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VOORWOORD 

 

Het agentschap Sport Vlaanderen gunde de opdracht voor het uitwerken van een specifiek 

statuut semi-agorale arbeid voor de non-profitsector aan de Vakgroep Publiek Recht van de Vrije 

Universiteit Brussel. De opdracht werd in de periode van september tot december 2016 door ons 

uitgevoerd. De professoren Aube Wirtgen, Kristof Salomez en Michel Maus fungeerden als leden van 

het ondersteunende expertiseteam. 

Wij mochten voorts een beroep doen op de expertise en knowhow van de stuurgroep die als 

volgt werd samengesteld door de opdrachtgever:  

- mevrouw Evi Buzzi (jurist, Sport Vlaanderen Juridische cel); 

- de heer Brecht De Vos (Raadgever Sport, Kabinet van Philippe Muyters - Vlaams 

Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport); 

- de heer Davy Maes, (Raadgever Werk, Kabinet van Philippe Muyters - Vlaams Minister 

van Werk, Economie, Innovatie en Sport); 

- mevrouw Chris Massez (Beleidsondersteuner Sport, Sport Vlaanderen Kennis- en 

informatiecentrum sport); 

- mevrouw An Vermeersch (Raadgever Sport, Kabinet van Philippe Muyters - Vlaams 

Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport); 

- mevrouw Astrid Vervaet (Directeur, Sport Vlaanderen Kennis- en informatiecentrum 

sport). 

Wij zijn de leden van deze groep bijzonder erkentelijk voor de openheid waarmee zij hun kennis 

van de sportsector en van de problematiek van semi-agorale arbeid met ons deelden en voor de 

leerrijke 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 van 

wetgeving. 

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

hoop uit dat het door ons geformuleerde voorstel effectief bijdraagt tot een betere sportbegeleiding in 

ieders belang. 

 

Joris De Wortelaer en Guido Van Limberghen 

15 december 2016 
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METHODOLOGIE, KRACHTLIJNEN EN SLOTBESCHOUWINGEN 

 

 

1. De onderzoekers Joris De Wortelaer en Guido Van Limberghen van de Vrije Universiteit 

Brussel voerden in 2013 - in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Sport 

en Media - een studie uit met betrekking tot een semi-agoraal statuut voor de sector van de 

sportbegeleiding.
1
. Voortbouwend op deze studie formuleerde de Hoge Raad voor Vrijwilligers op 4 

december 2015 eveneens een advies over de nood aan verduidelijking en totstandkoming van een 

semi-agoraal statuut, dat zich duidelijk onderscheidt van vrijwilligerswerk en professionele arbeid.
2
 De 

Vlaamse Regering heeft hierover overleg gepleegd met het federale niveau en vond deze studie en het 

aanvullende advies van de Hoge Raad een goede basis voor het uitwerken van een alomvattend statuut 

van semi-agorale sportbegeleiders.
3
 

Aan Joris De Wortelaer en Guido Van Limberghen werd in 2016 de opdracht toevertrouwd om 

hiervoor een coherent wettelijk kader uit te werken. Zij mochten gedurende de hele periode waarin zij 

hun opdracht uitvoerden, zowel tijdens de vastgelegde vergaderingen, als via e-mailberichten 

commentaren en suggesties ontvangen van de leden van de stuurgroep die ook instonden voor de 

contacten en het overleg met de vertegenwoordigers van de sportsector. 

Tijdens de kick-off meeting van 6 september 2016 maakten de onderzoekers kennis met de 

leden van de stuurgroep en werd een eerste bespreking gewijd aan de meest essentiële elementen van 

de opdracht.  

De onderzoekers dienden een eerste tussentijds rapport in op 26 oktober 2016. Tijdens de 

bespreking ervan op 27 oktober 2016 werd op basis van de aangeleverde tekst, de opmerkingen die 

hierbij geformuleerd werden, de juridische knelpunten die tijdens de bespreking aangehaald werden en 

de eerder aangeleverde analyse voor sport uit de vorige studie-opdracht aan de onderzoekers gevraagd 

om de voorgelegde tekst te herwerken, specifiek met het oog op toepassing binnen de sportsector. 

