportbegeleider; 

- de toegang van de semi-agorale sportbegeleider tot de reguliere arbeid; 

- de financiering van de sociale zekerheid. 

In wat volgt worden de mogelijke cumulvormen tussen inkomsten uit de semi-agorale 

sportbegeleiding en deze geput uit de belangrijkste sectoren van de sociale zekerheid nader 

onderzocht. 

Als algemeen uitgangspunt verdedigen wij de visie dat semi-agorale arbeid op dit vlak moet 

worden behandeld op dezelfde wijze als reguliere arbeid. Semi-agorale sportbegeleiding 

omvat dezelfde sportieve bijdrage als deze verstrekt door de reguliere sportbegeleider. 

Alleen wordt de duur van de semi-agorale begeleiding beperkt in de tijd. Hetzelfde geldt 

voor de omvang van de vergoeding die niettemin volledig aansluit bij de laagste loonrechten 

in de inter-professionele context. Daarom wordt op het vlak van de mogelijke cumulatie met 

socialezekerheidsuitkeringen geen onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit semi-agorale 

en uit reguliere professionele sportbegeleiding. 

Dit standpunt leidt ons inziens tot de eerbiediging van de logica die ten grondslag ligt aan 

de desbetreffende cumulatiebepalingen in de socialezekerheidswetgeving. Op het vlak van 

de rechtszekerheid biedt deze benadering bovendien het grote voordeel dat geen 
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afzonderlijk rechtskader voor de semi-agorale sportbegeleiders in de sociale zekerheid dient 

te worden uitgewerkt.  

 

7.3.8.2. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

De toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vereist dat de uitkeringsgerechtigde 

eerst alle werkzaamheden heeft stopgezet48. Als principe geldt dat niet alleen eigenlijke 

beroepsactiviteiten dienen te worden stopgezet, maar tevens elke werkzaamheid waardoor 

het vermogen van de rechthebbende wordt vergroot49. Ook niet-professionele 

werkzaamheden, occasionele werkzaamheden of hobby’s ressorteren onder deze 

verbodsbepaling50. 

Vrijwillige activiteiten ressorteren principieel niet onder deze verbodsbepaling. Dit vereist 

wel een strikte inachtneming van de voorwaarden van de Vrijwilligerswet. Vrijwilligers die 

aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, moeten door de adviserend 

geneesheer laten vaststellen dat deze activiteiten verenigbaar zijn met hun algemene 

gezondheidstoestand. Is dat niet het geval, dan is de activiteit verboden51. 

Semi-agorale arbeid behoort echter tot een andere categorie van werkzaamheden, in die zin 

dat onmiskenbaar een additioneel inkomen wordt geput uit deze prestaties. Omwille van de 

nauwe verbondenheid met het statuut van de vrijwilliger wordt daarom een onderscheid 

gemaakt tussen: 

- de prestaties van de semi-agorale sportbegeleiders, die volkomen verenigbaar 

zijn met de voorwaarden en vereisten van de Vrijwilligerswet;  

Op voorwaarde dat deze activiteiten volgens de adviserend geneesheer 

verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkenen, zijn 

deze activiteiten cumuleerbaar met het genot van arbeidsongeschiktheids-

uitkeringen. 

- de bijkomende prestaties van de semi-agorale sportbegeleiders waardoor een 

additioneel inkomen in het kader van de semi-agorale arbeid wordt gegenereerd. 

De cumulatie van deze prestaties is op dezelfde wijze en in dezelfde mate 

verboden als de cumulatie van beroepsarbeid en beroepsinkomsten met het 

genot van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.  

                                           
48  Artikel 100, §1, lid 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 14 juli 1994, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

 Wel kan na verloop het hervatten van beroepswerkzaamheden met behoud van het recht op 
uitkeringen worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Die mogelijkheid zou dan ook 
gelden voor semi-agorale sportbegeleiding. 

49  Cass. 21 januari 1982, Informatiebulletin. RIZIV 1982, 323. 
50  Zie o.a.: Arbh. Luik (afd Neufchâteau), 13 november 2002, Inf. R.I.Z.I.V., 2003, 37; Arbh. 

Bergen 13 oktober 2005, J.T.T., 2006, 29. 
51  Artikel 100, § 1, lid 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 14 juli 1994, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
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7.3.8.3. Werkloosheidsuitkeringen 

De Vrijwilligerswet omvat een specifieke regeling wat het behoud van de uitkeringen 

betreft52, die nader wordt uitgevoerd door het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 

en het ministerieel uitvoeringsbesluit daarvan53.  

Uitkeringsgerechtigde werkloze vrijwilligers in de zin van de Vrijwilligerswet kunnen met 

behoud van hun uitkeringen voor bepaalde organisaties vrijwilligerswerk uitoefenen, op 

voorwaarde dat zij dat vooraf en schriftelijk aangeven bij het werkloosheidsbureau van de 

RVA54. 

De directeur van het werkloosheidsbureau kan de uitoefening van de activiteit met behoud 

van uitkeringen verbieden, of slechts aanvaarden binnen bepaalde perken, indien hij 

aantoont: 

- dat deze activiteit niet de kenmerken vertoont van vrijwilligerswerk, als bedoeld 

in de Vrijwilligerswet; 

- dat de activiteit, gezien de aard, de omvang en de frequentie ervan of gezien het 

kader waarin zij wordt uitgeoefend, niet of niet langer de kenmerken vertoont 

van een activiteit die in het verenigingsleven gewoonlijk door vrijwilligers wordt 

verricht; 

- dat de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van de werkloze zou verminderen. 

De vergoedingen, die de vrijwilliger ontvangt, zijn cumuleerbaar met de 

werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat deze vergoedingen als terugbetaling van 

kosten worden verleend55. Concreet gaat het om twee mogelijke terugbetalingsregelingen: 

- hetzij het toekennen van een vergoeding tot terugbetaling van de werkelijke 

kosten; 

- hetzij het toekennen van een forfaitaire vergoeding voor zover deze vergoeding 

door de fiscus als niet-belastbaar voordeel wordt gekwalificeerd. De 

grensbedragen van de Vrijwilligerswet vormen hierbij het referentiekader: 

maximum 32,71 EUR/dag of maximum 1308,38 EUR/jaar. 

                                           
52  Artikel 13 Vrijwilligerswet. 
53  Zie de artikelen 45 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering en 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 
houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, beide raadpleegbaar via 
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

54  X, Infoblad – werkgevers. U wenst werklozen onbezoldigd tewerk te stellen?, RVA, Brussel, 
6/2/2013, 1 (zie www.rva.be).  
Deze nota vermeldt bij wijze van voorbeeld volgende organisaties: een VZW, een openbare 
dienst, een instelling van openbaar nut, een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of 
gesubsidieerde onderwijsinstelling, een cultureel centrum, een jeugdhuis, een kerkfabriek. Deze 
organisaties ressorteren integraal onder de definitie van het begrip ‘organisatie’ in het kader van 
de Vrijwilligerswet. 

55  Zie artikel 18, §4 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassings-
regelen van de werkloosheidsreglementering, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
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De RVA aanvaardt dezelfde regeling, wat de amateursporters betreft. Blijven zij op het vlak 

van de ontvangen vergoedingen binnen het referentiekader van de fiscale circulaires, dan is 

een cumul met werkloosheidsuitkeringen mogelijk56. 

 

Als algemene beleidslijn wordt voorgesteld om dit referentiekader ook toe te passen op 

semi-agorale arbeid. Blijft de semi-agorale arbeid louter beperkt tot het eigenlijke 

vrijwilligerswerk en wordt voldaan aan de vereisten van de Vrijwilligerswet, dan geldt 

bovenstaande regelgeving.  

De semi-agorale arbeid die buiten dit kader wordt gepresteerd, ressorteert onder de 

algemene werkloosheidsreglementering, onder meer inzake de voortzetting van 

nevenactiviteiten. Dit laatste impliceert dat de werkloze geen inkomen uit semi-agorale 

arbeid mag cumuleren met werkloosheidsuitkeringen, tenzij de algemene 

werkloosheidsreglementering zelf voorziet in deze mogelijkheid. Deze laat thans al toe om 

bepaalde werkzaamheden voor zichzelf of voor derden in afwijking op de algemene 

regelgeving toch te blijven uitvoeren57 met het gehele of gedeeltelijke behoud van de 

werkloosheidsuitkeringen. De uitkeringsgerechtigde moet daartoe de volgende strikte 

voorwaarden cumulatief in acht nemen: 

- de activiteit moet worden aangegeven op het ogenblik van de aanvraag om 

werkloosheidsuitkeringen58;  

Deze verklaring kan door de RVA terzijde worden geschoven, wanneer zij door 

ernstige, nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens wordt tegen-

gesproken59. 

- de activiteit moet voornamelijk verricht worden tussen 18 uur en 7 uur; 

Deze beperking geldt echter niet voor zaterdagen en zondagen (en voor de 

gewone inactiviteitsdagen van tijdelijke werklozen)60. 

- bepaalde activiteiten kunnen niet verder uitgeoefend worden met behoud van 

uitkeringen; 

Dat geldt onder meer voor arbeid in een beroep dat alleen wordt uitgeoefend na 

18 uur. 

                                           
56  Artikel 18, §4 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de 

toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, B.S., 25 januari 1992; zie tevens: X, 
Infoblad – werknemers. Mag u vrijwilligerswerk verrichten voor een privépersoon of een 
organisatie?, RVA, Brussel, 6/2/2013, 2-3 (www.rva.be). 

57  Artikel 48 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

58  Artikel 48 §1, 1° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

59  Artikel 48 §2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

60  De werkloze moet niet aan deze voorwaarde voldoen, indien hij de voogdij over niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen waarneemt. 
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- de werkloze moet de desbetreffende activiteit al hebben uitgeoefend op het 

ogenblik dat hij tewerkgesteld was als werknemer, en dit gedurende ten minste 

drie maanden voorafgaand aan de aanvraag van de werkloosheidsuitkeringen61; 

Deze termijn moet zich net situeren vóór de aanvraag. Deze periode wordt 

verlengd met de periodes van tijdelijke werkloosheid in hoofdberoep en met de 

periodes van werkvermindering wegens overmacht. Deze voorwaarde heeft 

bijgevolg een dubbele dimensie. Enerzijds, behelst de aanvraag een voortzetting 

van een nevenactiviteit, waarbij de aard ervan en de hoedanigheid van de 

betrokkene (werknemer of zelfstandige) geen rol speelt62. Anderzijds, moet de 

werkloze op het ogenblik van de aanvraag van de werkloosheidsuitkeringen, zijn 

tewerkgesteld als werknemer. In een aantal scenario’s wordt afgeweken van die 

voorwaarde. Dat is met name het geval als de werkloze voor dezelfde activiteit al 

voldeed aan deze voorwaarde ter gelegenheid van een vorige 

uitkeringsaanvraag, als de werkloze bij een uitkeringsaanvraag na stopzetting 

van een zelfstandige activiteit in hoofdberoep, al voldeed aan deze voorwaarde in 

de periode die voorafging aan de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep en als 

het gaat om oudere werknemers die een vrijstelling van bepaalde 

toekenningvoorwaarden genieten 63. 

- de activiteit moet ten slotte een bijkomstig karakter hebben en worden 

uitgeoefend op ‘bijkomstige wijze’.  

Wanneer de activiteit van de werkloze niet of niet langer het karakter heeft van 

de activiteit van een bijkomstige activiteit, mag het recht op 

werkloosheidsuitkeringen ontzegd worden aan de werkloze. Volgende criteria zijn 

bij de beoordeling van de ‘verandering van het karakter van de activiteit’ 

toepasselijk: de omvang van het zakencijfer, de tijd besteed aan de uitoefening 

van de nevenactiviteit, de belangrijkheid van de investeringen, de aard van de 

activiteit …64. De ontzegging gaat in de maandag die volgt op de kennisgeving 

ervan. Zij kan echter met terugwerkende kracht ingaan vanaf de dag waarop de 

activiteit haar bijkomstig karakter verloren heeft, als er op dat ogenblik nog geen 

geldige uitkeringskaart bestond, of bij gebrek aan aangifte of onjuiste of 

onvolledige aangifte65 

 

Wat de cumul tussen de inkomsten uit een toegelaten nevenactiviteit en de toegekende 

werkloosheidsuitkeringen betreft, gelden bepaalde begrenzingen. Onbeperkt inkomsten 

genereren uit toegelaten nevenactiviteiten, en dit cumuleren met de volledige 

                                           
61  Artikel 48 §1, 2° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
62  Het kan zowel gaan over activiteiten van bepaalde of onbepaalde duur. 
63  Zie de artikelen 89 en 89bis  van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
64  J. PUT en V. VERDEYEN, Praktijkboek sociale zekerheid, Kluwer, Mechelen, 2012, 524, met 

verwijzing naar Arbh. Bergen, 8 juni 2006, onuitg. 
65  Zie ook J. PUT en V. VERDEYEN, o.c., 524. 
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werkloosheidsuitkeringen is niet mogelijk. Concreet wordt de werkloosheidsuitkering 

verminderd met het gedeelte van het inkomen dat meer bedraagt dan een grensbedrag per 

dag (10,18 EUR niet-geïndexeerde bedrag)66. Zeker wanneer de semi-agorale arbeid 

meerdere uren op een welbepaalde dag omvat, is de kans op overschrijding van dit 

grensbedrag groot en leidt dit tot vermindering van de werkloosheidsuitkering. 

Naast deze financiële cumulbeperking gelden nog een aantal andere beperkingen: 

- voor elke zaterdag waarop de activiteit wordt uitgeoefend, wordt geen uitkering 

verleend; 

- voor elke zondag waarop de activiteit wordt uitgeoefend, wordt een uitkering in 

mindering gebracht; 

- voor tijdelijke werklozen gelden een aantal bijzondere beperkingen67. 

Semi-agorale arbeid kan onder het nieuwe statuut slechts als een nevenactiviteit worden 

uitgeoefend. Om die reden ressorteert de semi-agorale arbeid als sportbegeleider onder 

dezelfde regelgeving als de uitoefening van andere nevenactiviteiten door werklozen. De 

werkloosheidsreglementering beperkt de uitoefening van toegelaten nevenactiviteiten niet in 

de tijd, zodat de semi-agorale sportbegeleider die in de loop van een seizoen werkloos 

wordt, zijn activiteit als sportbegeleider onder de hoger vermelde voorwaarden kan 

voortzetten voor de verdere duur van het sportseizoen.  

 

7.3.8.4. Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag 

Vanaf 1 januari 2012 werd het brugpensioen vervangen door het nieuwe stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag68. Dat stelsel biedt bepaalde oudere werknemers een 

bijkomende bescherming na ontslag, door hen bovenop de werkloosheidsuitkeringen een 

aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever toe te kennen. Het stelsel zelf vertoont 

zeer nauwe kenmerken met de algemene werkloosheidsverzekering. 

Enerzijds, werden inzake de toegelaten arbeid beperkingen opgelegd, anderzijds, zijn deze 

beperkingen soepeler dan deze die gelden voor de eigenlijke werkloosheidsreglementering. 

Algemeen gesteld is de regeling met betrekking tot de toegelaten arbeid voor een derde die 

geldt voor de uitkeringsgerechtigde werklozen, hier eveneens van toepassing, maar bestaan 

twee uitzonderingen specifiek voor werklozen met bedrijfstoeslag: 

                                           
66  Er wordt niet verder ingegaan op de details van deze cumulberekening. Men raadplege J. PUT 

en V. VERDEYEN o.c., 599 
67  Er wordt een uitkering in mindering gebracht voor elke zondag en voor elke dag waarop hij 

gewoonlijk geen activiteit uitoefent in zijn hoofdberoep, tijdens dewelke de nevenactiviteit wordt 
uitgeoefend. 
J. PUT en V. VERDEYEN, o.c., 524. 

68  Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
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- de activiteit zonder loon verricht voor zichzelf of voor bloed- of aanverwanten tot 

de tweede graad69;  

Dit luik heeft is niet relevant voor de semi-agorale arbeid als sportbegeleider die 

immers, zoals hoger is uiteengezet, moet worden verricht buiten de private of 

familiale context. 

- de activiteit zonder loon verricht voor een instelling of een feitelijke of 

rechtspersoon waarvan het niet-winstgevend doel van openbaar nut cultureel, 

sociaal of humanitair is, of voldoet aan collectieve behoeften die anders niet 

zouden worden voldaan. 

De loutere kostenvergoeding die wordt toegekend aan de werkloze met 

bedrijfstoeslag, is geen loon. De vereniging of het organisme moet wel vooraf 

laten onderzoeken of aan de voorwaarden is voldaan. Dit onderzoek gebeurt door 

de directeur van het werkloosheidsbureau. 

De werkloze met bedrijfstoeslag mag de vergoeding voor het vrijwilligerswerk cumuleren, 

mits inachtneming van volgende voorwaarden70: 

- ofwel betreft het een vergoeding tot terugbetaling van werkelijke kosten; 

- ofwel betreft het een forfaitaire vergoeding die de fiscale administratie 

kwalificeert als een niet-belastbaar voordeel;  

Hiervoor mag de vergoeding niet hoger liggen dan 32,71 EUR per dag en 

1308,38 EUR in totaal per jaar. 

- ofwel betreft het een forfaitaire vergoeding voor activiteiten binnen de sportclubs, 

waarvan het bedrag door de fiscus werd vastgelegd. 

Deze faciliteit dient uiteraard te worden uitgebreid tot het eerste luik van de vergoeding van 

de semi-agorale sportbegeleiders. 

