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Samenvatting van het eindrapport 
Opdracht voor het uitwerken van een specifiek statuut voor semi-agorale arbeid voor 

de sportbegeleider dat betaalbaar is voor de sportaanbieders, minimale 

administratieve lasten omvat en een billijke verloning van de sportbegeleider mogelijk 

maakt. 
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Verschillende studies bevestigen de toenemende tewerkstellingsbehoefte in de sportsector. Maar bij de 

invulling van deze tewerkstellingsbehoefte loopt het vaak mis. Verschillende juridische valkuilen 

hinderen niet alleen de aanwerving en inzet van sportbegeleiders, maar confronteren het bestuur van de 

verschillende actoren met een groeiend persoonlijk aansprakelijkheidrisico. Hoewel het vrijwilligerschap 

zeker een gedeeltelijke oplossing biedt, is de stap naar een effectieve aanwerving van sportbegeleiders als 

werknemer meestal een onhaalbaar gegeven. Niet flexibel, te duur, te formalistisch zijn kenmerken die de 

inzetbaarheid van deze laatste categorie typeren. 

Bovendien blijkt uit de praktijk veelal dat sportbegeleiders noch vrijwilliger, noch werknemers zijn. 

Hoewel zij kenmerken vertonen van beide doelgroepen, is hun statuut specifiek, maar spijtig genoeg nog 

niet geïmplementeerd in de Belgische wetgeving. 

In het kader van deze context werd de Vakgroep Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel door de 

Vlaamse overheid verzocht een voorstel uit te werken voor een nieuw statuut van de semi-agorale 

sportbegeleiders. Bij de uitwerking van dit nieuwe statuut werden volgende doelstellingen vooropgesteld: 

- het nieuwe statuut dient betaalbaar te zijn voor de sportaanbieders; 

- het nieuwe statuut legt minimale administratieve lasten op; 

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

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

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

Een korte toelichting verklaart niet alleen het uitzicht van dit nieuwe statuut, maar verschaft ook een 

duidelijk inzicht in de concrete realisatie van deze uitgangspunten. 

1. Semi-agorale sportbegeleiding: de begripsomschrijving 

Het begrip ‘semi-agorale arbeid’ duidt op “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”.  

Semi-agorale sportbegeleiders zijn dus noch vrijwilliger, noch werknemer. Het gaat om personen met een 

bijzondere meerwaarde op het vlak van de sportbegeleiding, en deze kennis ook ten dienste van anderen 

stellen. Hiervoor ontvangen zij een beperkte verloning op jaarbasis, hetgeen verklaart waarom zij niet in 

het normale reguliere arbeidscircuit opereren. Dit verklaart tevens de reden waarom zij niet inzetbaar zijn 

in een zuiver commerciële omgeving. Uitsluitend de publieke en private non-profitsector kan semi-

agorale sportbegeleiders inschakelen. Op dit vlak vertoont het ontwerpstatuut voor de semi-agorale 

sportbegeleiders een sterke verbondenheid met het statuut van de vrijwilliger. 

2. Welke semi-agorale sportbegeleiders vallen onder het nieuwe statuut? 

Enkel natuurlijke personen kunnen onder het nieuwe statuut ressorteren. Rechtspersonen niet. Bovendien 

is vereist dat het gaat om effectieve sportbegeleiders, waardoor de eigenlijke sportbeoefenaars buiten het 

toepassingsgebied van het statuut vallen. Uiteraard is het niet uitgesloten dat een sportbegeleider ook als 

sporter actief is. In deze veronderstelling ressorteren uitsluitende de activiteiten als sportbegeleider onder 

het statuut.  
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Welke begeleidingsactiviteiten ressorteren onder dit statuut? 

Concreet werd de studie door de Vlaamse Overheid zelf beperkt tot volgende categorieën van 

sportbegeleiders: de sporttrainers en sportlesgevers, de sportcoaches, de jeugdsportcoördinatoren, de 

sportscheidsrechters en de juryleden. Alleen zij kunnen in principe van dit statuut gebruik maken. 

Andere vormen van begeleiding vallen buiten het toepassingsgebied (vb bestuurders, sportondersteuners 

(vb met een logisieke of administratieve functie), …). Niets belet dat zij in de toekomst ook van dit 

statuut gebruik zouden kunnen maken, maar dit vereist wel een nieuwe beleidskeuze. 

3. De inzetbaarheid van de semi-agorale sportbegeleider 

Eén van de uitgangspunt behelst het vermijden van enige concurrentie tussen reguliere arbeid en de semi-

agorale sportbegeleiding. Om deze doelstelling gestalte te geven, voorziet het nieuwe statuut dat de 

activiteiten van de sportbegeleider op jaarbasis beperkt moet blijven. Semi-agorale arbeid blijft een 

nevenactiviteit, naast een hoofdberoep.  