Daarnaast werden de onderzoekers verzocht om in het eindrapport toelichting te geven over de vraag 

of het uitgewerkte voorontwerp van wet kan worden toegepast op de hele non-profitsector. Voorts 

werd akkoord gegaan met het voorstel om, naar analogie van de Vrijwilligerswet, één geïntegreerde 

wettekst voor het semi-agoraal statuut van de sportbegeleiders op te stellen. Daarin zouden alle 

noodzakelijk geachte wijzigingen aan reeds bestaande wetgeving worden geïntegreerd.  

De onderzoekers maakten op 6 november 2016 een tabel op met de krachtlijnen van het nieuwe 

semi-agorale statuut voor de sportbegeleiders. Zij mochten op 7 november 2016 bijkomende vragen en 

suggesties van de stuurgroep hierbij ontvangen. Zij dienden op 16 november 2016 een vernieuwde 

analyse in over de mogelijkheden tot vergoeding van semi-agorale sportbegeleiders en konden de op 

20 november 2016 ontvangen reacties van de stuurgroep verwerken in het tweede tussentijds rapport 

dat zij indienden op 22 november 2016. Het tweede tussentijds rapport werd besproken tijdens een 

vergadering op 24 november 2016 met de stuurgroep. Overeenkomstig de daarin gemaakte afspraak 

                                                      
1
  Zie J. DE WORTELAER en G. VAN LIMBERGHEN, 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. 

Eindrapport, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2013, 93p.  
2
  Hoge Raad voor Vrijwilligers. ‘Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van 

vrijwilligers. Twee adviezen voor een toekomstperspectief’, Brussel, 4 december 2015, 33p. 
3
  Beleidsbrief Sport 2015-2016, ingediend op 19 oktober 2015 door minister Philippe Muyters, 514 

(2015-2016) nr. 1, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g514-1.pdf, 39; Beleidsnota 

2014-2019, ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie 

en Sport, http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering-2014-

2019, 13; Vlaams Parlement, vraag nr. 687 van 26 juni 2016 (S. Vandenberghe). 
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legden de onderzoekers een eerste versie van hun eindrapport voorleggen op 9 december 2016. De 

onderzoekers mochten verheugen tijdens een bespreking daarvan op 12 december 2016 en ontvingen 

nog nuttige vragen en suggesties. Deze werden verwerkt in het voorliggende, definitieve eindrapport, 

ingediend op 16 december 2016. 

 

 

2. Dit eindrapport bevat: 

- een voorontwerp van wet betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders, 

voorafgegaan door een memorie van toelichting die zowel de algemene toelichting, als 

de artikelsgewijze bespreking omvat; 

- een ontwerp van ‘overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding’; 

- een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

buiten overeenkomst van organisaties die werken met semi-agorale sportbegeleiders. 

Het voorontwerp van wet omschrijft het toepassingsgebied van de voorgestelde wetgeving en 

verleent aan de Koning de bevoegdheid om dit enigszins te beperken of uit te breiden. Het definieert 

voorts de activiteiten die het voorwerp kunnen uitmaken van een semi-agorale sportbegeleiding, de 

personen die kunnen worden beschouwd als semi-agorale sportbegeleider en de organisaties, met 

inbegrip van feitelijke verenigingen, die een beroep kunnen doen op semi-agorale sportbegeleiders. 

Een essentiële krachtlijn van het semi-agorale statuut is dat de betrokken sportbegeleider, naast 

zijn sportbegeleidingsactiviteit, simultaan een beroepsbezigheid uitoefent of verkeert in een daarmee 

gelijkgestelde situatie en op die grond een recht op sociale bescherming geniet. Het wetsontwerp 

bepaalt op nauwkeurige wijze wanneer is voldaan aan die voorwaarde. 