Activiteiten die op bijkomstige wijze voor eigen rekening of voor rekening van derden 

worden uitgeoefend, moeten voldoen aan volgende voorwaarden, willen zij cumuleerbaar 

zijn met werkloosheidsuitkeringen: 

- de bezoldigde nevenactiviteit wordt voorafgaand bij de uitbetalinginstelling 

aangegeven; 

- de activiteit wordt verricht op weekdagen na 18 uur en vóór 7 uur;  

                                           
69  Volgende activiteiten zijn echter ook hier uitgesloten: de hulp als echtgenoot-helper of de hulp 

in het kader van de zelfstandige activiteiten van deze verwanten. Het gaat met andere woorden 
over de hulp bij de beroepsactiviteiten van een bloed- of aanverwant, of een andere 
privépersoon. Werken voor een werkgever of handelsvennootschap in het algemeen, worden 
door de RVA niet beschouwd als een cumuleerbare onbezoldigde activiteit. 
Bloedverwanten tot de tweede graad zijn onder andere de kinderen, de kleinkinderen, de broers 
en zussen. 

70  X, Infoblad-werknemers, Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?, RVA, Brussel, 
1/12/2012, 2. 
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Wordt de activiteit toch tussen 7 uur en 18 uur of tijdens het weekend verricht, 

dan moet deze activiteit op de controlekaart worden aangegeven of op het 

formulier C 99 worden vermeld71; 

- het gaat niet om een activiteit in onder meer een beroep dat alleen na 18 uur 

wordt uitgeoefend72. 

Worden al deze voorwaarden in acht genomen, dan kan de bezoldigde nevenactiviteit 

worden uitgeoefend. Het dagbedrag van de werkloosheid wordt wel verminderd. Deze 

vermindering bestaat uit het gedeelte van het inkomen uit deze nevenactiviteit, dat meer 

bedraagt dan 13,43 EUR.73 

 

7.3.8.5. Onderbrekingsuitkeringen wegens tijdskrediet 

Semi-agorale arbeid kan slechts in beperkte mate worden gecumuleerd met 

onderbrekingsuitkeringen die worden toegekend in het kader van een tijdskrediet. Naar 

analogie van de cumulatieregeling tussen tijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen en het 

voortzetten van een bijkomende activiteit als loontrekkende gelden volgende 

voorwaarden74: 

- de prestaties als vrijwilliger vergoed tot 1308 EUR per jaar zijn cumuleerbaar; 

- de bijkomende prestaties onder het stelsel van de semi-agorale sportbegeleiding 

zijn niet cumuleerbaar, tenzij deze prestaties reeds werden uitgeoefend 

gedurende ten minste 12 maanden die voorafgaan aan het begin van de volledige 

schorsing van de arbeidsprestaties of de vermindering van de arbeidsprestaties. 

Hierbij moeten de opeenvolgende overeenkomsten van de semi-agorale 

sportbegeleider worden beschouwd als één geheel75. Zo niet zou deze vorm van 

semi-agorale arbeid nooit cumuleerbaar zijn, vermits telkens gewerkt wordt met 

overeenkomsten van maximum 1 jaar. 

 

                                           
71  De werkloze verliest voor deze dag wel zijn werkloosheidsuitkering. 
72  Vb. nachtwaker. 
73  “Bijvoorbeeld, indien het dagelijkse netto-inkomen van het bijberoep 17,14 EUR bedraagt, zal 

het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering met 3,71 EUR verminderd worden. (17,14 EUR - 
13,43 EUR = 3,71 EUR)” (Bron: X, Infoblad-werknemers, Mag u werken als werkloze met 
bedrijfstoeslag?, RVA, Brussel, 1/12/2012, 3). 

74  Zie artikel 7 §2 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van Hoofdstuk 
IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en 
kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

75  Zie naar analogie van de opeenvolgende vervangingsovereenkomsten in: Arbrb. Hoei 5 januari 
2004, Soc. Kron., 2004, 429. 
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7.3.8.6. Pensioenen 

De regels inzake de aan gepensioneerden ‘toegelaten arbeid’ beperken alleen de 

mogelijkheden van gepensioneerden om nog beroepsarbeid te verrichten. Overeenkomstig 

de uitgangspunten waarop het nieuwe statuut berust, dienen zij op dezelfde wijze te worden 

toegepast op semi-agorale arbeid. De regels lopen gelijk, ongeacht of de desbetreffende 

sportbegeleider een pensioen geniet als werknemer, ambtenaar of zelfstandige.  

Globaal gesteld mag de gepensioneerde nog een beroepsbezigheid uitoefenen, mits het 

daaruit voortvloeiende beroepsinkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt76. Thans geldt 

het recht om onbeperkt te cumuleren voor de titularissen van een rustpensioen die de 

leeftijd van 65 jaar bereiken en het bewijs van 42 dienstjaren kunnen voorleggen77. Een 

bijzondere regelgeving omkadert deze mogelijkheid, onder andere op het vlak van controle, 

aangifte en vermindering respectievelijk schorsing van het wettelijk pensioen bij te hoog 

oplopende inkomsten uit een beroepsbezigheid. 

Vermits de beroepsinkomsten worden gehanteerd als referentiebasis ter berekening van de 

toegestane plafonds, valt het gedeelte dat overeenstemt met de vrijwilligersvergoeding 

buiten dit referentiekader. Die forfaitaire kostenvergoeding komt niet in aanmerking ter 

berekening van de toegestane drempels. 

Op zich ligt de maximale vergoeding van de semi-agorale sportbegeleiders ruim onder de 

toegestane drempels. Bijgevolg is deze vergoeding volstrekt cumuleerbaar met een wettelijk 

pensioen. Alleen wanneer dit inkomen toegevoegd wordt aan inkomsten uit een andere 

beroepsbezigheid, is de kans reëel dat de drempels inzake toegestane arbeid overschreden 

worden. 

 

7.3.8.7. Gezinsbijslagen 

Semi-agorale arbeid oefent normalerwijze geen invloed uit op het statuut als 

‘rechthebbende’ op het vlak van de gezinsbijslagen. Onder het nieuwe statuut van de semi-

agorale sportbegeleiding wordt immers uitgegaan van personen die reeds een professionele 

hoofdactiviteit uitoefenen, waaruit zij de facto de hoedanigheid van rechthebbende putten78. 

Vermits de toekenning van gezinsbijslagen in principe niet is gekoppeld aan de hoogte van 

                                           
76  Artikel 64 §2, A. en B. van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het 

algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

77  Zie bijvoorbeeld artikel 64 §2 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling 
van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

78  Er wordt o.a. verwezen naar de artikelen 2 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende 
regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen en 51 van het koninklijk besluit 
van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de 
kindertoeslagen voor de loonarbeiders, en de koninklijke besluiten krachtens een latere 
wetgevende delegatie genomen, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
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de (beroepsinkomsten) van de rechthebbende of bijslagtrekkende, doet de uitoefening van 

semi-agorale arbeid geen bijzondere problemen rijzen.79 

Een bijzondere vraag betreft echter de toelaatbaarheid van semi-agorale sportbegeleiding 

door het rechtgevend kind. Het gaat meer bepaald om de vraag of een rechtgevend kind 

inkomsten uit semi-agorale sportbegeleiding kan putten, zonder dat hierbij het recht op 

gezinsbijslag in het gedrang komt. 

Het rechtgevende kind heeft normalerwijze geen toegang tot semi-agorale sportbegeleiding, 

in die zin dat de effectieve toepassing van dit statuut veronderstelt dat de betrokkene een 

economische hoofdactiviteit uitoefent. Normalerwijze is dit voor de jongere niet het geval. 

Studentenarbeid wordt in het nieuwe statuut immers niet beschouwd als een economische 

hoofdactiviteit. Als dat toch het geval zou zijn, wordt het kind wellicht niet meer beschouwd 

als rechtgevend op gezinsbijslagen. 

De uitoefening van een “job” als sportbegeleider buiten het statuut van de semi-agorale 

arbeid vormt niet noodzakelijk een beletsel voor de uitbetaling van gezinsbijslagen: 

- de jongere kan nog steeds worden ingeschakeld onder de vorm van een 

“arbeidsovereenkomst voor studenten”, met inbegrip van het daarvoor geldende 

gunstregime op fiscaal en parafiscaal vlak;80 

- de jongere kan ook nog steeds worden ingeschakeld als vrijwilliger in de zin van 

de Vrijwilligerswet. Vrijwilligerswerk wordt voor de toepassing van de 

gezinsbijslagenwetgeving immers niet beschouwd als een winstgevende 

activiteit81. 

 

                                           
79  De toekenning van sommige toeslagen of verhogingen van de kinderbijslag kan wel afhankelijk 

zijn van de inkomsten van de betrokkene (zie bijvoorbeeld artikel 41 van het koninklijk besluit 
van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de 
kindertoeslagen voor de loonarbeiders, en de koninklijke besluiten krachtens een latere 
wetgevende delegatie genomen, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm). 

80  Artikelen 13 e.v. van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs 
volgt of een vorming doorloopt, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

81  Artikel 62 § 4 van het koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 
4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor de loonarbeiders, en de koninklijke 
besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
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8. Aanvullende vereisten en/of verplichtingen inherent aan het 
statuut van de semi-agorale sportbegeleiders 

8.1. Algemeen 

Nu is bepaald wie kan ressorteren onder het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders, 

en dit zowel vanuit het gezichtspunt van de begeleiders als de opdrachtgevende 

organisaties, en het vergoedingsstelsel is vastgelegd, dient ten slotte te worden nagegaan 

welke bijkomende verplichtingen en/of voorschriften het nieuwe statuut nog moeten 

vervolledigen. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan volgende aspecten: 

- de regelgeving geput uit het arbeidsrecht; 

Deze regelgeving is zeer ruim en werd in hoofdzaak uitgewerkt ter verhoging van 

de rechtsbescherming van de eigenlijke werknemers. De vraag rijst of deze 

rechtsbescherming op een analoge wijze dient te worden uitgebreid tot de semi-

agorale sportbegeleider. De relevantie van deze vraag is zeer hoog, vermits een 

volledige toepassing van het arbeidsrecht een aanzienlijke impact uitoefent op de 

efficiëntie waarmee semi-agorale medewerkers kunnen worden ingeschakeld. In 

ieder geval wordt geadviseerd om aangaande dit aspect een hoge graad van 

rechtszekerheid te bewerkstelligen, wat niet het geval is voor het actuele statuut 

van de vrijwilligers. Het arbeidsrecht is zeer complex en omvat zeer 

uiteenlopende deelterreinen. Om deze redenen wordt verder gepleit voor een 

sterk vereenvoudigde toepassing van de arbeidsrechtelijke bepalingen op de 

semi-agorale arbeid in de sportbegeleiding. 

- de aansprakelijkheid van de semi-agorale medewerkers;  

Het nieuwe statuut dient in ieder geval duidelijkheid te scheppen over de vraag 

in welke gevallen semi-agorale medewerkers aansprakelijk kunnen worden 

gesteld voor fouten die zij begaan tijdens of in het verlengde van de uitoefening 

van hun sportbegeleidersactiviteit.  

- de verzekering van de semi-agorale sportbegeleiders; 

Semi-agorale sportbegeleiders genieten het voordeel van de 

arbeidsongevallenverzekering alleen, ingeval zij hun hoofdactiviteit uitoefenen als 

werknemer of in overheidsdienst. Zelfs dan dekt de arbeidsongevallenverzekering 

niet de menselijke schade die zij oplopen door de uitoefening van hun 

sportbegeleidersactiviteit. Het nieuwe statuut moet die leemte opvullen. 

- last but not least, de administratieve verplichtingen. 
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8.2. Toepassing van het arbeidsrecht 

Grote rechtsonzekerheid kenmerkt het actuele statuut van de vrijwilligers, wat de concrete 

toepassing van het arbeidsrecht betreft. Deze onzekerheid vindt haar oorsprong in de 

parlementaire ontstaansgeschiedenis van de Vrijwilligerswet. De oorspronkelijke zienswijze 

om de toepassing van het arbeidsrecht nagenoeg volledig uit te sluiten, werd immers in 

extremis verlaten door de wetgever. 

Hoewel vrijwilligers niet worden beschouwd als werknemers, toont een meer gedetailleerde 

analyse aan dat de Vrijwilligerswet in haar actuele redactie aanleiding geeft tot de 

toepassing van een zeer groot gedeelte van het arbeidsrecht. Verschillende bepalingen van 

het arbeidsrecht zijn immers ook van toepassing zijn op de zogenaamde met werknemers 

gelijkgestelde personen. Concreet ressorteren “de personen die, anders dan krachtens een 

arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon” onder de 

belangrijkste arbeidsrechtelijke regelgeving. Dat geldt onder meer voor de Arbeidswet, de 

Arbeidsreglementenwet, de CAO-Wet, de Loonbeschermingswet, de Feestdagenwet, de 

Sociale Documentenwet, de Welzijnswet, de regelgeving inzake het betaald educatief verlof, 

enz. Talrijke aspecten ressorteren bovendien onder de bevoegdheid van o.a. de 

vakbondsafvaardiging, de ondernemingsraad en het preventiecomité, waardoor het 

vrijwilligersstatuut voortaan deel is gaan uitmaken van het sociale overleg in de brede 

betekenis, wat geenszins de oorspronkelijke bedoeling was. 

Een effectieve toepassing van deze wetgeving impliceert een zeer zware hinderpaal voor de 

effectieve inzet van zowel vrijwilligers, als semi-agorale sportbegeleiders. 

Om deze reden wordt voorgesteld om in het nieuwe statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders de toepassing van het arbeidsrecht te beperken tot de meest essentiële 

beschermende aspecten, die ook bij de effectieve inschakeling van de beoogde 

sportbegeleiders een aanzienlijk nut of belang vertonen. 

Een bijzonder deelprobleem betreft de inzet van vrijwilligers of semi-agorale 

sportbegeleiders in bedrijfsstructuren die eveneens werknemers tewerk stellen. De 

betrokken werkgevers dienen in principe de arbeidswetgeving volledig na te leven. Het lijkt 

in dat geval moeilijk aanvaardbaar om bepaalde onderdelen van deze wetgeving niet toe te 

passen op de vrijwilligers of semi-agorale sportbeoefenaars. Maar ook hier dient de 

toepassing selectief en efficiënt te zijn. Het zou meer bepaald gaan om de volledige naleving 

van de welzijnswetgeving op de arbeidsplaats om te vermijden dat de vrijwilligers en/of 

semi-agorale sportbegeleiders zouden opereren onder een lagere beschermings- of 

welzijngraad. 

Voor de organisaties die geen werknemers tewerkstellen, zou de toepassing van de 

arbeidswetgeving daarentegen zo goed als volledig worden uitgesloten en gelden alleen: 
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- een selectief aantal aspecten van de welzijnswetgeving, die een rechtstreekse 

impact uitoefenen op het welzijn van de vrijwilligers en/of semi-agorale 

sportbegeleiders; 

Deze lijst van na te leven aspecten zou als bijlage worden toegevoegd aan de 

wet die het nieuwe statuut regelt, zodat ook op dit vlak absolute rechtszekerheid 

bestaat. 

- een vereenvoudigde onthaalplicht; 

- een zeer beperkt aantal aspecten van de arbeidswet, en meer bepaald het verbod 

op kinderarbeid, de arbeidstijdregeling voor jeugdige werknemers en de 

moederschapsbescherming; 

De eerste twee aspecten zullen, wat de semi-agorale arbeid betreft, weinig 

toepassing vinden. Jongeren hebben weinig toegang tot de semi-agorale arbeid 

vermits zij de activiteit als sportbegeleider meestal niet kunnen uitoefenen als 

nevenactiviteit. Voor het vrijwilligerswerk zijn deze beperkingen echter zeer 

nuttig. 

- een zeer beperkt aantal aspecten van de Arbeidsreglementenwet, die worden 

geïncorporeerd in de verplichte standaardovereenkomst voor semi-agorale 

sportbegeleiding; 

- een zeer beperkt aantal aspecten geïnspireerd op de wetgeving inzake de sociale 

documenten, waaronder een elektronische registratie. 
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8.3. Aansprakelijkheid van semi-agorale sportbegeleiders 

Zowel de Vrijwilligerswet als de Arbeidsovereenkomstenwet beperkt de aansprakelijkheid 

van vrijwilligers respectievelijk werknemers tot de door hun opzettelijke, zware of 

herhaaldelijk voorkomende lichte fout berokkende schade82. Vrijwilligers, zij het niet alle 

vrijwilligers, en werknemers zijn vrij van aansprakelijkheid voor hun niet herhaaldelijk 

voorkomende lichte fout. Het slachtoffer beschikt ook in dat geval wel over de mogelijkheid 

om zijn schade te verhalen op de opdrachtgever respectievelijk werkgever. 

Er wordt voorgesteld de regeling waarin de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet, volledig te 

volgen in het kader van het nieuwe statuut voor de semi-agorale sportbegeleiders, zodat 

hun aansprakelijkheid steeds beperkt blijft tot de gevallen waarin zij door bedrog 

(intentionele fout), zware fout of repetitieve lichte fout schade veroorzaken.83 

 

                                           
82  Artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 
Artikel 5 van de Vrijwilligerswet omvat een analoge bepaling die evenwel slechts toepasselijk is, 
ingeval de feitelijke vereniging reeds werknemers tewerkstelt, of een rechtspersoon of afdeling 
van deze rechtspersoon of eerder geciteerde feitelijke vereniging betreft. Het toepassingsgebied 
van deze aansprakelijkheidsregeling is dus beperkt en geldt bijgevolg niet voor loutere feitelijke 
verenigingen die geen beroep doen op werknemers (met een arbeidsovereenkomst). 