Het nieuwe statuut maakt het mogelijk om de semi-agorale sportbegeleider maximaal gedurende 420 uren 

per jaar in te schakelen. Deze maximale inzetbaarheid is ruim in de zin dat de sportbegeleider 

bijvoorbeeld 12 uur per week gedurende een volledig seizoen van 35 weken kan worden ingezet. 

Het nieuwe statuut omvat geen dagelijkse, of wekelijkse beperking, maar uitsluitend een maximaal 

jaarquota van 420 uren. Dit laat een flexibele inzet van de semi-agorale sportbegeleiders toe, en dit in 

functie van de specifieke behoeften van de betrokken sportaanbieders. Wanneer verschillende 

sportaanbieders op dezelfde sportbegeleider een beroep doen, dienen zij er bijgevolg voor te zorgen dat 

het totale quota van 420 uren niet wordt overschreden. Het nieuwe statuut omvat eveneens 

controlemechanismen op de naleving van dit uitgangsprincipe. 

4. Semi-agorale sportbegeleiding is een nevenactiviteit 

De vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider is niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. 

Hierdoor worden ook geen sociale rechten opgebouwd (vb pensioen, werkloosheid, ziekte, …). Om deze 

redenen is vereist dat de semi-agorale sportbegeleiding steeds in combinatie met een economische 

hoofdactiviteit wordt uitgeoefend. Via deze economische hoofdactiviteit verzekert de betrokken 

sportbegeleider zijn eigen sociale bescherming. Bovendien biedt deze vereiste volgende aanvullende 

voordelen: 

- het statuut van de semi-agorale sportbegeleider wordt veel goedkoper; 

- het statuut wordt vanuit bureaucratisch oogpunt weel eenvoudiger te hanteren (geen RSZ-

aangifte, …); 

- het statuut treedt niet in concurrentie met de reguliere arbeid. 

Het statuut van semi-agorale sportbegeleiders kan echter niet bij dezelfde werkgever met een 

arbeidsovereenkomst worden gecumuleerd. Deze verbodsbepaling voorkomt dat het statuut tot een 

eenvoudige vorm van loonoptimalisatie gereduceerd zou worden. Wie bijgevolg als semi-agorale 

sportbegeleider aan de slag wil, kan hiervoor niet bij zijn actuele werkgever terecht. 

 



4 

 

5. Het vrijwilligerschap en de semi-agorale sportbegeleiding: perfect combineerbaar 

Het statuut van de vrijwilliger is prefect cumuleerbaar met dit van de semi-agorale sportbegeleider. 

Concreet zal het statuut van de semi-agorale sportbegeleider het vrijwilligerschap ‘absorberen’. Om te 

vermijden dat de vrijwilliger hiervan enig nadeel zou ondervinden, bouwt het statuut van de semi-agorale 

sportbegeleider hierop voort. Zo blijft de actuele forfaitaire onkostenvergoeding en 

verplaatsingsvergoeding van de vrijwilligers integraal gegarandeerd. 

6. De vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider 

De vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider wordt uitsluitend onderworpen aan een forfaitaire 

belasting van 33%. RSZ-bijdragen, zowel persoonlijke als patronale, zijn niet verschuldigd. Het gebrek 

aan RSZ-plicht voorkomt een te sterke bureaucratische inslag, en verhoogt de financiële 

aantrekkelijkheid. Een ideaal uitgangspunt. 

Om te vermijden dat een te lucratieve focus het statuut zou kenmerken, kan de betrokken sportbegeleider 

per jaar maximaal 3.830 EUR bruto verdienen. Dit komt overeen met ongeveer 3.000 EUR netto
1
. De 

maximale uurvergoeding wordt weliswaar tot 9,12 EUR beperkt, hetgeen overeenstemt met het 

grensbedrag waar reguliere arbeid een aanvang neemt. Om billijkheidsredenen is het uiteraard 

rechtvaardig om semi-agorale sportbegeleiders, niet meer te laten verdienen dan hun collega’s, die in het 

reguliere arbeidscircuit hiervan hun effectieve beroepsactiviteit maken. 

Bovendien wordt de jaarlijkse onkostenvergoeding van de vrijwilliger volledig in het statuut van de semi-

agorale sportbegeleider geïntegreerd. Dit garandeert een feilloze overgang tussen beide statuten. Een 

cumul tussen de vrijwilligersvergoeding ‘bovenop’ de vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider is 

wel uitgesloten. Deze beperking is logisch en voorkomt oneigenlijk gebruik van de 

vrijwilligersvergoeding. 