Een belangrijke doelstelling van het semi-agorale statuut bestaat in het bevorderen van de 

rechtszekerheid en de daartoe noodzakelijke kenbaarheid van het semi-agoraal statuut. Het 

wetsontwerp legt de betrokken sportorganisaties en de semi-agorale sportbegeleiders om die reden de 

verplichting op een schriftelijke overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding te sluiten. Het 

wetsontwerp bepaalt op gedetailleerde wijze welke bepalingen daarin moeten worden opgenomen en 

wat de gevolgen van het ontbreken hiervan zijn, in welke gevallen de uitvoering van de overeenkomst 

wordt geschorst en hoe de overeenkomst een einde neemt of voortijdig kan worden beëindigd. Het 

model van standaardovereenkomst wordt als bijlage bij het wetsontwerp gevoegd. 

Naar analogie van de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers beschermt het wetsontwerp 

de semi-agorale sportbegeleiders en de sportorganisaties tegen de aansprakelijkheid die kan 

voortvloeien uit de activiteit van sportbegeleiding. Het wetsontwerp voorkomt dat semi-agorale 

sportbegeleiders kunnen worden aansprakelijk gesteld voor de schadelijke gevolgen van een niet 

gewoonlijk voorkomende lichte fout en legt de sportorganisaties de verplichting op de nodige 

verzekeringsovereenkomsten te sluiten ter dekking van een eventuele aansprakelijkheid van semi-

agorale sportbegeleiders en van de lichamelijke schade die zij kunnen oplopen door de uitoefening van 

hun activiteit. 

De semi-agorale sportbegeleiding verschilt in essentie van beroepsbezigheden en valt om die 

reden niet onder de toepassing van de sociale wetgeving die geldt voor beroepsbezigheden. Met het 

oog op de rechtszekerheid bevestigt het wetsontwerp dat de arbeidsovereenkomstenwet respectievelijk 

het sociaal statuut der zelfstandigen niet van toepassing zijn op semi-agorale sportbegeleiding en 

wordt de toepassing uitgesloten van arbeidsrechtelijke wetten die zich uitstrekken tot arbeid die anders 
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dan krachtens een arbeidsovereenkomst wordt verricht onder gezag. Het wetsontwerp voorziet om die 

reden zelf in een bescherming van semi-agorale sportbegeleidsters bij zwangerschap. 

Een centraal vraagstuk betreft de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiders. Vermits de 

desbetreffende sportbegeleidingsactiviteit niet wordt beschouwd als een beroepsbezigheid, wordt het 

eruit voortvloeiende inkomen ook niet beschouwd als een bezoldiging of als beroepsinkomsten voor 

de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving, maar als een vorm van diverse inkomsten die na een 

forfaitaire aftrek voor beroepskosten wordt belast aan een afzonderlijke aanslagvoet. Om een 

ongewenste uitstroom van professionele arbeid naar semi-agorale arbeid te voorkomen legt het 

wetsontwerp strikte grenzen op, zowel inzake het aantal uren dat kan worden besteed aan semi-agorale 

sportbegeleiding als met betrekking tot de vergoeding die per uur en per kalenderjaar of tot 

terugbetaling van verplaatsingskosten mag worden toegekend. De overschrijding van deze grenzen 

heeft tot gevolg dat de verrichte activiteit niet kan worden beschouwd als semi-agorale 

sportbegeleiding. Er wordt ook voorzien in een evaluatie van deze regeling binnen de drie jaar na de 

inwerkingtreding van de voorgestelde wetgeving. 

Het wetsontwerp besteedt ook aandacht aan de vraag of uitkeringsgerechtigde personen semi-

agorale sportbegeleiding mogen verrichten. De desbetreffende wetgeving legt vooral beperkingen op 

aan de mogelijkheid voor uitkeringsgerechtigde personen om beroepsarbeid te verrichten. Vermits 

semi-agorale arbeid niet wordt beschouwd als beroepsarbeid, zijn weinig bijzondere regels nodig. De 

nood daaraan doet zich wel voor op het vlak van de werkloosheidswetgeving en van de wetgeving 

inzake arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Op dat vlak bestaan reeds bijzondere regels voor de 

uitoefening van vrijwilligerswerk, naar analogie waarvan de bijzondere regels in dit wetsontwerp zijn 

uitgewerkt. 