83  Het verdient wellicht aanbeveling deze regeling ook door te trekken naar het statuut van de 
vrijwilligers. 
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8.4. Verzekering van semi-agorale sportbegeleiders 

 

Organisaties die een beroep doen op semi-agorale sportbegeleiders, moeten worden 

verplicht om een verzekeringscontract te sluiten dat ten minste de burgerlijke 

aansprakelijkheid van de desbetreffende organisatie dekt. 

In dezelfde context dienen deze organisaties eveneens te worden verplicht een 

verzekeringsovereenkomst te aan te gaan die volgende aspecten dekt: 

- de lichamelijke schade, geleden door semi-agorale sportbegeleiders bij 

ongevallen tijdens deze opdracht of op de weg tussen hun verblijfplaats en de 

plaats waar zij deze opdracht vervullen; 

Die verzekeringsovereenkomst dient de betrokkenen aan analoge bescherming te 

bieden als de arbeidsongevallenverzekeringswetgeving. 

- de rechtsbijstand. 

De overige maatregelen die op het vlak van verzekeringen zijn uitgewerkt door de 

Vrijwilligerswet, dienen eenvoudigweg te worden uitgebreid tot de semi-agorale 

sportbegeleiding. Dat geldt voor de artikelen 6 §5 (collectieve polis), 7 

(minimumgarantievoorwaarden inzake burgerlijke aansprakelijkheid), 8 (uitbreiding notie 

privéleven) en 8bis (aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) van de 

Vrijwilligerswet. 
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8.5. Administratieve verplichtingen 

Om een efficiënt toezicht op de naleving van het statuut en een bijkomende bescherming 

aan de semi-agorale sportbegeleiders te kunnen bieden is een beperkt aantal 

administratieve verplichtingen noodzakelijk. Het gaat om: 

- het bijhouden van een elektronisch register dat wordt beheerd door de overheid 

en wordt ingevuld door de opdrachtgevers en waarin de semi-agorale activiteiten 

worden geacteerd (identiteit, datum, duur prestatie, vergoeding); 

- het bijhouden van een (elektronische) registratiedocument, met daarin 

vermelding van de prestaties en vergoeding van de sportbegeleider (en de 

identiteit opdrachtgever); 

- het opleggen van een standaardovereenkomst inzake semi-agorale 

sportbegeleiding; 

- het opleggen van een document waarin de welzijnsverplichtingen (veiligheid, 

enz.) nader worden uitgewerkt; 

- het opmaken van een fiscale fiche door de opdrachtgevers en het invullen van de 

fiscale aangifte door de semi-agorale sportbegeleiders. 
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8.6. Standaardovereenkomst 

Ter verhoging van de rechtszekerheid van zowel de semi-agorale sportbegeleiders als de 

betrokken organisaties wordt geopteerd voor het opleggen van een verplichte 

standaardovereenkomst. Deze standaardovereenkomst zou volgende verplichte 

vermeldingen dienen te bevatten: 

- de identiteit van de betrokken partijen; 

- het opschrift “Overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding”; 

- het voorwerp van de overeenkomst, met een algemene omschrijving van de 

beoogde activiteiten; 

- de plaats en het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst; 

- de bepaalde duur van de overeenkomst, die maximaal 1 jaar bedraagt84; 

- de berekeningswijze en de omvang van de semi-agorale vergoeding, met 

inbegrip van de vergoeding voor verplaatsingskosten; 

- de meest essentiële verplichtingen geput uit de welzijnswetgeving (opgenomen in 

lijst); 

- de toepasselijke verzekeringen; 

- de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling; 

- meer algemeen, de volledige toepassing van de wet betreffende het statuut van 

de semi-agorale sportbegeleiders; 

- de oorzaken van schorsing van de overeenkomst waarbij geen recht op enige 

vergoeding kan worden uitgeoefend; 

- de opzeggingsmodaliteiten en –termijn en de eventueel verschuldigde 

opzeggingsvergoeding. 

Meer concreet gaat het om een opzeggingstermijn van 1 maand voor 

overeenkomsten met een duur van minstens 1 maand, die hetzij bij aangetekend 

schrijven moet betekend worden (ingang van de opzeggingstermijn is drie dagen 

na de verzending), hetzij voor ontvangst wordt afgetekend door de wederpartij. 

Is de duur van de overeenkomst korter dan een maand, dan dient een gepaste of 

redelijke opzeggingstermijn in acht te worden genomen, om enig foutief 

optreden te vermijden. Als de organisatie de overeenkomst beëindigt zonder de 

opzeggingstermijn in acht te nemen, is zij, behoudens ingeval de overeenkomst 

wordt beëindigd om een dringende reden, een opzeggingsvergoeding 

verschuldigd. Het bedrag van die vergoeding is gelijk aan het bedrag van de 

vergoeding voor de semi-agorale arbeid die de betrokkene tijdens de 

opzeggingstermijn zou hebben gepresteerd of, als dat niet kan worden bepaald, 

gemiddeld heeft gepresteerd op maandbasis. 

 

                                           
84  Rekening houdend met de specificiteit van de sportbegeleiding wordt ervoor geopteerd om 

steeds met overeenkomsten van bepaalde duur van maximum 1 jaar te werken. Deze 
overeenkomsten kunnen bijgevolg niet voor een onbepaalde duur worden gesloten. 
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9. Financiële gevolgen van het nieuwe statuut van de semi-

agorale sportbegeleiders 

9.1. Algemeen 

Het schatten van de mogelijke financiële gevolgen van het nieuwe statuut van de semi-

agorale sportbegeleiders is geen sinecure. Een evenwichtige en betrouwbare inschatting van 

de financiële effecten vereist een nauwkeurige inschatting van volgende aspecten: 

- de mogelijke overgang van het zwarte circuit naar het officiële statuut; 

- de mogelijke uitstroom uit reguliere arbeid naar semi-agorale arbeid; 

- de mogelijke meerontvangsten door overgang van vrijwillige arbeid naar semi-

agorale arbeid; 

- de mogelijke toename of afname van het aantal sportbegeleiders als gevolg van 

de (eventuele) (on-)aantrekkelijkheid van het statuut; 

- de mogelijke toename of afname van het aantal gepresteerde uren onder het 

stelsel van de vrijwillige en/of semi-agorale arbeid; 

- de mogelijke meerontvangsten als gevolg van een verhoogde 

controlemogelijkheid op het oneigenlijke gebruik van het vrijwilligerstatuut en de 

semi-agorale sportbegeleiding. 

Het gaat om variabelen waarvoor op dit ogenblik vrijwel geen of slechts zeer partiële 

gegevens beschikbaar zijn.  

Dat verklaart waarom de financiële gevolgen van het nieuwe statuut slechts op een 

algemene wijze kunnen worden geschat. De nadruk dient vooral te worden gelegd op de 

bijkomende maatregelen die – hoewel de financiële efficiëntie ervan onmogelijk concreet 

kan worden becijferd – met een hoge graad van waarschijnlijkheid potentiële negatieve 

financiële stromen effectief zullen voorkomen of minstens sterk inperken.  

Deze beide aspecten worden nader onderzocht in onze financiële analyse van het semi-

agoraal statuut van de sportbegeleiders.  
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Wij voeren onze analyse door in zeven hieronder schematisch weergegeven stappen die 

leiden tot een “high level” inschatting van de mogelijke financiële gevolgen van het nieuwe 

statuut. 

 

Stap Onderwerp Doelstelling 

1 Inschatting van het actueel aantal personen 
ressorterend onder het toepassingsgebeid ‘ratione’ 
personae’ van het statuut van de semi-agorale 
sportbegeleiders 

Weten hoeveel personen tot de 
doelgroep van de semi-agorale 
sportbegeleiders behoren 

2 Inschatting van het actueel percentage personen dat 
potentieel tot het nieuwe statuut van de semi-agorale 
sportbegeleider zal toetreden 

Weten welk percentage van de 
doelgroep effectief zal toetreden tot 
het nieuwe statuut van de semi-
agorale sportbegeleiders  

3 Inschatting van het actuele arbeidsvolume (in uren) 
dat potentieel zal worden verricht onder het nieuwe 
statuut van de semi-agorale sportbegeleiders  

Weten hoeveel uren ‘semi-agorale 
sportbegeleiding’ effectief zullen 
worden gepresteerd onder het 
nieuwe statuut 

4 Inschatting van de potentiële som van de semi-agorale 
bruto-vergoedingen 

Weten hoeveel het totale jaarlijkse 
bedrag aan via het semi-agoraal 
statuut toegekende vergoedingen 
(zonder patronale RSZ-bijdragen) 
bedraagt  

5 Inschatting van de fiscale en parafiscale ontvangsten 
op de totale semi-agorale bruto-vergoedingen 

Weten hoeveel fiscale inkomsten in 
totaal geïnd worden op de globale 
semi-agorale vergoedingen 

6 Inschatting van het potentieel “zwartwerk” dat zal 
worden opgenomen in het officiële semi-agorale 
statuut  

Weten hoeveel “zwartwerk” effectief 
onder de nieuwe fiscale heffing zal 
worden gebracht 

7 Inschatting van de bijkomende maatregelen die de 
potentiële risico’s verbonden aan het semi-agoraal 
statuut voorkomen of minstens inperken 

Kennen van de belangrijkste 
maatregelen ter inperking van het 
financiële risico van het nieuwe 
statuut, zonder dat een exacte 
becijfering van de impact mogelijk is 

8 Conclusie Standpunt over de vraag of een 
nieuw semi-agoraal statuut voor de 
sportbegeleiders ‘rendabel’ is en/of 
de risico’s aanvaardbaar zijn voor de 
overheid. 
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9.2. Stap 1 van de analyse 

9.2.1. Algemeen 

Deze stap bestaat in de inschatting van het potentieel aantal personen dat ressorteert onder 

het toepassingsgebeid ‘ratione’ personae’ van het statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders. 

Als vertrekpunt geldt dat de volledige potentiële doelgroep van het nieuwe statuut van de 

semi-agorale sportbegeleiders in kaart dient te worden gebracht. Deze gegevens 

verstrekken een antwoord op de vraag hoeveel personen potentieel onder het nieuwe 

statuut van de semi-agorale sportbegeleiding kunnen ressorteren. De term “kunnen” duidt 

op de mogelijkheid tot toetreding tot het semi-agorale statuut. Sommige leden van de 

doelgroep zullen wellicht niet tot het semi-agorale statuut toetreden, en dit om diverse 

redenen: 

- zij ontvangen geen inkomsten uit hun sportbegeleidersactiviteit; 

- zij ressorteren integraal onder het statuut van de vrijwilligers; 

- zij ontvangen louter een kostenvergoeding; 

- zij blijven in de toekomst werkzaam in het zwarte circuit. 

Hierbij wordt uitgegaan van de actuele populatie van sportbegeleiders en van de 

veronderstelling dat zij hun actueel patroon (o.a. tijdsinvestering) ongewijzigd voortzetten. 

Met eventuele wijzigingen in vraag en aanbod binnen de sportbegeleiding wordt geen 

rekening gehouden, vermits de inschatting daarvan zou berusten op al te hypothetische 

parameters. 

Bij het schatten van het aantal “sportbegeleiders” dat in deze context potentieel kan 

ressorteren onder het nieuwe statuut, stuit men op het gegeven dat geen eenduidig 

cijfermateriaal beschikbaar is en dat het beschikbare cijfermateriaal onderling een zeer 

afwijkend karakter vertoont, wat de relevantie van het eindresultaat aangaande de omvang 

van deze potentiële doelgroep zeer negatief beïnvloedt. 

Vereenvoudigd weergegeven, dienen twee potentiële doelgroepen in kaart te worden 

gebracht: 

- het totale aantal trainers (in ruime zin); 

- het totale aantal scheidsrechters en juryleden. 

 

 

9.2.2. Aantal trainers 

Het bepalen van het totaal aantal trainers dat potentieel onder het nieuwe statuut van de 

semi-agorale sportbegeleiding ressorteert is om verschillende reden cruciaal. In de eerste 

plaats vormen zij de grootste deelgroep binnen de populatie van sportbegeleiders. In de 
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tweede plaats wordt deze deelgroep dikwijls geconfronteerd met hoge arbeidsrechtelijke 

hinderpalen bij de operationele uitbouw van hun functie. Ten derde betreft het de deelgroep 

bij uitstek, waarvoor de financiële vergoeding een belangrijke rol speelt. Enerzijds doordat 

de vrijwilligersvergoeding in sommige omstandigheden een te beperkt bedrag toelaat om 

duurzame trainingsactiviteiten te vergoeden in sterk competitieve milieus. Anderzijds 

bestaat het vermoeden dat bepaalde vergoedingen van de desbetreffende deelgroep zich in 

de niet-officiële schemerzone van het zwartwerk bevindt. Ten slotte ligt de financiële 

drempel om toe te treden tot het statuut van de betaalde sportbeoefening voor een deel 

van deze doelgroep te hoog85. 

Het voornaamste probleem bij de inschatting van de omvang van deze doelgroep betreft de 

relevantie van de beschikbare cijfermatige gegevens. Globaal genomen zijn twee 

verschillende onderzoeksresultaten beschikbaar ter bepaling van deze doelgroep: 

- de resultaten van een rechtstreekse bevraging van de sportfederaties (verder 

“bron 1”); 

- de resultaten van een rechtstreekse bevraging van de sportclubs (verder “bron 

2”) 

Volgens bron 1 bedraagt het aantal gekende trainers in de sportclubs 52.98786, volgens 

bron 2 164.830 trainers87. Het verschil tussen beide resultaten bedraagt met andere 

woorden ongeveer 210 %, wat duidt op een erg hoge foutenmarge. 

Een eigen enquête is in het bestek van het gevoerde onderzoek niet mogelijk. In wat volgt 

zullen beide resultaten verwerkt worden, om te vermijden dat een kwalitatief waardeoordeel 

over de inhoud ervan dient te worden uitgesproken. Niettemin verdient het minstens 

aanbeveling om in de nabije toekomst te voorzien in een permanente opvolging ter bepaling 

van het exacte aantal trainers in de sportclubs (vb. via een centrale databank).  

 

9.2.3. Aantal scheidsrechters en juryleden 

De omvang van deze doelgroep is beperkter, waarbij de beschikbare gegevens werden 

ingezameld via een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Volgens die bevraging 

bedraagt het aantal scheidsrechters en juryleden 16.10188. 

 

                                           
85  Daarbij geldt als bijkomende voorwaarde dat men effectief toegang heeft tot het statuut van 

betaalde sportbeoefenaar. 
86  Het gaat om een bevraging door Bloso (2011). 
87  Een sportclub had gemiddeld 8,58 trainers. Het betreft een resultaat dat werd afgeleid uit de 

bevraging over de wijze van vergoeding van de trainers en hun aantal. Een extrapolatie op 
19.211 sportclubs (bron: sportdatabank 2012) leidt tot een eindresultaat van 164.830 trainers 
(19.211 clubs x 8,58 trainers/per club = 164.830  trainers voor alle sportclubs samen). 

88  Bron: bevraging van de sportfederaties over het aantal “officials” in de sportcompetities – 
Vlaamse Sportfederatie (2013). Uit de opgave van de verschillende federaties werden 250 
wedstrijdleiders uit badmintonsport en 3.500 wedstrijdleiders uit de tennissport verwijderd, 
vermits deze wedstrijdleiders meer als logistieke begeleiders dienen te worden gekwalificeerd. 
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9.3. Stap 2 van de analyse 

9.3.1. Algemeen 

De tweede stap bestaat in de inschatting van het percentage van personen dat potentieel 

zal toetreden tot het nieuwe statuut van de semi-agorale sportbegeleiders Niet alle 

sportbegeleiders zullen in de toekomst effectief ressorteren onder het statuut van de semi-

agorale sportbegeleiders. Slechts ingeval de actuele drempel van de maximale 

vrijwilligersvergoeding wordt overschreden, zullen de betrokken personen toetreden tot het 

semi-agorale statuut. 

Wij hanteren als uitgangspunten het actuele vergoedingspatroon en de omvang van het 

bedrag van deze vergoeding om het percentage dat potentieel zal toetreden in te schatten 

en baseren ons, wat de vergoeding van de ‘trainers’ en de “scheidsrechters/juryleden” 

betreft op de studie “Balanceren in de grijze zone. Een verkennende studie van de semi-

agorale arbeid in de sport” van J Scheerder e.a.89.  

Daarin vindt men, wat de trainers betreft, volgende vergoedingspatronen terug: 

- 12,6% heeft een uurvergoeding; 

- 37,1% heeft een vrijwilligers- of kostenvergoeding; 

- 50,3% heeft geen enkele vergoeding. 

Volgens deze cijfers zou 12,6% van de trainers enig financieel nut ondervinden om effectief 

tot het semi-agoraal statuut toe te treden. De personen met een vrijwilligers- of 

kostenvergoeding zouden integraal onder het stelsel van de vrijwilligers kunnen blijven 

ressorteren. Voor wie geen vergoeding heeft, is er geen aanleiding tot toetreding tot het 

nieuwe statuut. 

Voor de scheidsrechters en juryleden werden volgende vergoedingspatronen vastgesteld: 

- 5,9% heeft een uurvergoeding; 

- 39,1% heeft een vrijwilligers- of kostenvergoeding; 

- 55% heeft geen enkele vergoeding. 

Slechts voor 5,9% van de scheidsrechters en juryleden zou het nieuwe semi-agorale statuut 

bijgevolg een aantrekkelijk alternatief vormen. 