Ook voor de organisatie, die de semi-agorale sportbegeleider tewerkstelt, is het nieuwe statuut vanuit 

financieel oogpunt zeer aantrekkelijk. Wanneer deze organisatie een gelijkaardig financieel netto-

voordeel van 3.000 EUR aan een sportbegeleider-werknemer zou verstrekken, dan bedraagt de kostprijs 

ervan ongeveer 9.317 EUR. Maakt dezelfde organisatie gebruik van het nieuwe statuut, dan is de kost 

beperkt tot 3.830 EUR. Dit levert een aanzienlijke besparing op van +/- 5.487 EUR per jaar, en dit per 

sportbegeleider. 

Anders voorgesteld: voor elke 100 EUR, die een organisatie thans in een sportbegeleider-werknemer 

investeert, houdt deze laatste slechts 32,1 EUR netto over. Via het semi-agorale statuut zou dezelfde 

sportbegeleider 78,3 EUR netto innen. 

                                                           
1
 Berekeningswijze: 

a. Er wordt uitgegaan van een bruto-bedrag van 3.830 EUR. Dit bedrag valt ook samen met de patronale 
kost omdat er geen patronale RSZ-bijdragen verschuldigd zijn; 

b. Vervolgens wordt van dit bruto-bedrag van 3.830 EUR de maximale netto vergoeding van de vrijwilliger 
afgetrokken (1.308 EUR/jaar in 2013). Dus 3.830 EUR – 1.308 EUR = 2.522 EUR. 

c. Op het saldo van 2.522 EUR is een belasting verschuldigd van 33%, hetgeen resulteert in een netto bedrag 
van 1.689 EUR. 

d. De totale netto vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider bedraagt per jaar dan: 1.689 EUR + 1.308 
EUR = 2.997 EUR (of afgerond ongeveer 3.000 EUR). 
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7. Andere formaliteiten? 

Als motto luidt dat elke bureaucratie wordt gebannen. De inzet van semi-agorale sportbegeleiders moet 

soepel, flexibel en pragmatisch kunnen gebeuren. Vandaar dat slechts een minimaal pakket aan 

administratieve formaliteiten en/of reglementaire beperkingen het statuut omkaderen. 

Wie een semi-agorale sportbegeleider wenst in te schakelen, hanteert hiervoor een 

standaardovereenkomst. Om de sportbegeleider in zijn opdracht wegwijs te maken geldt een 

vereenvoudigde onthaalplicht, waarbij de nadruk wordt gelegd op een aantal welzijnsverplichtingen (oa 

inzake veiligheid). Vervolgens volgt een eenvoudige elektronische registratie van de semi-agorale 

sportbegeleider en dient een elektronisch registratiedocument te worden bijgehouden. 

Het bewijs van de vergoedingen vereist jaarlijks de opmaak van een fiscale fiche. Aan de hand hiervan 

ressorteert de betrokken sportbegeleider onder het fiscale gunsttarief van 33% en de forfaitaire 

onkostenvergoeding van de vrijwilliger. Ook vermijdt men de inning van RSZ-bijdragen. 

8. En als het misloopt? 

De persoonlijke aansprakelijkheid van de semi-agorale sportbegeleider is gevoelig ingeperkt. Zoals 

werknemers en vrijwilligers is de semi-agorale sportbegeleider slechts aansprakelijk voor zijn bedrog, 

zware fout of herhaaldelijk voorkomende lichte fout. 

Aansluitend dienen organisaties, die een beroep doen op semi-agorale sportbegeleiders, een aantal 

verzekeringsdekkingen te voorzien (oa lichamelijke schade, burgerlijke aansprakelijkheid, motorrijtuigen, 

…). 

9. Besluit 

Het nieuwe statuut voor de semi-agorale sportbegeleider vormt een zeer aantrekkelijk referentiekader 

voor de inzet van deze groeiende doelgroep. De administratieve formaliteiten zijn zeer beperkt, de 

inzetbaarheid ligt hoog en de vergoedingsregeling financieel aantrekkelijk (3.000 EUR netto per jaar). 

Bovendien voorkomt het nieuwe statuut enige juridische onzekerheid voor de betrokken bestuurders (oa. 

van clubs, federaties, …). In de actuele context dragen zij immers een zware aansprakelijkheidslast 

wanneer het misloopt (oa wanneer de bestaande semi-agorale sportbegeleiders als effectieve werknemers 

worden beschouwd). Het voorliggende ontwerp verstrekt een aanzienlijke houvast, via een duidelijk en 

eenvoudig toepasbaar referentiekader. 

En last but not least, ondersteunt het nieuwe statuut de toenemende behoefte aan een (semi-) professionele 

inzetbaarheid van de sportbegeleiders. 

Nu nog wachten op een initiatief van de federale wetgever. 