Een belangrijk hoofdstuk van het wetsontwerp betreft de verplichting tot het bijhouden van een 

bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding en tot mededeling van de toegekende 

vergoedingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de fiscale administratie. Een correcte 

overheidscontrole op de naleving van deze wetgeving moet een oneigenlijk gebruik ervan voorkomen. 

Een aantal slotbepalingen van het wetsontwerp sluit hierbij aan. 

 

 

3. Zoals nader wordt uiteengezet in het ontwerp van memorie van toelichting bij het 

voorgestelde ontwerp van wet, wordt met dit nieuwe statuut een win-situatie beoogd voor de overheid 

en alle betrokken actoren. Het belangrijkste motief voor de uitwerking van het semi-agorale statuut 

bestaat in de maatschappelijke en sociale meerwaarde van de sportbegeleidingsactiviteit. Dat motief 

geldt a fortiori voor vele activiteiten die worden verricht in de non-profitsector in het algemeen. De 

Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft voorts vastgesteld dat een aantal – weliswaar maatschappelijk 

verantwoordbare en noodzakelijke - engagementen niet behoort tot het vrijwilligerswerk, noch tot de 

professionele arbeid en dat hiervoor geen adequaat rechtskader voorhanden is. De raad acht de 

ontwikkeling van een aangepast sociaal en fiscaal statuut noodzakelijk. Dat statuut moet toelaten om 

in het belang van alle stakeholders de druk op de principes van het vrijwilligerswerk weg te nemen en 

een oneigenlijk gebruik van het vrijwilligerswerk te voorkomen zonder voorts aanleiding te geven tot 

een uitstroom van de professionele arbeid naar de semi-agorale arbeid. De raad lijst criteria op voor de 

identificatie van de engagementen die in aanmerking komen voor dat statuut. De raad acht deze 

criteria ook aanwezig in de studie die wij hebben verricht in 2013.
4
 De invoering van een semi-agoraal 

statuut in de non-profitsector waarbij een goed evenwicht wordt gezocht tussen de verwachtingen van 

                                                      
4
  HOGE RAAD VOOR VRIJWILLIGERS, “Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van 

vrijwilligers. Twee adviezen voor een toekomstperspectief”, 

http://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/nl/adviezen/adviezen.htm, 34p. 
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de actoren, de nood aan rechtszekerheid en het voorkomen van een uitstroom uit de professionele 

arbeid in de non-profitsector, is naar ons oordeel om die redenen gerechtvaardigd. 

Die laatste bekommernissen zijn ook determinerend voor het voorliggende wetsontwerp. Een 

groot aantal bepalingen ervan kan ons inziens zonder grote aanpassingen worden overgenomen in een 

regeling voor de non-profitsector. Dat geldt voor het in onze eerdere studie uitgewerkte en in het 

bijgaand voorontwerp van wet omschreven concept van semi-agorale arbeid en de daarin 

vooropstaande vereiste dat de persoon die semi-agorale arbeid verricht gewoonlijk en hoofdzakelijk 

een beroepsactiviteit moet uitoefenen, zoals omschreven in het voorontwerp van wet. Vanzelfsprekend 

zullen de in aanmerking komende activiteiten en organisaties moet worden omschreven op een meer 

algemene wijze dan het geval is in het voorliggende voorontwerp van wet. Verder onderzoek is ons 

inziens vereist voor het opstellen daarvan. De bepalingen met betrekking tot de overeenkomst inzake 

semi-agorale sportbegeleiding, de aansprakelijkheidsregeling en de verzekering kunnen, mutatis 

mutandis, worden overgenomen in een semi-agoraal statuut voor de non-profitsector. Hetzelfde geldt 

ons inziens voor de bepalingen die rechtszekerheid creëeren door te bevestigen dat de in het 

voorontwerp van wet vermelde sociale wetten niet van toepassing zijn op semi-agorale arbeid en door 

te bepalen in hoever semi-agorale arbeid kan worden verricht door personen die gerechtigd zijn op 

socialezekerheidsuitkeringen. Ook de slotbepalingen inzake registratie en controle zullen een goede 

bron van inspiratie kunnen zijn voor een voorontwerp van wet dat strekt tot invoering van het semi-

agorale statuut voor de hele non-profitsector. 