                                           
89  D. BREESCH, S. PABIAN, J. SCHEERDER en S. VOS, “Balanceren in een grijze zone. Een 

verkennende studie van de semi-agorale arbeid in de sport” (BMS 5), Leuven, KU Leuven, 2010, 
49 e.v. Bij het interpreteren van deze cijfers dient er wel mee te worden rekening gehouden dat 
het aantal bevraagde sportclubs in deze studie aanzienlijk lager ligt. De bevraagde staal 
bedroeg slechts 651 sportclubs in Vlaanderen. Voor meer details wordt verwezen naar 
SCHEERDER, J., en VOS, S, m.m.v. BREESCH, D., KESENNE, S., VAN HOECKE, J., en 
VANREUSEL, B., “Sportclubs in beeld. Basisrapportering over het Vlaamse Sportclub Panel 
2009” (VFP09)(Beleid & Management in Sport 4), Leuven, KU Leuven/Afdeling Sociale 
Kinesiologie & Sportmanagement 
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9.3.2. Verfijning van de doelgroep 

Door de combinatie van de potentiële omvang van de doelgroep met het vastgestelde 

vergoedingspatroon ontstaat een preciezer beeld van het aantal personen, die 

mogelijkerwijze zullen ressorteren onder het toekomstige semi-agorale statuut. Deze 

berekening houdt (nog) geen rekening met een eventuele toekomstige aangroei van deze 

doelpopulatie als gevolg van het toekennen van een hogere vergoeding. Hetzelfde geldt, 

wat de instroom van een deel van de actuele zwartwerkers betreft. 

De concrete verfijning van de doelgroep geschiedt als volgt: 

-  52.987 trainers (bron 1) en 164.830 (bron 2) x 12,6% = 6.676 trainers (bron 1) 

of 20.768 trainers (bron 2) 

- 16.101 scheidsrechters en juryleden x 5,9% = 949 scheidsrechters en juryleden 
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9.4. Stap 3 van de analyse 

9.4.1. Algemeen 

Eens bepaald hoeveel personen potentieel onder het nieuwe statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders zouden ressorteren, bestaat onze derde stap in de inschatting van het 

actuele arbeidsvolume (in uren) dat potentieel zal worden verricht onder het nieuwe statuut 

van de semi-agorale sportbegeleiders. De vraag rijst inderdaad hoeveel arbeidsuren of 

effectief kwantificeerbare arbeidsprestaties daadwerkelijk zullen worden gepresteerd onder 

het nieuwe statuut. 

Ook hier stuit men op het ontbreken van eenduidig cijfermateriaal. Bij de bepaling van het 

arbeidsvolume worden twee bronnen gehanteerd, met name de gegevens uit de 

sportclubenquête, enerzijds, en de studie Balanceren in de grijze zone. Een verkennende 

studie van de semi-agorale arbeid in de sport” van J Scheerder e.a., anderzijds. In de lijn 

van onze eerder aangenomen assumpties gaan wij uit van een sportseizoen van 35 weken 

per jaar90. 

 

9.4.2. Jaarlijks arbeidsvolume van de trainers 

Een nadere analyse van de gegevens uit de sportclubenquête duidt op een gemiddelde 

tijdsinvestering van 3,78 uren per week, die de trainer besteedt aan het geven van zijn 

trainingen. Wanneer deze tijdsinvestering gedurende 35 weken wordt aangehouden, 

bedraagt de totale jaarlijkse investering 132,3 uur91. Aan dit saldo dient nog een 

gemiddelde tijdsinvestering voor wedstrijden te worden toegevoegd. Hierbij wordt 

verondersteld dat één wedstrijd gemiddeld 1,5 uur duurt en dat een seizoen gemiddeld 20 

wedstrijden omvat92. Dit komt neer op een bijkomende tijdsinvestering van 30 uur per jaar, 

wat de globale jaarlijkse tijdsinvestering van de trainer op 162,3 uur brengt. 

De studie “Balanceren in de grijze zone. Een verkennende studie van de semi-agorale arbeid 

in de sport” duidt op een enigszins andere tijdsinvestering. Volgens deze studie besteedt de 

gemiddelde trainer 18,8 uren per maand aan zijn sportbegeleiding. Onduidelijk is hierbij of 

het al dan niet gaat om effectieve trainingstijd of dat ook voorbereidingstijd werd 

opgenomen. Op weekbasis zou de gemiddelde trainer aldus ongeveer 4,3 uren investeren93, 

wat neerkomt op een investering van ongeveer 150,5 uren per sportseizoen van 35 

weken94. We veronderstellen dat de tijdsinvestering voor wedstrijden in dit gemiddelde werd 

verrekend. 

                                           
90  Zie hoger. 
91  3,78u x 35 weken = 132,3u/jaar. 
92  Er wordt uitgegaan van de vaststelling dat niet elke sportdiscipline in competitie of 

wedstrijdverband wordt uitgeoefend, hetgeen verklaart dat gemiddeld met slechts 20 
wedstrijden op jaarbasis wordt rekening gehouden. 

93  (18,8 uren per maand x 12 maanden)/52 = 4,3 uren/week. 
94  Wanneer deze cijfers geëxtrapoleerd worden op 52 weken, bedraagt de investering 223,6 uren. 
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De verschillen tussen beide berekeningswijzen zijn beperkter. Om redenen van 

vereenvoudiging zal verder een jaarlijkse tijdsinvestering van 155 uren worden gehanteerd. 

 

9.4.3. Jaarlijks arbeidsvolume van de scheidsrechters en juryleden 

Voor de berekening van het gemiddeld jaarlijks arbeidsvolume van de scheidsrechters en 

juryleden blijkt de studie “Balanceren in de grijze zone. Een verkennende studie van de 

semi-agorale arbeid in de sport” de enige hanteerbare actuele bron. De gemiddelde 

tijdsinvestering van de scheidsrechters en juryleden op maandbasis bedraagt volgens de 

studie 11,6 uren, wat neerkomt op 2,66 uur per week. Bij een gemiddelde van 20 

wedstrijden per jaar voor alle betrokken sportdisciplines, bedraagt het jaarlijkse 

arbeidsvolume bijgevolg 53,2 uur. 

De tijdsinvestering van een trainer zou aldus ongeveer het drievoudige bedragen van deze 

van de scheidsrechters en juryleden. Deze benaderingswijze oogt aannemelijk. Men mag 

aan nemen dat in een competitieve omgeving één wedstrijd gemiddeld gepaard gaat met 

twee voorbereidende trainingen.  

 

9.4.4. Neutralisatie van de tijdsinvestering onder het statuut van de 

vrijwilligers 

Het hoger berekende arbeidsvolume zal niet integraal ressorteren onder het 

toepassingsgebied van de het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders, in die zin dat 

eerst een quota “uren” wordt gepresteerd als vrijwilliger. 

Dat quota omvat minstens 40 uren, in de zin dat wordt verondersteld dat de eerste 40 uren 

volledig worden vergoed als vrijwilliger, zowel wat de trainers als wat de scheidsrechters en 

juryleden betreft. Deze benadering impliceert dat de eerste 40 uren worden vergoed aan 32 

EUR. Vermits deze gemiddelde uurvergoeding wellicht berust op een onrealistisch hoge 

schatting, gaan wij ook even uit van de veronderstelling dat de eerste 60 uren worden 

vergoed aan ongeveer 21,8 EUR en dit volledig in overeenstemming met het statuut van de 

vrijwilligers. 

Als die assumptie geheel overeenstemt met de werkelijkheid, zou dit een zeer belangrijke 

impact hebben op de potentiële omvang van de semi-agorale sportbegeleiding: 

- het aantal potentiële scheidsrechters en juryleden dat baat heeft bij het semi-

agoraal statuut valt dan nagenoeg terug tot een verwaarloosbare minderheid; 

De gemiddelde tijdsinvestering van deze doelgroep bedraagt immers slechts 

53,2 uren, wat ruimschoots ligt onder de overgangsdrempel van de 60 uren die 

men minstens dient te investeren vooraleer het semi-agoraal statuut effectief 

voldoende nut vertoont. Vermits het hier gaat om gemiddelden, zal een kleine 

groep van deze doelpopulatie wellicht wel een belang hebben bij toetreding tot 

het semi-agoraal statuut. De omvang hiervan schatten is precair. We 
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veronderstellen niettemin dat 25% van deze doelpopulatie ongeveer 79,8 uren 

op jaarbasis investeert in het begeleiden van wedstrijden. Dit brengt het 

arbeidsvolume dat ressorteert onder het toepassingsgebied van de semi-agorale 

arbeid op 4.697 uren/per jaar95. 

- het aantal potentiële trainers dat baat heeft bij het semi-agorale statuut ligt 

aanzienlijk hoger; 

De gemiddelde tijdsinvestering van deze doelgroep bedraagt immers 155 uren, 

wat ruimschoots boven de overgangsdrempel van de 60 uren ligt. Globaal 

gesteld, zal per trainer van de berekende doelgroep ongeveer 95 uren worden 

verricht onder het stelsel van de semi-agorale sportbegeleiding. Dit brengt het 

arbeidsvolume dat valt onder het toepassingsgebied van de semi-agorale arbeid 

op 634.220 uren/per jaar96 (bron 1) of 1.972.296 uren/per jaar97 (bron 2). We 

werken in deze studie gemakshalve verder met volgende afrondingen: 635.000 

uren (bron 1) en 1.975.000 uren (bron 2). 

 

                                           
95  Berekeningswijze: 949 scheidsrechters en juryleden x 25% = 237,25 scheidsrechters en 

juryleden; 237,25 scheidsrechters en juryleden x (79,8uur  – 60 uur ) = 4.697 uren/jaar. 
96  6.676 trainers x 95 uur = 634.220 uren per jaar. 
97  20.768 trainers x 95 uren = 1.972.296 uren. 
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9.5. Stap 4 van de analyse 

9.5.1. Algemeen 

Bij onze vierde stap, de inschatting van de potentiële som van alle toegekende semi-agorale 

bruto-vergoedingen, gaan wij uit van volgende gegevens: 

- 635.000 uren/per jaar (bron 1) tot 1.975.000 uren/per jaar (bron 2) die gelden 

als tijdsinvestering van de trainers wat het luik semi-agorale arbeid betreft;  

We veronderstellen hierbij dat zij reeds  de maximale vrijwilligersvergoeding van 

1308 EUR per jaar ontvingen. 

- 4.697 uren/per jaar voor de beperkte doelgroep scheidsrechters en juryleden, die 

tevens gelden als tijdsinvestering van deze populatie voor wat het luik semi-

agorale arbeid betreft.  

We veronderstellen eveneens hierbij dat zij de maximale vrijwilligersvergoeding 

van 1308 EUR per jaar al ontvangen. 

 

 

9.5.2. Referentieloon 

Welke maximale vergoeding semi-agorale sportbegeleiders kunnen genieten, is het 

resultaat van een beleidskeuze. Wanneer niet geopteerd wordt voor een maximale 

uurvergoeding, maar wel voor een dag- of jaarvergoeding, ontstaan grotere afwijkingen bij 

het bepalen van de globale som van de semi-agorale bruto-vergoedingen. 

Met het oog op het maken van een zo adequaat mogelijke inschatting hanteren wij twee 

perspectieven: een defensief perspectief waarbij een maximaal uurtarief van 9,12 EUR 

wordt gehanteerd, en een agressief perspectief waarbij wordt rekening gehouden met de 

maximale semi-agorale loonmarge op jaarbasis, met name 2.522 EUR98. 

 

9.5.3. Som van de semi-agorale bruto-vergoedingen volgens het defensieve 

scenario  

Hierbij wordt het maximaal referteloon van 9,12 EUR/uur gehanteerd. De som van semi-

agorale bruto-vergoedingen kan dan worden geraamd als volgt: 

- trainers: 635.000 uren (bron 1) of 1.975.000 uren (bron 2) x 9,12 EUR = 

5.791.000 EUR (bron 1) of 18.012.000 EUR op jaarbasis 

- scheidsrechters en juryleden: 4.697 uren x 9,12 EUR = 42.836 EUR  

Het totaal hiervan zou dan 5.833.836 EUR (bron 1) of 18.054.836 EUR (bron 2) bedragen. 

                                           
98  3.830 EUR - 1.308 EUR = 2.522 EUR verder aangeduid als de “semi-agorale loonmarge”. 
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9.5.4. Som van de semi-agorale bruto-vergoedingen volgens het agressieve 

scenario  

In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat de sportbegeleiders de maximale jaarlijkse 

loonmarge van 2.522 EUR opnemen. Vermits dit scenario een nagenoeg vrije loonvorming 

veronderstelt, groeit de potentiële impact van het semi-agoraal statuut aanzienlijk. De 

betrokken organisaties bezitten in deze hypothese immers de mogelijkheid om vrij de 

uurvergoeding van de sportbegeleiders te bepalen. De enige drempel die zij dienen in acht 

te nemen is de jaargrens van 2.522 EUR wat het semi-agorale luik van de vergoeding 

betreft. We veronderstellen dat het eerste luik van 1308 EUR als maximale 

vrijwilligersvergoeding al werd opgenomen en dat de sportbegeleiders het saldo van 2.522 

EUR volledig opnemen, ongeacht het effectief aantal door hen gepresteerde uren. 

Gemiddeld komt dit neer op een uurvergoeding van 26,54 EUR, wat zeer hoog ligt en duidt 

op de agressiviteit van de assumptie99. Bovendien druist de omvang van deze vergoeding in 

tegen het principe van de “billijke” de vergoeding van de semi-agorale sportbegeleiders, als 

men dit vergelijkt met de inkomsten uit reguliere arbeid. 

De berekening van de som van de semi-agorale vergoedingen geschiedt als volgt: 

- trainers: 635.000 uren (bron 1) of 1.975.000 uren (bron 2) x 26,54 EUR = 

16.852.900 EUR (bron 1) of 52.416.500 EUR (bron 2) op jaarbasis 

- scheidsrechters en juryleden: 4.697 uren x 26,54 EUR = 124.658 EUR op 

jaarbasis  

Het totale bedrag zou aldus 16.977.558 EUR (bron 1) of 52.541.158 EUR (bron 2) 

bedragen. 

 

                                           
99  2.522 EUR / 95 uren= 26,54 EUR.  

We laten de scheidsrechters en juryleden even buiten beschouwing, vermits het zeer kleine 
aantallen en/of bedragen betreft met weinig invloed op de uiteindelijke resultaten. 
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9.6. Stap 5 van de analyse  

9.6.1. Berekening van de bruto (para-) fiscale ontvangsten 

Wij gaan thans over tot de inschatting van de fiscale en parafiscale ontvangsten bij 

toepassing van het nieuwe statuut van de semi-agorale sportbegeleiders. Vermits de fiscale 

aanslagvoet in het nieuwe statuut wordt vastgelegd op 33% van de brutovergoeding – 

weliswaar beperkt tot maximaal 2.522 EUR/jaar - kunnen de ontvangsten voor de overheid 

worden berekend op grond van de hoger geraamde globale loonmassa. 

In het defensieve scenario bedragen de fiscale ontvangsten 1.925.165 EUR (bron 1) of 

5.958.095 EUR (bron 2). In het agressieve scenario bedragen de fiscale ontvangsten 

5.602.594 EUR (bron 1) of 17.338.582 EUR (bron 2). 

 

9.6.2. Berekening van de netto (para-) fiscale ontvangsten 

De hoger berekende bruto-ontvangsten vormen het resultaat van een loutere toepassing 

van de vaste aanslagvoet van 33% op de som van de semi-agorale vergoedingen. Vanuit 

het oogpunt van de overheidsfinanciën vormt de netto-weerslag op de begroting uiteraard 

een interessanter gegeven. 

Om de netto-inkomsten voor de overheid te berekenen wordt rekening gehouden met de 

veronderstelling dat: 

- de betrokken doelgroepen hun actuele “semi-agorale” activiteit reeds uitoefenen 

als bijberoep, en dit naast een economisch hoofdberoep; 

- een gemiddelde aanslagvoet van 33% wordt toegepast; 

- een patronale RSZ-bijdrage in de ruime zin van 33,5% en een persoonlijke RSZ-

bijdrage van 13,07% zijn verschuldigd; 

- deze loonmassa zich nu en in de toekomst volledig situeert in het officiële circuit 

(volledig het voorwerp uitmaakt van RSZ-bijdragen en heffing van de 

personenbelasting). 