Sommige bepalingen van het voorliggende voorontwerp van wet kunnen echter niet zonder 

meer worden getransponeerd naar de non-profitsector. Die bepalingen die concreet vorm geven aan 

het semi-agoraal statuut van de sportbegeleiders, houden immers rekening met de specifieke 

kenmerken van de in dit voorontwerp goed afgebakende sportbegeleidingsactiviteit en met de reeds 

bestaande, specifieke sociale en fiscale regelgeving voor de sportsector. Dat specifieke kader heeft 

vooral een specifieke invloed op de inhoud van de regels in dit wetsontwerp, die betrekking hebben op 

de omvang van de toegelaten tijdsinvestering en van de vergoeding van semi-agorale arbeid als 

sportbegeleider en op de kwalificatie van die vergoeding als diverse inkomsten met een eigen 

aanslagvoet. De grote diversiteit van activiteiten die mogelijkerwijze in aanmerking komen voor een 

semi-agoraal statuut in de non-profitsector en de verschillen in de sociale en fiscale wetgeving met de 

sportsector en tussen de overige sectoren binnen de non-profitsector onderling, laten het ons inziens 

niet toe om de in dit wetsontwerp uitgewerkte regeling op dit vlak zonder meer over te nemen, noch 

wat de toegelaten tijdsinvestering, noch wat de toegelaten vergoeding betreft. Het gemeenschappelijke 

streefdoel om de professionele arbeid te vrijwaren voor een ongewenst geachte uitstroom naar het 

semi-agoraal statuut kan, bijvoorbeeld rekening gehouden met de tussen de diverse paritaire comités 

bestaande verschillen in de minimumlonen, andere regels vergen dan degene die zijn uitgewerkt in dit 

voorontwerp van wet voor de specifieke activiteit van de sportbegeleiding. Zowel de diversiteit van de 

desbetreffende activiteiten als de eigen kenmerken van de diverse sectoren van de non-profitsector 

moeten daarbij in overweging worden genomen. De thans voorgestelde regeling met betrekking tot de 

sociale en fiscale behandeling van de vergoedingen van semi-agorale sportbegeleiding kan, minstens 

wat de precieze details ervan betreft, ons inziens niet zonder verder onderzoek worden voorgesteld 

voor de non-profitsector. Ook het mogelijk aantal betrokken personen en de daarmee gepaard gaande 

impact op de algemene overheidsfinanciën rechtvaardigen verder onderzoek naar de aard van de 

gewenste sociale en fiscale behandeling van de vergoedingen voor semi-agorale arbeid in de non-

profitsector.  

 

 

4. Wij besluiten ten eerste dat het voorliggende wetsontwerp qua onderliggende doelstellingen 

en principes en wat zeer vele algemene regels betreft, ook kan worden toegepast op de ruimere non-
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profitsector. De principes die wij in onze eerdere studie hebben uitgewerkt, en het advies van de Hoge 

Raad voor Vrijwilligers kunnen fungeren als bouwstenen voor de implementatie van een statuut voor 

de semi-agorale arbeid voor de non-profitsector. Ten tweede zijn wij van oordeel dat de specifieke 

noden op het vlak van de sportbegeleiding, zoals in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp 

wordt uiteengezet, rechtvaardigen dat de invoering van een eigen wettelijk kader voor het semi-

agoraal statuut van de sportbegeleiders intussen zonder uitstel wordt benaarstigd. 

 

Joris De Wortelaer en Guido Van Limberghen 
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BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 

…. 2017 

 

WETSONTWERP 

betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders 

____________________________________ 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Dames en Heren, 

 

Dit wetsontwerp strekt ertoe te verhelpen aan een leemte in de Belgische wetgeving waarvan het 

belang steeds meer toeneemt, door de invoering van een wettelijk kader met betrekking tot de rechten 

van semi-agorale sportbegeleiders.  