Deze assumptie dat elke bijkomende prestatie in de sportbegeleiding bovenop de 

vrijwillige arbeid officieel wordt aangegeven houdt in dat geen rekening wordt 

gehouden met enige vorm van zwart circuit en is op zich wellicht ook niet 

realistisch. Zij laat echter toe het maximale – weliswaar veeleer theoretische – 

financiële risico voor de overheid te berekenen. In een volgende fase zal hieraan 

een correctie worden toegevoegd om beter rekening te houden met het bestaan 

van zwartwerk. 
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Basisschema (para-) fiscale druk op de actuele bruto semi-agorale loonmassa 

Scenario  Bron 1 Bron 2 

Defensief Patronale kost 7.788.171 EUR 24.103.206 EUR 

Patronale RSZ 1.954.335 EUR 6.048.370 EUR 
Bruto werknemer 5.833.836 EUR 18.054.836 EUR 
Persoonlijke RSZ 762.483 EUR 2.359.767 EUR 

Bruto belastbaar 5.071.353 EUR 15.695.069 EUR 
Belast ad 33% 1.673.546 EUR 5.179.372 EUR 
Netto 3.397.806 EUR 10.515.697 

 

Scenario  Bron 1 Bron 2 

Agressief Patronale kost 22.665.039 EUR 70.142.445 EUR 
Patronale RSZ 5.687.481 EUR 17.601.287 EUR 
Bruto werknemer 16.977.558 EUR 52.541.158 EUR 
Persoonlijke RSZ 2.218.966 EUR 6.867.129 EUR 
Bruto belastbaar 14.758.592 EUR 45.674.029 EUR 
Belast ad 33% 4.870.335 EUR 15.072.429 EUR 
Netto 9.888.257 EUR 30.601.600 EUR 

 

 

Basisschema: (para-) fiscale druk op de toekomstige bruto semi-agorale vergoeding 

Scenario  Bron 1 Bron 2 

Defensief Patronale kost 5.833.836 EUR 18.054.836 EUR 
Patronale RSZ 0 EUR 0 EUR 

Bruto werknemer 5.833.836 EUR 18.054.836 EUR 
Persoonlijke RSZ 0 EUR 0 EUR 
Bruto belastbaar 5.833.836 EUR 18.054.836 EUR 
Belast ad 33% 1.925.165 EUR 5.958.095 EUR 
Netto 3.908.670 EUR 12.096.741 EUR 

 

Scenario  Bron 1 Bron 2 

Agressief Patronale kost 16.977.558 EUR 52.541.158 EUR 

Patronale RSZ 0 EUR 0 EUR 
Bruto werknemer 16.977.558 EUR 52.541.158 EUR 
Persoonlijke RSZ 0 EUR 0 EUR 

Bruto belastbaar 16.977.558 EUR 52.541.158 EUR 
Belast ad 33% 5.602.594 EUR 17.338.582 EUR 
Netto 11.374.964 EUR 35.202.576 EUR 

 

In de veronderstelling dat de huidige aanslagvoet gemiddeld 33% bedraagt, neutraliseert 

het nieuw statuut de risico’s op fiscale minderontvangsten volledig. Sterker nog, door de 

afwezigheid van enige RSZ-bijdrage op de toegekende vergoedingen, stijgen de fiscale 

ontvangsten doordat de belastbare massa onder het semi-agorale statuut aangroeit100. 

                                           
100  Op het gedeelte van het loon dat bestaat uit de persoonlijke RSZ-bijdragen, wordt immers geen 

personenbelasting geheven. 
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In het defensieve scenario stijgen de fiscale ontvangsten met 251.619 EUR (bron 1) of 

778.723 EUR (bron 2). In het agressieve scenario bedraagt de stijging 732.259 EUR (bron 

1) of 2.266.153 EUR (bron 2). 

Op het vlak van de RSZ-inkomsten doet zich potentieel een ander fenomeen voor. Onder 

het nieuwe statuut van de semi-agorale sportbegeleiders worden immers geen RSZ-

bijdragen geheven. Dat leidt tot een potentieel verlies aan RSZ-inkomsten, dat wordt 

geschat als volgt: 

- in het defensieve scenario bedragen de minderontvangsten inzake RSZ 

2.716.818 EUR (bron 1) of 8.408.137 EUR (bron 2). 

- in het agressieve scenario bedragen de minderontvangsten inzake RSZ 7.906.447 

EUR (bron 1) of 24.468.416 EUR (bron 2). 

Het verlies aan RSZ-inkomsten is echter geen absoluut netto-verlies, vermits de semi-

agorale sportbegeleiders met die activiteit geen bijkomende socialezekerheidsrechten 

opbouwen. Dat aspect tempert zeker het verlies aan RSZ-inkomsten, maar leidt geenszins 

tot een volledige neutralisatie ervan. De eigenschappen van het Belgische 

socialezekerheidssysteem verklaren dit fenomeen: 

- inkomensvervangende socialezekerheidsuitkeringen worden berekend op 

begrensde arbeidsinkomsten of zijn forfaitair van aard; 

- het wettelijke pensioenstelsel is een repartitiestelsel; 

- het deficit verschilt naargelang van de sector van de sociale zekerheid. 

Het verlies aan RSZ-inkomsten kan worden gecompenseerd door verhoogde fiscale 

ontvangsten, die worden geput uit een aanzienlijke vermindering van het zwart werk in de 

sportbegeleiding101, enerzijds, en uit een verhoogde instroom in de semi-agorale 

sportbegeleiding door de aantrekkelijkheid van het nieuwe statuut, anderzijds. 

 

                                           
101  Zie verder. 
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9.7. Stap 6 van de analyse 

Met deze stap pogen wij te schatten hoe groot het potentiële aantal zwartwerkers is, dat zal 

worden opgenomen in het statuut van de semi-agorale sportbegeleiders.  

Het bepalen van het potentieel aantal zwartwerkers die zullen toetreden tot het nieuwe 

statuut van de semi-agorale sportbegeleiders, is in wezen een onmogelijke opdracht. Er zijn 

immers geen cijfers beschikbaar over het fenomeen zwartwerk in de sportbegeleiding. 

Bovendien vertonen de macro-economische inschattingen over de omvang van het 

zwartwerk een sterk uiteenlopend karakter, gaande van 3,7% tot 3,9% van het bruto 

binnenlands product volgens de Nationale Bank102, tot 17,9% volgens het rapport Schneider 

van de OESO103. De studie van de Nationale Bank benadrukt bovendien de sterke verschillen 

inzake zwartwerk tussen de verschillende bedrijfssectoren onderling104. Uitgaande van de 

studie van de Nationale Bank zou men normalerwijze rekening moeten houden met 6,9% 

zwartwerk binnen de sportbegeleiding. Deze cijfers bieden echter slechts een algemeen 

inzicht en te weinig houvast met het oog op de berekening van het werkelijke zwartwerk in 

de sportbegeleiding. 

Om een inzicht te krijgen in de relevante loonmassa van de sportbegeleiding in België, ter 

berekening van het potentieel aandeel van het zwartwerk, werden twee parlementaire 

vragen geformuleerd105. Tot op heden werd hierop nog geen antwoord verstrekt. 

Om deze redenen dienen we ons binnen het bestek van dit onderzoek te beperken tot 

enkele algemene assumpties. 

In de eerste plaats dient de “officiële” relevante loonmassa te worden berekend. Een 

mogelijke inschatting kan worden gedaan aan de hand van de volgende berekeningen: 

- (((52.987 trainers x 12,6%106) x 155 uur/jaar) x 16,62 EUR107) +((52.987 

trainers x 37,1%) x 1308)= 42.911.870 EUR/jaar (bron 1) 

- (((164.830 trainers x 12,6%) x 155 uur/jaar) x 16,62 EUR) + ((164.830 x 

37,1%) x 1308)= 133.488.660 EUR (bron 2) 

- (((16.101 scheidsrechters en juryleden x 5,9%) x 53,2 uur/jaar) x 16,62 EUR) + 

((16.101 scheidsrechters en juryleden x 39,1%) x 1308) = 9.074.440 EUR 

De inschatting van de totale officiële loonmassa bedraagt dan: 

- 51.986.310 EUR (bron 1) 

- 142.563.100 EUR(bron 2) 
                                           
102  X, De zwarte economie in de Belgische nationale rekeningen, Brussel, Nationale Bank, 2010, 16 
103  F. SCHNEIDER, The influence of the economic crisis on the underground economy in Germany 

and the other OECD-countries in 2010: a (further) increase en The shadow economy and 
shadow Economy labour force: what do we (not) know?, Bonn, 2011. 

104  Bijvoorbeeld: bouw: 31,1%; hotels, restaurants, cafés: 16,4%; verhuur en zakelijke 
dienstverlening: 7,1%; onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening: 6,2%; 
overige gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke diensten: 6,9% 

105  Zie bijlagen. 
106  Percentage trainers dat een uurvergoeding krijgt. 
107  12,50 EUR + 33% RSZ = 16,62 EUR. 
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De inschatting van de loonmassa in het potentieel zwartwerk bedraagt bijgevolg: 

 Bron 1 Bron 2 

Basispercentage Nationale Bank ad 3,7% 1.923.493 EUR 5.274.834 EUR 

Percentage Nationale bank sociaal-culturele 
sector en aanverwante ad 6.9% 

3.587.055 EUR 9.836.853 EUR 

Percentage Schneider ad 17.9% 9.305.549 EUR 25.518.795 EUR 

 

In de veronderstelling dat dit hele potentiële zwarte circuit voortaan zou worden 

uitgeoefend in het kader van het officiële statuut van de semi-agorale sportbegeleiders, 

bedragen de fiscale meerontvangsten: 

 Bron 1 Bron 2 

Basispercentage Nationale Bank ad 3,7% 634.752 EUR 1.740.695 EUR 
Percentage Nationale bank sociaal-culturele 
sector en aanverwante ad 6.9% 

1.183.728 EUR 3.246.161 EUR 

Percentage Schneider ad 17.9% 3.070.831 EUR 8.421.202 EUR 

 

Wanneer we een extreme benadering hanteren en daarbij ervan uitgaan dat de hele 

loonmassa die de vrijwilligersvergoeding overschrijdt, niet officieel wordt aangegeven, 

bedragen de potentiële meerontvangsten voor de overheid: 

- 18.038.913 x 33% = 5.952.841 EUR (bron 1) 

- 54.341.876 x 33% = 17.932.819 EUR (bron 2). 

 

 

9.8. Stap 7 van de analyse 

Als zevende en laatste stap maken wij een inschatting van de impact van de bijkomende 

maatregelen die de potentiële risico’s verbonden aan het semi-agoraal statuut voorkomen of 

minstens inperken.  

De inschatting van het potentiële financiële risico van het invoeren van een nieuw semi-

agoraal statuut voor de sportbegeleiders stuit op aanzienlijke moeilijkheden doordat geen 

eenduidig cijfermateriaal beschikbaar is. Om deze risico’s te reduceren tot een 

aanvaardbaar niveau, omvat het nieuwe statuut een aantal bijkomende maatregelen, die de 

draagwijdte van het financiële risico aanzienlijk inperken. De impact van deze maatregelen 

is divers.  

Wij geven een overzicht van de belangrijkste maatregelen: 

a) de beperking van de potentiële doelgroep door een duidelijke afbakening van het 

begrip “sportbegeleiders”; 

Uitsluitend trainers, coaches, jeugdsportcoördinatoren, scheidsrechters en juryleden 

kunnen toetreden. 
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b) de beperking van de potentiële opdrachtgevers tot de non-profit sector; 

c) de beperking van de maximale jaarlijkse inzetbaarheid tot 420 uren;  

Daardoor wordt uitgesloten dat nagenoeg voltijdse opdrachten kunnen worden 

volbracht onder het nieuwe statuut. 

d) het cumulverbod tussen een semi-agorale overeenkomst en een 

arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of ambtenarenstatuut bij dezelfde 

opdrachtgever; 

e) de inperking van de maximale jaarlijkse vergoeding;  

Dat maximum bedraagt in werkelijkheid 2.522 EUR, vermits de bestaande 

vrijwilligersvergoeding niet leidt tot een additioneel risico van vermindering van 

fiscale en parafiscale ontvangsten. 

f) het opleggen van een verplichte standaardovereenkomst voor semi-agorale 

sportbegeleiders; 

g) het invoeren van een vaste fiscale aanslagvoet van 33%; 

h) het invoeren van een aangifte- en/of registratieplicht ter verhoging van de 

controlemogelijkheden; 

i) het handhaven van een duidelijke beperking inzake de cumuleerbaarheid van 

inkomsten uit de diverse sectoren van de sociale zekerheid en de inkomsten uit 

semi-agorale arbeid;  

Semi-agorale arbeid wordt op dit vlak op dezelfde voet behandeld als beroepsarbeid. 

j) de verplichting tot het aanhouden van een economische hoofdactiviteit; 

k) het invoeren van een grotere mogelijkheid tot controle op het gebruik van het 

statuut van de vrijwilligers. 

De concrete impact van al deze maatregelen reduceert – naar onze inschatting – het 

financiële risico verbonden aan de invoering van het semi-agoraal statuut van de 

sportbegeleiders aanzienlijk. Los van bepaalde uitzonderlijke gevallen dient wellicht enkel te 

worden rekening gehouden met een beperkte uitstroom uit het reguliere arbeidscircuit van 

occasionele medewerkers bij Vlabus en de gemeentelijke overheden. De impact hiervan 

enigszins nauwkeurig schatten is nagenoeg onmogelijk. Uit het door ons geschatte globale 

aantal semi-agorale sportbegeleiders zou volgen dat het gaat om een beperkt aantal 

personen. 
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9.9. Globale beoordeling 

9.9.1. Algemeen 

De eindvraag klinkt vrij eenvoudig: “Heeft de overheid een financieel voor- of nadeel bij de 

implementatie van het semi-agorale statuut in de sportbegeleiding”? 

Het beantwoorden van de vraag is door de beperkte beschikbaarheid en het uiteenlopend 

karakter van de nodige gegevens, evenwel geen eenvoudige opdracht. De onderstaande 

beoordeling dient bijgevolg zeer voorzichtig te worden gehanteerd, vermits zij gebaseerd is 

op een aanzienlijk aantal variabelen met een hoge afwijkende marge. 

 

9.9.2. Minderontvangsten 

De potentiële minderontvangsten situeren zich uitsluitend op het vlak van de RSZ-

bijdragen. De inschatting van deze minderontvangsten bedraagt tussen 2.716.818 EUR 

(defensief scenario volgens bron 1) en 24.468.416 EUR (agressief scenario volgens bron 2). 

De maximale risico-inschatting steunt op de hypothese dat elke vergoeding dat wordt 

toegekend boven de drempel van de vrijwilligersvergoeding, effectief wordt aangegeven en 

leidt tot de heffing van belastingen en RSZ-bijdragen. Wanneer we vertrekken van de 

veronderstelling dat eerst de vrijwilligersvergoeding wordt toegekend en vervolgens een 

bijkomende vergoeding voor de prestaties bovenop het vrijwilligerschap wordt verworven, 

stuit deze benaderingswijze op sterke juridische bezwaren. Concreet kan vrijwilligerschap 

immers niet worden gecumuleerd met reguliere arbeid bij eenzelfde opdrachtgever. Dit zou 

betekenen dat het inkomen boven de drempel van de jaarlijkse vrijwilligersvergoeding 

(1308 EUR/jaar) zou verworven dienen te worden via een regulier statuut bij een andere 

opdrachtgever. Opnieuw stuit deze benadering op juridische moeilijkheden, vermits de 

Arbeidswet verhindert dat arbeidsovereenkomsten voor minder dan 1/3 van de normale 

arbeidsduur worden gesloten, behoudens in de veronderstelling dat een collectieve 

arbeidsovereenkomst zou voorzien in een afwijking. Bovendien is dit scenario in de praktijk 

onrealistisch daar elke reguliere sportbegeleider zijn bijkomende semi-agorale activiteit zou 

dienen uit te oefenen bij een andere opdrachtgever. Dit alles verstevigt het vermoeden dat 

een groot gedeelte van deze bijkomende inkomsten thans niet worden aangegeven. 

In een voorzichtige benadering wordt niettemin rekening gehouden met volgende potentiële 

minderontvangsten op het vlak van de RSZ (defensief scenario): 

- 2.716.818 EUR (bron 1) 

- 8.408.137 EUR (bron 2) 
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9.9.3. Meerontvangsten 

De fiscale meerontvangsten bedragen in het defensieve scenario: 

- 251.619 EUR (bron 1) 

- 778.723 EUR (bron 2) 

Deze saldi dienen te worden verhoogd met de bijkomende fiscale inkomsten als gevolg van 

een vermindering van het zwart circuit. Deze meerontvangsten worden begroot op: 

- 3.070.831 EUR (bron 1); 

- 8.421.202 EUR (bron 2) 108. 

Het totaal bedrag van de meerontvangsten bedraagt bijgevolg: 

- 3.322.450 EUR (bron 1) 

- 9.199.925 EUR (bron 2) 

 

9.9.4. Conclusie 

Deze extreem voorzichtige benadering geeft duidelijk aan dat de overheid geen groot 

financieel risico loopt bij de implementatie van het semi-agorale statuut voor de 

sportbegeleiders. De meest voorzichtige inschatting duidt zelfs op een potentiële 

meerontvangst tussen +/- 500.000 EUR en +/- 1.000.000 EUR.  

Wanneer bovendien uitgegaan wordt van een groter percentage zwartwerkers dat in de 

toekomst zou toetreden tot het officiële statuut en van de veronderstelling dat thans 

wellicht geen of zeer weinig RSZ-bijdragen worden betaald, lopen de mogelijke 

meerontvangsten naargelang van de bron op tot 5.952.841 EUR (bron 1) of 17.932.819 

(bron 2) EUR. Dit veronderstelt wel dat het zwartwerken in de sportbegeleiding volledig tot 

het verleden zou behoren. 

Van enig verhoogd risico op een uitstroom uit reguliere arbeid ten voordele van semi-

agorale arbeid lijkt ook geen sprake te zijn. Het aantal maatregelen die dit risico moeten 

indijken, is immers groot. Redelijkerwijze moeten deze maatregelen afdoende worden 

geacht om het financiële risico voor de overheid sterk te reduceren, behoudens in geval van 

daadwerkelijk oneigenlijk gebruik van het nieuwe statuut. 