 

1. Algemene toelichting 

1. In het algemeen verwijst het begrip ‘semi-agorale arbeid’ naar elke vorm van arbeid in de 

publieke of private non-profitsector, die niet als vrijwilliger, maar tegen een beperkte verloning wordt 

verricht in een georganiseerd verband ten behoeve van anderen of van de samenleving. De aldus 

omschreven semi-agorale arbeid onderscheidt zich, enerzijds, van het vrijwilligerswerk en, anderzijds, 

van de agorale arbeid binnen een reguliere arbeidsmarkt. De agorale arbeid wordt ook wel 

professionele arbeid genoemd. Met het oog op de duidelijkheid wordt hierna uitsluitend de term 

‘professionele arbeid’ gehanteerd.  

Dat onderscheid manifesteert zich zowel op het conceptuele vlak, als op het vlak van de 

toepassing van de sociale en fiscale wetgeving. Wat de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving 

betreft, is semi-agorale arbeid geen vorm van beroepsarbeid en is de vergoeding van semi-agorale 

arbeid niet te beschouwen als een vorm van bezoldiging of beroepsinkomsten. 

Om deze redenen is het belangrijk ook de begrippen vrijwilligerswerk en professionele arbeid te 

duiden. 

Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers heeft 

vrijwilligerswerk betrekking op elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht 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. De activiteit moet voorts worden ingericht door een 

organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht. Zij mag niet 

door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie worden verricht in het kader van een 

arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. De vergoeding van de 
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vrijwilliger wordt beperkt tot een forfaitaire kostenvergoeding die thans noch 1.308,38 EUR/jaar, noch 

32,71 EUR/dag mag overschrijden. 

De professionele arbeid kent drie verschijningsvormen, met name arbeidsprestaties in 

ondergeschikt verband tegen loon op grond van een arbeidsovereenkomst (als werknemer), 

arbeidsprestaties ter uitvoering van een statuut dat eenzijdig wordt bepaald door de overheid (als 

ambtenaar) en arbeidsprestaties in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit (als zelfstandige). 

Deze actoren ressorteren onder respectievelijk het arbeidsrecht, de socialezekerheidswetgeving en de 

personenbelasting (met de bezoldiging van werknemers als belastbare grondslag) wat de werknemers 

betreft, het ambtenarenrecht, de socialezekerheidswetten en de personenbelasting (met de bezoldiging 

van ambtenaren als belastbare grondslag) wat de ambtenaren betreft, en het burgerlijk en het 

handelsrecht, het sociaal statuut der zelfstandigen en de personenbelasting (met winsten en baten, 

alsmede bezoldigingen van bedrijfsleiders respectievelijk meewerkende echtgenoten als belastbare 

grondslag) wat de zelfstandigen betreft. 

 

2. Het voorliggende wetsontwerp sluit niet uit dat sportbegeleiders hun activiteit uitoefenen als 

vrijwilligerswerk of professionele arbeid, maar opent de bijkomende mogelijkheid om die activiteit te 

verrichten in het kader van een semi-agoraal statuut, omwille van de bestaande specifieke noden die 

een wetgevend optreden zonder uitstel rechtvaardigen.  

Hoewel deze activiteit in wezen wordt uitgeoefend als een vrijetijdsactiviteit, worden immers 

toenemende eisen gesteld aan de sportbegeleiding met het oog op de bevordering van de kwaliteit 

ervan. De sportbegeleiding heeft een semiprofessioneel karakter verkregen waarvoor de wetgeving 

inzake vrijwilligerswerk niet steeds een passend kader biedt en waarvoor nog geen andere aangepaste 

wettelijke regeling bestaat. Dat leidt in de praktijk tot een hoge graad van rechtsonzekerheid. Een 

dergelijke activiteit wordt in de praktijk immers meestal uitgevoerd in ondergeschikt verband en tegen 

betaling van een vergoeding. Bij gebrek aan een wettelijke regeling ontstaat voor de semi-agorale 

sportbegeleider en de betrokken organisaties een aanzienlijk risico dat hun contractuele relatie wordt 

geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Daaruit volgt de toepasselijkheid van de 

arbeidswetgeving en de wetgeving inzake sociale zekerheid voor werknemers. Bovendien lopen de 

betrokkenen een aanzienlijk risico te worden gesanctioneerd met toepassing van het Sociaal 

Strafwetboek. 

Bovendien leidt een ongebreidelde toepassing van de sociale en fiscale wetgeving ertoe dat de 

ontwikkeling van de sportbegeleiding ernstig wordt belemmerd omwille van de atypische behoeften 

van de sportbegeleiding: avond-, nacht- en weekendactiviteiten, sporttechnische belemmeringen (korte 

opeenvolgende wedstrijden van verschillende duur, verplichte opleidingen en examens, 

voorbereidingen van trainingen, wedstrijden, …). 

In een ruimere context wordt verwezen naar een groeiende en bredere maatschappelijke 

behoefte tot anders omgaan met arbeid en werk. Nieuwe maatschappelijke en economische tendensen 

vormen een nieuwe voedingsbodem voor allerhande initiatieven en activiteiten, die vanuit een 

traditionele juridische benadering worden verhinderd of sterk bemoeilijkt. Zo wordt verwezen naar het 

‘anders gaan werken’, ‘het op een sociaal verantwoorde wijze omgaan met vrije tijd’, ‘de oriëntatie 

naar innovatieve en creatieve vrijetijdsactiviteiten’, ‘de toenemende vergrijzing van de arbeidsmarkt’, 

de verlenging van de levensverwachting’, ‘de flexi-volunteer, als multi-inzetbare vrijwilliger binnen 

diverse organisaties’, ‘het slashen, of het combineren van twee jobs waarbij de inkomstengarantie 

gecombineerd wordt met de passie voor een tweede activiteit’, … 
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3. Het voorliggend wetsontwerp dat de invoering van een passend semi-agoraal statuut voor de 

sportbegeleiders voorstelt om de hoger uiteengezette redenen, neemt de conclusies van eerder 

onderzoek
1
 als uitgangspunt. Daarbij staat centraal dat de invoering van het semi-agoraal statuut niet 

mag leiden tot een uitstroom uit de professionele arbeidsmarkt.  

Om te voorkomen dat de activiteiten van semi-agorale sportbegeleiders een negatief effect op de 

arbeidsmarkt zouden sorteren, wordt het toepassingsgebied van het voorgestelde statuut dan ook 

duidelijk afgebakend met behulp van volgende principes: 

- wat het sectorale toepassingsgebied betreft, blijft het voorgestelde statuut voorbehouden aan 

de non-profitorganisaties binnen de sportsector; 

- het personele toepassingsgebied wordt beperkt tot wie welbepaalde, limitatief opgesomde 

sportbegeleidingsactiviteiten verricht, waarbij de focus ligt op de maatschappelijke en sociale 

meerwaarde daarvan; 

- wat de vergoeding betreft, wordt duidelijk bepaald welk bedrag de semi-agorale 

sportbegeleiders maximaal mogen ontvangen; 

- om te vermijden dat de tijdsinvestering van semi-agorale sportbegeleiders in de praktijk de 

bestaansreden van het nieuwe statuut zou overstijgen, wordt het nieuwe semi-agorale statuut 

slechts opengesteld voor personen die een professionele hoofdactiviteit uitoefenen en daaraan 

hun sociale bescherming ontlenen en wordt tevens duidelijk bepaald in hoever zij hun semi-

agorale sportbegeleiding kunnen cumuleren met welbepaalde socialezekerheidsprestaties 

(bijvoorbeeld pensioenen, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering).  

Die principes vinden hun neerslag in de volgende regels: 

- het statuut van semi-agorale sportbegeleiders wordt voorbehouden aan de bijzondere 

doelgroep van effectieve sportbegeleiders, dat wil zeggen personen die zich op 

semiprofessionele basis willen toeleggen op de sport specifieke begeleiding van recreatieve of 

competitieve sportbeoefenaars of op het leiden of beoordelen van een sportcompetitie op basis 

van een geldend spel-, wedstrijd- of kampreglement, uitgevaardigd door de organiserende 

sportvereniging. In een ruimer kader ressorteren ook stewards onder het toepassingsgebied van 

dit wetsontwerp, omwille van hun sport gerelateerde opdracht. Het nieuwe statuut geldt 

bijgevolg uitsluitend voor sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinatoren, 

sportscheidsrechters, juryleden en stewards. Deze opsomming is limitatief en wordt in de 

nieuwe wetgeving vastgelegd met het oog op de rechtszekerheid; 