                                           
108  Deze begroting is gebaseerd op het percentage zwartwerk in de hoger aangehaalde studie van 

SCHNEIDER (17,9% zwartwerk). 
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BIJLAGE 1. Schematische vergelijking van de diverse statuten 

 Vrijwilliger Semi-agorale sportbegeleider Reguliere arbeid 

Doelgroep Iedereen, behalve de 
eigenlijke sportbeoefenaars 

Uitsluitend trainers, coaches, 
scheidsrechters, juryleden, 
sportopleiders, 

Iedereen 

Organisaties Non-profit (VZW en 
feitelijke verenigingen) 

Non-profit(VZW en feitelijke 
verenigingen) 
 

Alle werkgevers 

Cumulverbod Met arbeidsovereenkomst, 
dienstenovereenkomst en 
statuut 

Met arbeidsovereenkomst, 
dienstenovereenkomst en statuut 

Met statuut als 
zelfstandige, maar 
enkel voor 
gelijkaardige 
prestaties 

Recht op vergoeding Geen Geen Sectorale of inter-
professionele CAO 
(minimale barema’s) 

Vergoeding Actuele maxima: 
32,17 EUR/dag 
1308 EUR/jaar 
Voorstel maxima 
9,12 EUR/uur 
1308 EUR/jaar 

3830,4 EUR/jaar 
9,12 EUR/uur 

Onbeperkt 

RSZ Geen Geen Persoonlijke 
(13,07%) en 
patronale bijdragen 
(+/- 35%) 
verschuldigd 

Fiscaliteit Onbelast Gedeeltelijk belast ad 33% Marginale 
aanslagvoet 

Transportkosten Max 2000 km per jaar 
(bewezen) 

Onbeperkt mits bewijs Onbeperkt mits 
bewijs 

Arbeidsrecht Actueel 
Grote rechtsonzekerheid 
Voorstel 
Zeer selectief 

Zeer selectief Volledige toepassing 

Aansprakelijkheid Beperkt tot bedrog, zware 
fout en repetitieve lichte 
fout 

Beperkt tot bedrog, zware fout en 
repetitieve lichte fout 

Beperkt tot bedrog, 
zware fout en 
repetitieve lichte fout 

Verzekering BA 
 

BA 
Lichamelijke schade 
Rechtsbijstand 

Arbeidsongevallen 
Uitbatingsverzekering
en (BA exploitatie) 

Sociale documenten Actueel 
Infodocument/Boekhouding
/Nominatieve lijst 
Voorstel 
Standaardovereenkomst 
Register 
Individuele kaart/boekje 
Fiscale fiche 

Standaardovereenkomst 
Register 
Individuele kaart/boekje 
Fiscale fiche 

Volledig (sociale 
documenten) 
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Bijlage 2.  Eerste parlementaire vraag: socialezekerheidsbijdragen 

 

A. Sportsector en RSZ 

Betaalde sportbeoefenaars kunnen in België al dan niet onder het toepassingsgebeid van de 

wet van 24 februari 1978 vallen. Deze wet definieert de betaalde sportbeoefenaar als “hij 

die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een 

sportcompetitie of –exhibitie, onder het gezag van een ander persoon tegen een loon dat 

een bepaald bedrag overschrijdt”. Dit jaarbedrag is voor de periode van 1 juli 2012 tot 30 

juni 2013 vastgesteld op 9.208 EUR109.  

Sportbeoefenaars in de zin van deze wetgeving dienen bij de RSZ te worden aangegeven, 

vermits zij met een arbeidsovereenkomst voor bedienden worden tewerkgesteld. Hetzelfde 

geldt voor trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen, alsmede de 

voetbalscheidsrechters. Vereist is wel dat hun loon het hoger geciteerde grensbedrag 

overschrijdt.  

Personen, die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 1978 

ressorteren, worden slechts bij de RSZ aangegeven, indien zij eveneens werken in 

uitvoering van een arbeidsovereenkomst.  

De bijdragen van de sportbeoefenaars worden berekend aan de hand van een forfaitair 

maandbedrag (vanaf 1 april 2013, vastgesteld op 2.148,27 EUR110). Deze regelgeving geldt 

voor alle sportbeoefenaars, ongeacht of zij al dan niet onder het toepassingsgebied van de 

wet van 24 februari 1978 vallen. Indien het bruto maandloon van de sportbeoefenaar ten 

minste 2.148,27 EUR (vanaf 1 april 2013)111 bedraagt, moeten de bijdragen op dit bedrag 

worden berekend. Indien dit niet het geval is, worden de socialezekerheidsbijdragen op het 

reële loon berekend. 

De bijdragen voor trainers en scheidsrechters, die al dan niet onderworpen zijn aan de wet 

van 24 december 1978, worden steeds berekend op het reële loon. 

Volgende vragen worden gesteld: 

1. Welk is het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen, die gedurende de laatste vijf 

jaren (periode 2008 tot en met 2012) daadwerkelijk werden geïnd voor de 

desbetreffende sportlui (sportbeoefenaars, met inbegrip van trainers 

scheidsrechters), dit ongeacht of zij al dan niet onder het toepassingsgebied van de 

wet van 24 februari 1978 vallen; 

2. In het verlengde van de vraagstelling sub 1. Welk is de opsplitsing van de reëel 

geïnde socialezekerheidsbijdragen aan de hand van volgende categorieën: 

                                           
109  Voor het verleden dient uiteraard met de oude referentiebedragen te worden rekening 

gehouden. 
110  Voor het verleden dient uiteraard met de oude referentiebedragen te worden rekening 

gehouden. 
111  Voor het verleden dient uiteraard met de oude referentiebedragen te worden rekening 

gehouden. 
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a. Sportbeoefenaars die onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 

1978 ressorteren (paritair comité: 223) 

b. Sportbeoefenaars die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 24 

februari 1978 ressorteren (met opsplitsing per bevoegd paritair comité: 218, 

329.01, 329.02, 329.03, met uitsluiting van 223) 

c. Voetbalscheidsrechters die onder het toepassingsgebied van de wet van 24 

februari 1978 ressorteren (paritair comité: 223) 

d. Voetbalscheidsrechters die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 

24 februari 1978 ressorteren (met opsplitsing per bevoegd paritair comité: 

218, 329.01; 329.02, 329.03, dus met uitsluiting van 223); 

e. Trainers die onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 1978 

ressorteren (paritair comité: 223); 

f. Trainers die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 

1978 ressorteren (met opsplitsing per bevoegd paritair comité: 218, 329.01; 

329.02, 329.03, dus met uitsluiting van 223); 

g. Voor de deelvragen sub a tot en met f: het aantal betrokken personen per 

categorie. 

h. Voor de deelvragen sub a tot en met g: de opsplitsing per sporttak. 

 

B. Sportmanifestaties 

Overeenkomstig artikel 17 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 

27 juni 1969 (RSZ-Wet) worden bepaalde personeelscategorieën aan het toepassingsgebied 

van de RSZ-Wet onttrokken, op voorwaarde dat de bedoelde betrekking in de loop van een 

kalenderjaar het saldo ad. 25 arbeidsdagen niet overschrijdt. In concreto heeft deze 

vraagstelling betrekking op volgende categorieën: 

a) De personen die als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of 

adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de 

vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs, of als animator van sociaal-culturele en 

sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs, 

arbeidsprestaties verrichten (cf. artikel 17, §1, 1°, a) RSZ KB); 

b) De personen, die bij wijze van inleiding, aanschouwelijke lezingen of voordrachten 

verstrekken, die plaatshebben na 16u30 of tijdens de vrije dagen of daggedeelten 

van het onderwijs (cf. artikel 17, §1, 1°, b) RSZ KB); 

c) De personen die als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de 

schoolvakanties, tewerkgesteld worden in het kader van de vakantiekolonies, de 

speelpleinen en sportkampen (cf. artikel 17, §1, 3° RSZ KB); 

d) De animatoren, leiders of monitoren die buiten hun werk- schooluren of tijdens de 

schoolvakanties sociaal-culturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken (cf. artikel 

17, §1, 4° RSZ KB); 

e) De animatoren van sociaal-culturele en sportactiviteiten die tijdens de vrije dagen of 

daggedeelten in het onderwijs door de inrichtende machten van de scholen worden 

tewerkgesteld (cf. artikel 17, §1, 5° RSZ KB); 

f) De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van 

de manifestatie tewerkstellen.(cf. artikel 17, §1, 6° RSZ KB). 
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Deze bepaling geldt niet voor de sportbeoefenaars zelf. Om vrijstelling te genieten moet 

voorafgaand aan de tewerkstelling een aangifte worden gedaan bij de sociale inspectie 

van de FOD Sociale Zekerheid. 

Volgende vragen worden gesteld: 

a. Hoeveel dagen werden er in de periode 2008-2012 in dit kader aangegeven? 

b. Is een opsplitsing per hoger geciteerde categorie (a tot en met f) mogelijk? Is het 

mogelijk om een gedetailleerde informatie te verstrekken over het aandeel van de 

sportsector per categorie? 

c. Over hoeveel dagen gaat het in dezelfde periode (2008-2012) gemiddeld per 

persoon? Is het mogelijk om een gedetailleerde informatie te verstrekken over het 

aandeel van de sportsector per persoon (en aantal dagen)? 
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Bijlage 3. Tweede parlementaire vraag: belastingen 

 

Vanaf het inkomstenjaar 2008 (aanslagjaar 2009) gold een nieuw fiscaal stelsel voor de 

sportbeoefenaars. De algemene doelstelling van deze wetgeving beoogde hun inkomsten uit 

de sportactiviteit minder zwaar te belasten. De wet van 4 mei 2007 (Belgisch Staatsblad 13 

mei 2007) geldt hierbij als referentie. 

Trainers, opleiders en begeleiders van sportbeoefenaars ressorteren eveneens onder een 

vergelijkbaar fiscaal gunstregime; evenwel met andere voorwaarden en tarieven. Hetzelfde 

geldt voor wat de scheidsrechters betreft. 

Volgende vragen worden gesteld: 

1. Welk is het globale bedrag aan belastingen dat als gevolg van de toepassing van de 

wet van 4 mei 2007 aan het tarief van 16,5% voor de categorie ‘jonge 

sportbeoefenaars’ werd geïnd, met opsplitsing per jaar (2008 tot en met 2012). 

Hoeveel jonge sportbeoefenaars ressorteerden onder dit belastingtarief (opgesplitst 

per jaar); 

2. Welk is het globale bedrag aan belastingen dat als gevolg van de toepassing van de 

wet van 4 mei 2007 aan het tarief van 33% voor de categorie ‘oudere’ 

sportbeoefenaars, trainers en voetbalscheidsrechters werd geïnd, met opsplitsing per 

jaar (2008 tot en met 2012). Hoeveel ‘oudere’ sportbeoefenaars, trainers en 

voetbalscheidsrechters ressorteerden onder dit belastingtarief (opgesplitst per 

jaar)?; 

3. Voor de vraag sub 2, is hier een opsplitsing mogelijk per specifieke categorie, met 

opgave van gemiddeld bedrag en aantal betrokken personen 

a. Sportbeoefenaars 

b. Scheidsrechters 

c. Trainers 

d. Sportbegeleiders en- opleiders 

4. Voor de vraag sub 1,2 en 3, is hier een opsplitsing mogelijk aan de hand van het 

grensbedrag ‘betaalde sportbeoefenaars’ zoals omschreven in de wet van 24 februari 

1978 (actueel grensbedrag: 9.208 EUR/jaar112) 

5. Op basis van artikel 275 WIB92 en het KB van 20/12/2007 tot wijziging van het 

KB/WIB92 in uitvoering van artikel 275 (6), laatste lid (B.S., 31/12/2007) dient 80% 

van de bedrijfsvoorheffing berekend op de aan de sportbeoefenaars betaalde 

bezoldigingen niet aan de schatkist te worden doorgestort. Welk is het globale 

bedrag dat ingevolge de toepassing van deze regelgeving niet aan de schatkist werd 

doorgestort, gedurende de periode 2008 tot en met 2012 (met uitsplitsing van het 

bedrag per jaar)? 

 

 

 

                                           
112  Voor het verleden dient uiteraard met andere grensbedragen te worden rekening gehouden. 
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I. Milestone 1. Kick-off meeting 

 

De kick-off meeting vond plaats op 6 mei 2013. 

Namen deel aan de vergadering:  

• de heer Brecht De Vos 

Raadgever Sport 

Kabinet van Philippe Muyters - Vlaams Minister van Financiën,  

Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 

Phoenixgebouw, 11e verdieping 

Koning Albert II-laan 19 bus 10 

1210 Brussel 

+32 2 552 67 49 

brecht.devos@vlaanderen.be 

• de heer Joris De Wortelaer 

Onderzoeker Vrije Universiteit Brussel 

Houwaartstraat 27 

3210 Lubbeek 

0475 52 06 13 

joris.de.wortelaer@skynet.be 

• mevrouw Chris Massez 

Bloso - Afdeling Subsidiëring 

Arenberggebouw 

Arenbergstraat 5  

1000 Brussel 

Tel.: 02/209.45.59 - FAX: 02/209.45.65 – gsm: 0478 26+ 38 81 

e-mail: chris.massez@bloso.be 

• de heer Bert Menten 

Afdeling Sport en Jeugd – Cluster Sportbeleid 

Arenbergstraat 9  

1000 Brussel 

Tel.: 02/553 69 99 - FAX: 02/553 36 50 – gsm: 0491 96 69 26 

bert.menten@cjsm.vlaanderen.be 

• de heer Guido Van Limberghen 

Promotor Vrije Universiteit Brussel 

Pleinlaan 2 

1050 Brussel 

Tel.: 02/629 25 61 - FAX: 02/629 36 33 – gsm: 0476 47 43 86 

gvlimber@vub.ac.be 
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Gemaakte afspraken: 

1. deze vergadering geldt als de kick-off meeting die in het goedgekeurde 

projectvoorstel was gepland in de 2de week van het onderzoek;  

2. de begeleidingsgroep waarin het goedgekeurde projectvoorstel voorziet, bestaat uit 

de hoger genoemde deelnemers aan de vergadering; 

3. de referenties waaraan het goedgekeurde projectvoorstel refereert, worden 

besproken en aan de onderzoekers werden volgende bijkomende nota’s, cijfers en 

onderzoeksmateriaal meegedeeld: de Visienota Sport voor Allen, het Actieplan Sport 

voor Allen, Simulaties semi-agorale arbeid, Volunteering EU final report, Volunteering 

EU diepte-interview gegevensverzameling, link naar de participatiesurvey CJS, link 

naar de publicaties cijferboeken lokaal sportbeleid 2008-2010 en 2011-2013, 

gegevens uit de grote sportclubenquête en cijfermateriaal uit de Sportdatabank 

Vlaanderen; 

4. de timing en methodologie voor de uitvoering van het onderzoek waarin het 

goedgekeurde projectvoorstel voorziet, wordt besproken, rekening houdend met de 

vakantieperiode waarin een groot deel van het onderzoek wordt uitgevoerd, en 

aangepast als volgt: 

a. Milestone 3 wordt verplaatst van week 7 naar week 8 en gaat gepaard met 

een tweede (na de kick-off meeting) vergadering van de begeleidingsgroep 

die wordt gehouden op 28 juni 2013 en wordt beschouwd als de eerste 

workshop waarin het goedgekeurde projectvoorstel voorziet; 

b. Aan milestone 5 wordt een tweede workshop met de begeleidingsgroep en 

uitgenodigde experts gekoppeld die wordt gehouden op 31 juli 2013 en 

waarbij het tweede tussenrapport wordt besproken in de stand waarin het 

zich dan bevindt. Deze tweede workshop wordt vroeger georganiseerd dan 

voorzien in het goedgekeurde projectvoorstel, zodat de onderzoekers sneller 

feed back krijgen over de stand van uitvoering van het onderzoek en over 

meer tijd beschikken om deze te verwerken in het eindrapport; 

c. Aan milestone 6 wordt een derde vergadering van de begeleidingsgroep 

gekoppeld die wordt gehouden op 19 augustus 2013 en die wordt beschouwd 

als een derde workshop. 

Bijlage 1 bevat het aan deze wijzigingen aangepaste schematisch overzicht van de geplande 

onderzoekswerkzaamheden en het bijhorende tijdspad. 
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II. Milestone 2. Eerste tussenrapport 

 

Het eerste tussenrapport (97p.) werd overeenkomstig het geactualiseerde tijdspad 

ingediend in week 5 van het onderzoek bij e-mail van de heer De Wortelaer van 7 juni 

2013. 

In zijn e-mailbericht licht de heer De Wortelaer toe dat de nadruk vooral werd gelegd op het 

verwerven van de nodige knowhow met het oog op het efficiënt formuleren van gerichte 

oplossingen i.v.m. het statuut van de semi-agorale medewerkers binnen de sportsector en 

dat voorts veel aandacht werd besteed aan het statuut van de vrijwilliger en de betaalde 

sportbeoefenaar (en de hiermee gelijkgestelde categorieën). De fiscale, parafiscale en 

arbeidsrechtelijke statuten van deze deelgroepen oefenen immers een belangrijke invloed 

uit op het uiteindelijke uitzicht van het semi-agorale statuut waaraan het onderzoek vormt 

dient te geven. 

Doelstelling is om aan de hand van deze gedetailleerde studie, een afzonderlijk deel op te 

stellen waarin het statuut van de semi-agorale medewerker op een toegankelijke wijze 

wordt neergeschreven en toegelicht (max. 15 à 20 blz.). De wetenschappelijke onderbouw 

vereist evenwel eerst een meer diepgaande analyse ter rechtvaardiging van deze 

voorstellen. 

De focus werd in het eerste tussenrapport ook gelegd op de fiscale, parafiscale en 

arbeidsrechtelijke aspecten van het semi-agoraal statuut. Omtrent het luik ‘verloning’ 

werden reeds een aantal analyses en/of voorstellen geformuleerd. Deze denkpistes werden 

informeel afgetoetst tijdens 2 werkvergaderingen met de heer Menten en mevrouw Massez 

op 21 en 31 mei 2013. 

Twee parlementaire vragen werden geformuleerd (zie bijlagen 2 en 3) en aan de 

opdrachtgever meegedeeld bij e-mail van de heer De Wortelaer van 6 juni 2013. 
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III. Milestone 3. Eerste workshop 

 

De eerste workshop vond plaats op 28 juni 2013. 

Hieraan namen deel: mevrouw Evi Buzzi (Bloso - Algemene afdeling - Evi.Buzzi@Bloso.be), 

de heer Brecht De Vos, de heer Joris De Wortelaer, mevrouw Chris Massez en de heer Guido 

Van Limberghen. De heer Bert Menten was verontschuldigd. Mevrouw Buzzi neemt vanaf 

deze vergadering deel aan alle workshops met de begeleidingsgroep. 

Gemaakte afspraken: 

1. De eerste versie van het opvolgingsverslag, aan de opdrachtgever verzonden bij e-

mail van 26 juni 2013 van de heer Van Limberghen, wordt goedgekeurd 

2. Wat de voorbereiding van de tweede workshop betreft, wordt afgesproken dat de 

opdrachtgever een lijst van uit te nodigen personen opstelt en deze contacteert. Het 

tweede tussenrapport dat op de workshop zal worden besproken, wordt toegezonden 

aan de heer Brecht De Vos die zal zorgen voor de verdere verspreiding. 

3. De vergadering wijdt een eerste discussie aan de uitgangspunten die worden 

toegelicht door de heer De Wortelaer en die zijn uiteengezet in het eerste 

tussenrapport. De vergadering komt tot de conclusie dat de daarin vervatte principes 

aan de basis kunnen liggen van het semi-agoraal statuut voor de sportbegeleider. 
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IV. Milestone 4. Tweede tussenrapport 

 

De heer Brecht De Vos nodigde bij e-mail van 10 juli 2013, naast de leden van de 

begeleidingsgroep, een aantal experts en stakeholders uit voor de tweede workshop en 

deelde daarbij mee dat tijdens deze workshop een tweede tussenrapport zou worden 

besproken. 

De heer De Wortelaer zond het tweede tussenrapport (45p.) aan de leden van de 

begeleidingsgroep en de uitgenodigde experts bij e-mail van 24 juli 2013 met de 

mededeling dat het document na de workshop nog het voorwerp zou uitmaken van 

verbeteringen en aanpassingen en om die reden nog als vertrouwelijk moest worden 

behandeld. Het tussenrapport zet uiteen hoe de workshop wordt opgevat en op welke 

vragen samen met de begeleidingsgroep en de experts en stakeholders een antwoord wordt 

gezocht. 

Intussen zijn nog geen antwoorden gegeven op de twee, onder Milestone 2 vermelde 

parlementaire vragen. Een wetenschappelijk onderbouwde inschatting van de financiële 

consequenties van de invoering van het voorgestelde semi-agoraal statuut is daardoor 

uiterst moeilijk binnen het (tijds)bestek van het onderzoek. In samenspraak met de 

opdrachtgever is overeengekomen dat een high level financiële inschatting van de 

potentiële risico’s zal voorbereid worden, in functie van de beschikbare gegevens en dat de 

nadruk zal worden gelegd op de juridische mechanismen, die potentiële financiële risico’s 

afdoende indekken, waardoor het globale budgettaire risico aanzienlijk wordt ingeperkt. 
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V. Milestone 5. Tweede workshop 

 

De tweede workshop vond plaats op 31 juli 2013. 

 

Hieraan namen deel: mevrouw Evi Buzzi, de heer Brecht De Vos, de heer Joris De 

Wortelaer, de heer Mario Hendriks (uitgenodigd als deelnemer ‘uit het veld’ aan het VLABUS 

project over tewerkstelling in sportclubs - mario.hendriks@telenet.be), mevrouw Chris 

Massez, mevrouw Geraldine Mattens (algemeen en juridisch directeur Vlaamse 

sportfederatie - geraldine@vlaamsesportfederatie.be), de heer Bert Menten, mevrouw 

Liliane Roegies (directeur Vlabus vzw centraal secretariaat - liliane.roegies@vlabus.be), de 

heer Guido Van Limberghen, mevrouw Marjolein Van Poppel (stafmedewerker Vlaams 

Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid - marjolein.vanpoppel@isbvzw.be). De heer 

Vincent Vandenameele (adviseur Juridische Dienstverlening en Externe Relaties 

departement Werk en Sociale Economie - vincent.vandenameele@wse.vlaanderen.be) en de 

heer Gregory Verhaeghe Raadgever Werk van de Minister van Financiën, Begroting, Werk, 

Ruimtelijke Ordening en Sport - gregory.verhaeghe@vlaanderen.be) waren verontschuldigd. 

Mr. Dieter Demuynck (advocatenkantoor Stibbe) woonde als waarnemer de workshop bij. 

 

De heer Brecht De Vos verwelkomt de aanwezigen. De heer Van Limberghen dankt de 

aanwezigen voor hun door de onderzoekers erg op prijs gestelde bereidheid om deel uit te 

maken van de workshop. De heer Joris De Wortelaer licht het opzet van de workshop toe. 

Hij deelt mee dat het omstandige eindrapport verder wordt uitgewerkt, maar dat het opzet 

thans erin bestaat de bouwstenen van het voorstel en de onderliggende beleidskeuzes voor 

een semi-agoraal statuut van de sportbegeleider te bespreken. Het ligt in de bedoeling dat 

het vrijwilligersstatuut zou fungeren als de ondergrens van het semi-agoraal statuut en de 

regelgeving met betrekking tot de reguliere professionele arbeid als sportbegeleider als 

bovengrens. Het semi-agoraal statuut zou in die optiek enkel worden toegekend aan 

personen die de activiteit van sportbegeleider uitoefenen als bijberoep of in een daarmee 

gelijkgestelde toestand waardoor zij reeds aanspraak maken of recht hebben op 

inkomensvervangende socialezekerheidsuitkeringen. De opdrachtopgever moet behoren tot 

de niet-commerciële sector. Er wordt voorzien in een begrensde vergoeding en een beperkt 

gedeelte van het arbeidsrecht wordt toepasselijk gemaakt op het statuut. De activiteit leidt 

op zich niet tot socialezekerheidsrechten. Op de toegekende vergoeding worden dan ook 

geen klassieke of alternatieve socialezekerheidsbijdragen geheven. 

 

Tijdens de bespreking worden in hoofdzaak volgende bedenkingen, commentaren en 

suggesties geformuleerd: 

1. Wat de doelgroep betreft: 

a. De jeugdsportcoördinatoren dienen expliciet te worden vermeld; 
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b. De term “sportopleider” wordt beter niet gebruikt; 

c. Zogenaamde “délégués” zijn geen sportbegeleiders, maar verlenen logistieke 

bijstand; 

d. Tijdopnemers of puntentellers zijn wellicht niet te beschouwen als juryleden; 

e. Er wordt verder nagegaan in hoever voor een aantal begrippen (trainer, 

coach, scheidsrechter, jurylid) kan worden verwezen naar definities of lijsten. 

Mevrouw Massez en mevrouw Mattens gaan verder na in hoever deze reeds 

bestaan voor diverse sporten. Lijsten van in diverse sporten voorkomende 

categorieën van personen die worden beschouwd als sportbegeleider zullen 

worden toegevoegd aan het voorstel; 

f. De activiteit van sportbegeleiding kan worden verricht in beperkte perioden 

van het jaar en moet niet gedurende een volledig seizoen worden 

uitgeoefend; 

2. Wat de omvang van de opdracht betreft: 

a. De voorliggende versie gaat uit van een maximale jaarlijkse activiteit die 

overeenstemt met 12 x 35 = 420 uur (vrijwilligerswerk inbegrepen) 

b. Vele sportbegeleiders die voor het statuut zouden kunnen in aanmerking 

komen, zouden wekelijks drie à vijf uur spenderen aan hun activiteit; 

c. Het statuut moet de recreatiebegeleiding verbeteren. Voor topsport bestaan 

voordeelregels in het kader van reguliere beroepsarbeid. Een begrenzing is 

dus aanvaardbaar. 

d. De vraag rijst of Vlabus dreigt arbeidsuren te verliezen, omdat het semi-

agoraal statuut de activiteit van sportbegeleider goedkoper maakt en meer 

clubs mogelijkerwijze eigen sportbegeleiders zullen aantrekken 

e. Het semi-agoraal statuut zou niet kunnen worden gecombineerd met de 

zogenaamde 25-dagenregel bij eenzelfde opdrachtgever; 

f. 35 weken is op zich geen grens. Het getal stemt overeen met de duur van 

een seizoen in een aantal sporttakken en wordt alleen gebruikt om de 

jaargrens te berekenen. 

g. Een activiteit als vrijwilliger in een andere hoedanigheid (bv. Rode Kruis) 

wordt in rekening gebracht op het maximaal aantal uren in het semi-agoraal 

statuut; 

3. Wat de uitoefening van de sportbegeleidersactiviteit als bijberoep betreft: 

a. Deze vereiste wordt verantwoord doordat in het voorstel de uitoefening van 

de semi-agorale arbeid geen rechten op socialezekerheidsprestaties opent; 

b. Voor de omschrijving van het bijberoep wordt verwezen naar het sociaal 

statuut der zelfstandigen, zodat zowel personen die een ander hoofdberoep 

uitoefenen, als personen die op grond van een ander hoofdberoep een 

inkomensvervangende socialezekerheidsuitkering genieten, in aanmerking 

kunnen komen; 

c. De bij artikel 37 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 bedoelde 

gevallen van gelijkstelling met de uitoefening van een zelfstandig bijberoep 

worden niet overgenomen; 

Voor personen die alleen afgeleide rechten in de sociale zekerheid genieten, 

zou anders geen socialezekerheidsdekking ontstaan. Bovendien kunnen deze 

personen als vrijwilliger de sportbegeleidersactiviteit uitoefenen. 
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Voor studenten bestaan voldoende voordeelregels in vergelijking met de 

reguliere professionele arbeid. De vraag wordt gesteld of de 50-dagenregel op 

dit vlak wordt versoepeld; 

4. Wat de opdrachtgevers betreft: 

a. Men acht het niet opportuun het semi-agoraal statuut voor te behouden voor 

personen in dienst van rechtspersonen; 

Voor zover van opdrachtgevers moet worden geëist, moet dat geregeld 

worden via andere regelgeving, naar analogie van diplomavereisten voor 

trainers. De sportbegeleider zelf zou overigens dreigen de dupe hiervan te 

worden. 

b. Feitelijke verenigingen komen slechts in aanmerking, voor zover zij aan de 

overige voorwaarden voldoen: de opdrachtgevers mogen immers niet 

behoren tot de commerciële sector; 

c. Op pag. 25 van het tussenrapport dienen de titels 4.5 en 4.6 te worden 

omgewisseld; 

d. Het begrip ‘sportorganisatie’ krijgt een andere definitie, naargelang van de 

wetgeving die het begrip hanteert. Wellicht zal de federale wetgeving ter zake 

als referentiekader dienen. Men acht het beter niet te voorzien in een 

limitatieve opsomming van organisaties. 

5. Wat de vergoeding voor de sportbegeleider betreft: 

a. In het eindrapport zullen verschillende voorbeelden worden opgenomen, 

waarbij simulaties van uiteenlopende situaties worden gegeven (niet alleen 

trainer met regelmatige, maar beperkte wekelijkse activiteit, ook 

sportbegeleider tijdens zomerkampen met voltijdse dagtaak, enz.). 

b. De voorgestelde maximumvergoeding in het kader van het semi-agoraal 

statuut strekt ertoe de reguliere deeltijdse professionele arbeid niet 

onaantrekkelijk te maken en is afgeleid van de minimumlonen in de sector en 

het vereiste dat deeltijdse arbeid ten minste 1/3 van voltijdse arbeid moet 

bedragen; 

c. Het voorstel om op basis daarvan in een maximumdagvergoeding te voorzien, 

wordt verlaten (hoewel men de ratio legis erkent, voert men aan dat een 

beperkt dagbedrag in een aantal gevallen onredelijk zou zijn: bv. bij voltijdse 

dagtaak in zomerkampen; het zoeken naar een bedrag in functie van 

gangbare tarieven, vindt evenmin algemene voldoening) en vervangen door 

alleen het equivalent jaarbedrag als maximumgrens te hanteren; 

d. De aldus gecreëerde soepelheid schept enige marge en laat de sportclubs toe 

een beloningsbeleid te voeren en hierover ook transparant te communiceren; 

6. Wat de toepassing van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het fiscale 

betreft: 

a. Voor zover de toegekende vergoeding, de vrijwilligersvergoeding niet 

overtreft, wordt zij op dezelfde wijze behandeld, dat wil zeggen als een 

kostenvergoeding waarop geen socialezekerheidsbijdragen en belastingen 

worden geheven; 

b. Voor zover de toegekende vergoeding de vrijwilligersvergoeding overtreft, 

worden geen socialezekerheidsbijdragen geheven, vermits geen 

socialezekerheidsrechten worden gecreëerd door de semi-agorale arbeid en 
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wordt naar analogie van de diverse inkomsten een belasting van 33% 

geheven, zolang de toegekende vergoeding het toegelaten maximale 

jaarbedrag niet overtreft; 

c. Inzake cumuleerbaarheid met socialezekerheidsuitkeringen, verdient het de 

voorkeur de voorhanden zijnde regels en de ratio ervan te eerbiedigen en de 

semi-agorale vergoeding met een beroepsinkomen gelijk te stellen; 

d. Wel dienen de regels zo nodig te worden aangepast om toe te laten dat de 

sportbegeleidersactiviteit gedurende het ingezette seizoen kan worden 

voortgezet, ingeval de betrokkene tijdens het seizoen in het genot zou treden 

van een socialezekerheidsuitkering (bv. werkloosheidsuitkering); 

e. Voor de opdrachtgevers wordt de toepassing van het socialezekerheidsrecht 

(RSZ-bijdragen, dimona-aangifte, enz.) en van het arbeidsrecht uitgesloten, 

met dien verstande dat een selectief aantal regels van de welzijnswetgeving, 

arbeidswet, arbeidsreglementenwet en een aangepaste 

socialedocumentenregeling van toepassing zouden zijn en het gebruik van 

een standaardovereenkomst wordt opgelegd; 

f. Voorts moet worden voorzien in een verzekering die de burgerlijke 

aansprakelijkheid van de opdrachtgevers en opdrachtnemers dekt, genieten 

de sportbegeleiders dezelfde vrijstelling van aansprakelijkheid voor hun niet-

herhaaldelijk voorkomende lichte fout en dienen de opdrachtgevers naar 

analogie van de Vrijwilligerswet te voorzien in een verzekering van de 

lichamelijke schade, geleden door de sportbegeleiders, en van de 

rechtsbijstand. 
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VI. Milestone 6. Derde workshop 

 

De derde workshop vond plaats op 19 augustus 2013. 

Hieraan namen deel: mevrouw Evi Buzzi, de heer Brecht De Vos, de heer Joris De 

Wortelaer, mevrouw Chris Massez, de heer Guido Van Limberghen. De heer Bert Menten 

was verontschuldigd. Mr. Dieter Demuynck (advocatenkantoor Stibbe) woonde als 

waarnemer de workshop bij. 

De tweede versie van het opvolgingsverslag werd goedgekeurd, met dien verstande dat de 

heer Gregory Verhaeghe ten onrechte bij de aanwezigen op de tweede workshop was 

vermeld. In deze versie is dit aangepast. 

De heer De Wortelaer geeft vervolgens toelichting bij het ontwerp van eindrapport dat hij 

per e-mail van 16 augustus 2013 heeft rondgestuurd. Het eerder opgestelde gedeelte met 

betrekking tot de vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider werd voorzien van 

alternatieve voorstellen die werden ontwikkeld naar aanleiding van de besprekingen tijdens 

de tweede workshop. Voorts werd een nieuw hoofdstuk “Financiële analyse” toegevoegd. 

Beide luiken van het rapport werden grondig besproken.  

De heer De Wortelaer licht toe dat vier mogelijkheden bestaan voor het bepalen van de 

vergoeding en bespreekt de voor- en nadelen van elke mogelijkheid. Hij legt daarbij de 

nadruk op de consistentie van het semi-agoraal statuut, enerzijds, met zowel het 

vrijwilligerswerk als de reguliere professionele arbeid, anderzijds. Wat de vergoeding per 

uur betreft, rijst de vraag of dit van het in de sector gangbare minimumloon moet worden 

afgeleid en of dat bedrag moet worden opgetrokken met bijkomende voordelen als 13de 

maand. De voorkeur van de vergadering gaat uit naar het voorstel het uurloon te koppelen 

aan een maximumvergoeding op jaarbasis. Ingeval de opdrachtgevers de sportbegeleider 

dan niet per prestatie betalen, maar per uur, met inbegrip van voorbereiding en opvolging 

van bv. trainingen, krijgen vele sportbegeleiders wellicht een ernstige vergoeding. 

Onzekerheid bestaat wel over het reële aantal uren dat wordt gepresteerd door 

sportbegeleiders bij gebrek aan voldoende betrouwbaar statistisch materiaal. Een andere 

conclusie is dat de integratie van het vrijwilligersstatuut en het voorgestelde semi-agoraal 

statuut in één semi-agoraal statuut een verbetering van de huidige toestand ook voor 

andere sectoren dan de sportbegeleiding kan inhouden. De huidige regelgeving inzake de 

vergoeding van vrijwilligers laat immers geen “loonbeleid” toe, terwijl de vergoeding toch 

merkelijk hoger is dan een redelijke kostenvergoeding. 

De heer De Wortelaer licht toe dat de raming van de financiële gevolgen van de invoering 

van het semi-agoraal statuut een uiterst moeilijke taak is, gelet op het ontbreken van de 

nodige statistische gegevens, zoals uiteengezet in zijn ontwerp van eindrapport. Voorts is 

helaas nog geen antwoord gegeven op de parlementaire vragen die de nodige 

verduidelijking hadden kunnen brengen. Hij concludeert evenwel dat de risico’s voor 

negatieve budgettaire gevolgen voor de overheid danig zijn ingeperkt door de wijze waarop 

de toegang tot het semi-agoraal statuut wordt geregeld in het voorstel. De suggestie wordt 
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gedaan dat in het rapport duidelijk wordt aangegeven dat moet worden vertrokken van 

bepaalde assumpties waaruit dan de uiteengezette budgettaire gevolgen voortvloeien. 

De heer De Wortelaer voegt ten slotte nog toe dat in de volledige versie van het eindrapport 

ook voorstel voor de inhoud van het standaardcontract zal worden gedaan, alsmede een 

voorstel voor bepaalde modaliteiten (bv. contract voor bepaalde of onbepaalde duur, 

opzegmogelijkheden, enz.) en dat nog een suggestie van mevrouw Van Poppel i.v.m. het 

tijdskrediet wordt opgenomen. De voorkeur van de vergadering gaat naar contracten voor 

bepaalde duur van maximum één jaar, met redelijke beëindigingsmodaliteiten voor zowel 

opdrachtgever als sportbegeleider. De heer De Wortelaer bevestigt dat definities van de 

categorieën van sportbegeleiders thans zijn opgenomen in het rapport. 

Ten slotte worden nog volgende afspraken gemaakt: 

1. De leden van de begeleidingsgroep formuleren hun opmerkingen of suggesties bij 

het besproken ontwerp van eindrapport uiterlijk 24 augustus ten aanzien van de 

heer De Wortelaer. Ter zitting vestigt mevrouw Massez de aandacht op de passage 

i.v.m. lesgevers met dan-graden. 

2. Het definitieve eindrapport wordt ingeleverd: 

a. Elektronisch uiterlijk 1 september 

b. Bijkomend in 3 ingebonden exemplaren die onverwijld worden nagezonden 

t.a.v. de heer Menten, mevrouw Massez en de heer De Vos. 
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VII. Milestone 7. Inlevering van het eindrapport. 

 

De heer De Wortelaer besprak de resterende suggesties van leden van de begeleidingsgroep 

op 23 augustus met mevrouw Buzzi en mevrouw Massez. Deze suggesties werden verwerkt 

in het eindrapport. De onderzoekers brachten zelf ook nog wijzigingen aan de redactie en 

lay out van het tussenrapport aan. 

De definitieve versie van het eindrapport in elektronische vorm werd ingediend bij e-mail 

aan de leden van de begeleidingsgroep op 30 augustus 2013. 

Tezelfdertijd werd een ingebonden exemplaar van het uitgeprinte rapport aangemaakt en 

verzonden aan de leden van de begeleidingsgroep. 
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VIII. Bijlage 1. Geactualiseerd schematisch overzicht van de 

onderzoekswerkzaamheden en het bijhorend tijdspad 

Week Data Opdracht/activiteit Milestone 

1 6/5 t/m 
12/5 

*samenstelling 
begeleidingsgroep, in 
samenspraak met de 
opdrachtgever 
*analyse van de bestaande 
wetenschappelijke referenties 
aangaande de 
onderzoeksopdracht 
*voorstudie luik “billijke 
vergoeding” 
 

Milestone 1: kick-off 

meeting 

*voorstelling 
onderzoeksopdracht 
* ontvangst van suggesties 
 

2 13/5 t/m 
19/5 

*voorstudie arbeidsrechtelijke 
aspecten 
*voorstudie fiscaalrechtelijke 
aspecten 

 

 

3 20/5 t/m 
26/5 

*voorstudie RSZ-aspecten 
*cohesie-check resultaten 
voorstudies met uitgangspunten 
(zie o.a. bestek opdrachtgever en 
projectvoorstel) 

 

4 27/5 t/m 
2/6 

*redactie eerste tussenrapport 
m.b.t.: 

- vergoeding van de 
sportbegeleider 

- arbeidsrecht 
- sociale Zekerheid 
- fiscaliteit 

 

5 3/6 t/m 9/6 *aftoetsing met ondersteunend 
expertiseteam 
* aftoetsing van de creatie van 
een win-situatie voor: de 
sportbegeleider, de 
tewerkstellende organisatie, de 
overheid en de sporter als 
eindgebruiker 
 

Milestone 2: eerste 

tussenrapport 
*overhandiging van het 
eerste tussenrapport aan de 
begeleidingsgroep en 
opdrachtgever, met 
uitnodiging tot formuleren 
van opmerkingen, suggesties, 
alternatieve voorstellen 
. 
 

6 10/6i t/m 
16/6i 

voorstudie inzake 
aansprakelijkheid 

 

7 17/6i t/m 
23/6 

voorstudie inzake administratieve 
verplichtingen,  
 

 

8 24/6 t/m 
30/6 

voorstudie raakpunten met 
andere statuten (vb. vrijwilligers, 
…) 

Milestone 3: eerste 

workshop 

*algemene evaluatie van 
tussenrapport 
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*oplijsting van opmerkingen, 
suggesties, alternatieve 
voorstellen 
* bespreking 
Meeting vastgelegd op 28 
juni om 9u30 (kabinet) 

9 1/7 t/m 7/7 redactie van tweede 
tussenrapport 

- de aansprakelijkheid 
- de administratieve 

verplichtingen 
- raakpunten met andere 

statuten 

 

10 8/7 t/m 
14/7 

*aftoetsing met ondersteunend 
expertiseteam 
* aftoetsing van de creatie van 
een win-situatie voor: de 
sportbegeleider, de 
tewerkstellende organisatie, de 
overheid en de sporter als 
eindgebruiker 
 

Milestone 4: tweede 

tussenrapport 

*overhandiging van het 
tweede tussenrapport met 
uitnodiging tot formuleren 
van opmerkingen, suggesties, 
alternatieve voorstellen 
*overmaking van het tweede 
tussenrapport aan de experts 
die worden uitgenodigd op de 
tweede workshop 

11 15/7 t/m 
21/7 

* verwerking van opmerkingen, 
suggesties, alternatieve 
voorstellen bij eerste 
tussenrapport en bespreking 
tijdens vergadering 
begeleidingsgroep van 28 juni 
2013 

 

12 22/7 t/m 
28/7 

* voorstudie van de financiële 
gevolgen van de implementatie 
van het voorgenomen statuut van 
de semi-agorale sportbegeleider 

 

13 29/7 t/m 
4/8 

*redactie van het ontwerp van 
eindrapport met verwerking van 
feed back bij eerste 
tussenrapport, van reeds 
ontvangen feed back bij tweede 
tussenrapport en met ontwerp 
van rapport m.b.t. financiële 
gevolgen  

Milestone 5: tweede 

workshop 

bespreking van het tweede 
tussenrapport met 
begeleidingsgroep en 
uitgenodigde experts op 31 
juli 2013, van 9u30 tot 12u 
(kabinet) 

14 5/8 t/m 
11/8 

aftoetsing met ondersteunend 
comité van experts 

 

15 12/8 t/m 
18/8 

vrije week (reserve)  

16 19/8 t/m 
25/8 

*verdere verwerking van 
suggesties, opmerkingen en 
alternatieve voorstellen 

Milestone 6: derde 

workshop 

*algemene evaluatie  
*oplijsting van resterende 
opmerkingen, suggesties, 
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alternatieve voorstellen 
* bespreking 
Vergadering vastgelegd op 
19/8 om 9u (op kabinet) 

17 26/8 t/m 
31/8 

redactie eindrapport Milestone 7 

Indiening van eindrapport 
 

  



  18 
 

IX. Bijlage 2. Eerste parlementaire vraag: Socialezekerheidsbijdragen 

 

A. Sportsector en RSZ 

Betaalde sportbeoefenaars kunnen in België al dan niet onder het toepassingsgebeid van de 

wet van 24 februari 1978 vallen. Deze wet definieert de betaalde sportbeoefenaar als “hij 

die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een 

sportcompetitie of –exhibitie, onder het gezag van een ander persoon tegen een loon dat 

een bepaald bedrag overschrijdt”. Dit jaarbedrag is voor de periode van 1 juli 2012 tot 30 

juni 2013 vastgesteld op 9.208€1.  

Sportbeoefenaars in de zin van deze wetgeving dienen bij de RSZ te worden aangegeven, 

vermits zij met een arbeidsovereenkomst voor bedienden worden tewerkgesteld. Hetzelfde 

geldt voor trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen, alsmede de 

voetbalscheidsrechters. Vereist is wel dat hun loon het hoger geciteerde grensbedrag 

overschrijdt.  

Personen, die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 1978 

ressorteren, worden slechts bij de RSZ aangegeven, indien zij eveneens werken in 

uitvoering van een arbeidsovereenkomst.  

De bijdragen van de sportbeoefenaars worden berekend aan de hand van een forfaitair 

maandbedrag (vanaf 1 april 2013, vastgesteld op 2.148,27€2). Deze regelgeving geldt voor 

alle sportbeoefenaars, ongeacht of zij al dan niet onder het toepassingsgebied van de wet 

van 24 februari 1978 vallen. Indien het bruto maandloon van de sportbeoefenaar ten minste 

2.148,27€ (vanaf 1 april 2013)3 bedraagt, moeten de bijdragen op dit bedrag worden 

berekend. Indien dit niet het geval is, worden de socialezekerheidsbijdragen op het reële 

loon berekend. 

De bijdragen voor trainers en scheidsrechters, die al dan niet onderworpen zijn aan de wet 

van 24 december 1978, worden steeds berekend op het reële loon. 

Volgende vragen worden gesteld: 

1. Welk is het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen, die gedurende de laatste vijf 

jaren (periode 2008 tot en met 2012) daadwerkelijk werden geïnd voor de 

desbetreffende sportlui (sportbeoefenaars, met inbegrip van trainers 

scheidsrechters), dit ongeacht of zij al dan niet onder het toepassingsgebied van de 

wet van 24 februari 1978 vallen; 

                                           
1 Voor het verleden dient uiteraard met de oude referentiebedragen te worden rekening 
gehouden 
2 Voor het verleden dient uiteraard met de oude referentiebedragen te worden rekening 
gehouden 
3 Voor het verleden dient uiteraard met de oude referentiebedragen te worden rekening 
gehouden 
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2. In het verlengde van de vraagstelling sub 1. Welk is de opsplitsing van de reëel 

geïnde socialezekerheidsbijdragen aan de hand van volgende categorieën: 

a. Sportbeoefenaars die onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 

1978 ressorteren (paritair comité: 223) 

b. Sportbeoefenaars die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 24 

februari 1978 ressorteren (met opsplitsing per bevoegd paritair comité: 218, 

329.01, 329.02, 329.03, met uitsluiting van 223) 

c. Voetbalscheidsrechters die onder het toepassingsgebied van de wet van 24 

februari 1978 ressorteren (paritair comité: 223) 

d. Voetbalscheidsrechters die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 

24 februari 1978 ressorteren (met opsplitsing per bevoegd paritair comité: 

218, 329.01; 329.02, 329.03, dus met uitsluiting van 223) 

e. Trainers die onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 1978 

ressorteren (paritair comité: 223) 

f. Trainers die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 

1978 ressorteren (met opsplitsing per bevoegd paritair comité: 218, 329.01; 

329.02, 329.03, dus met uitsluiting van 223) 

g. Voor de deelvragen sub a tot en met f: het aantal betrokken personen per 

categorie. 

h. Voor de deelvragen sub a tot en met g: de opsplitsing per sporttak. 

 

B. Sportmanifestaties 

Overeenkomstig artikel 17 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 

27 juni 1969 (RSZ-Wet) worden bepaalde personeelscategorieën aan het toepassingsgebied 

van de RSZ-Wet onttrokken, op voorwaarde dat de bedoelde betrekking in de loop van een 

kalenderjaar het saldo ad. 25 arbeidsdagen niet overschrijdt. In concreto heeft deze 

vraagstelling betrekking op volgende categorieën: 

a) De personen die als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of 

adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de 

vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs, of als animator van socio-culturele en 

sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs, 

arbeidsprestaties verrichten (cfr. artikel 17, §1, 1°, a) RSZ KB) 

b) De personen, die bij wijze van inleiding, aanschouwelijke lezingen of voordrachten 

verstrekken, die plaatshebben na 16u30 of tijdens de vrije dagen of daggedeelten 

van het onderwijs (cf. artikel 17, §1, 1°, b) RSZ KB) 

c) De personen die als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de 

schoolvakanties, tewerkgesteld worden in het kader van de vakantiekolonies, de 

speelpleinen en sportkampen (cf. artikel 17, §1, 3° RSZ KB) 

d) De animatoren, leiders of monitoren die buiten hun werk- schooluren of tijdens de 

schoolvakanties socio-culturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken (cf. artikel 

17, §1, 4° RSZ KB) 

e) De animatoren van socio-culturele en sportactiviteiten die tijdens de vrije dagen of 

daggedeelten in het onderwijs door de inrichtende machten van de scholen worden 

tewerkgesteld (cf. artikel 17, §1, 5° RSZ KB) 
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f) De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van 

de manifestatie tewerkstellen.(cf. artikel 17, §1, 6° RSZ KB)  

 

 

Deze bepaling geldt niet voor de sportbeoefenaars zelf. Om vrijstelling te genieten moet 

voorafgaand aan de tewerkstelling een aangifte worden gedaan bij de sociale inspectie 

van de FOD Sociale Zekerheid. 

Volgende vragen worden gesteld: 

a. Hoeveel dagen werden er in de periode 2008-2012 in dit kader aangegeven? 

b. Is een opsplitsing per hoger geciteerde categorie (a tot en met f) mogelijk? Is het 

mogelijk om een gedetailleerde informatie te verstrekken omtrent het aandeel van 

de sportsector per categorie? 

c. Over hoeveel dagen gaat het in dezelfde periode (2008-2012) gemiddeld per 

persoon? Is het mogelijk om een gedetailleerde informatie te verstrekken omtrent 

het aandeel van de sportsector per persoon (en aantal dagen)? 
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X. Bijlage 3. Tweede parlementaire vraag 2: Belastingen 

 

Vanaf het inkomstenjaar 2008 (aanslagjaar 2009) gold een nieuw fiscaal stelsel voor de 

sportbeoefenaars. De algemene doelstelling van deze wetgeving beoogde hun inkomsten uit 

de sportactiviteit minder zwaar te belasten. De wet van 4 mei 2007 (B.S., 13 mei 2007) 

geldt hierbij als referentie. 

Trainers, opleiders en begeleiders van sportbeoefenaars ressorteren eveneens onder een 

vergelijkbaar fiscaal gunstregime; evenwel met andere voorwaarden en tarieven. Hetzelfde 

geldt voor wat de scheidsrechters betreft. 

Volgende vragen worden gesteld: 

1. Welk is het globale bedrag aan belastingen dat als gevolg van de toepassing van de 

wet van 4 mei 2007 aan het tarief van 16,5% voor de categorie ‘jonge 

sportbeoefenaars’ werd geïnd, met opsplitsing per jaar (2008 tot en met 2012). 

Hoeveel jonge sportbeoefenaars ressorteerden onder dit belastingtarief (opgesplitst 

per jaar); 

2. Welk is het globale bedrag aan belastingen dat als gevolg van de toepassing van de 

wet van 4 mei 2007 aan het tarief van 33% voor de categorie ‘oudere’ 

sportbeoefenaars, trainers en voetbalscheidsrechters’ werd geïnd, met opsplitsing 

per jaar (2008 tot en met 2012). Hoeveel ‘oudere’ sportbeoefenaars, trainers en 

voetbalscheidsrechters ressorteerden onder dit belastingtarief (opgesplitst per 

jaar)?; 

3. Voor de vraag sub 2, is hier een opsplitsing mogelijk per specifieke categorie, met 

opgave van gemiddeld bedrag en aantal betrokken personen 

a. Sportbeoefenaars 

b. Scheidsrechters 

c. Trainers 

d. Sportbegeleiders en- opleiders 

4. Voor de vraag sub 1,2 en 3, is hier een opsplitsing mogelijk aan de hand van het 

grensbedrag ‘betaalde sportbeoefenaars’ zoals omschreven in de wet van 24 februari 

1978 (actueel grensbedrag: 9).208€/jaar4) 

5. Op basis van artikel 275 WIB92 en het KB van 20/12/2007 tot wijziging van het 

KB/WIB92 in uitvoering van artikel 275 (6), laatste lid (B.S.31/12/2007) dient 80% 

van de bedrijfsvoorheffing berekend op de aan de sportbeoefenaars betaalde 

bezoldigingen niet aan de schatkist te worden doorgestort. Welk is het globale 

bedrag dat als gevolg van de toepassing van deze regelgeving niet aan de schatkist 

werd doorgestort, gedurende de periode 2008 tot en met 2012 (met uitsplitsing van 

het bedrag per jaar)? 

 

 

                                           
4 Voor het verleden dient uiteraard met andere grensbedragen te worden rekening 
gehouden. 
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