- een persoon mag niet meer dan 500 uren per kalenderjaar besteden aan de semi-agorale 

sportbegeleiding; 

- de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding mag de wettelijk vastgelegde 

maximumbedragen per kalenderjaar en per uur niet overschrijden. Die maximumbedragen 

worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer en bedragen in termen van vandaag 

maximaal 5.000 EUR bruto per kalenderjaar en maximaal 10 EUR bruto per uur (= 5.000 

euro/500 uur); 

                                                      
1
  J. De Wortelaer en G. Van Limberghen, 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. 

Eindrapport, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2013, 93p.; cf. Hoge Raad voor Vrijwilligers, “Het 10-

jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers. Twee adviezen voor een 

toekomstperspectief”, http://hogeraadvrijwilligers.belgium.be/nl/adviezen/adviezen.htm, 34p.) 
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- semi-agorale sportbegeleiders mogen niet in een zelfde tijdsspanne als vrijwilliger, 

werknemer, zelfstandige of ambtenaar zijn verbonden met dezelfde organisatie, noch twee of 

meer overeenkomsten inzake semi-agorale sportbegeleiding die geheel of gedeeltelijk een 

zelfde tijdsspanne bestrijken, sluiten met dezelfde sportorganisatie. Het wordt hen wel 

toegelaten om binnen een zelfde tijdsspanne hun semi-agorale activiteit als sportbegeleider te 

combineren met een semi-agorale sportbegeleiding of vrijwilligerswerk voor een andere 

organisatie. Zo blijft de inzetbaarheid van vrijwilligers in de non-profitsector gegarandeerd.  

 

4. Aldus beogen de indieners van dit wetsontwerp een win-situatie te verwezenlijken: 

- voor de semi-agorale sportbegeleiders, door het invoeren van een toegankelijk, begrijpelijk 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 het billijk vergoeden van semi-agorale sportbegeleiders mogelijk wordt; 

- voor de desbetreffende organisaties, doordat zij worden ontlast van een hoge administratieve 

belasting en worden gevrijwaard van de negatieve gevolgen van een ongebreidelde toepassing 

van de sociale wetgeving (boetes, strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders, …), 

terwijl de drempel tot het inschakelen van semi-agorale sportbegeleiders aanzienlijk wordt 

verlaagd (o.a. door de financiële kost daarvan te beperken tot een aanvaardbaar en haalbaar 

niveau); 

- voor de overheid, door het stimuleren van bijkomende activiteiten binnen het semi-agoraal 

referentiekader, het ontraden en terugdringen van zwart- of sluikwerk en het daarmee gepaard 

gaande genereren van nieuwe inkomsten (verhoging belastinginkomsten, positief effect op de 

werkloosheid, nieuwe stimuli inzake ontwikkeling in de sector van de sportbegeleiding, …); 

- voor de eindgebruikers (de personen voor wie de semi-agorale activiteiten worden verricht), 

doordat de mogelijkheden tot een kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning worden 

verbeterd. 

Om die redenen 

- worden op de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding geen sociale bijdragen geheven; 

wel wordt zij,na aftrek van beroepskosten tot beloop van 30%, belast als diverse inkomsten 

aan een vast tarief van 25% (tenzij globalisatie voordeliger is); 

- ressorteren semi-agorale sportbegeleiders, zoals vrijwilligers, niet onder het toepassingsgebied 

van de arbeidswetgeving en bouwen zij in die hoedanigheid geen sociale rechten op; 

- sluiten semi-agorale sportbegeleiders en de betrokken organisaties een ‘overeenkomst inzake 

semi-agorale sportbegeleiding’, waarvan de inhoud wordt bepaald bij wet;  

Dat uitgangspunt veronderstelt eveneens dat aandacht wordt besteed aan de administratieve 

formaliteiten die de implementatie van het semi-agorale statuut ondersteunen en begeleiden.  

Enerzijds, moet een correcte overheidscontrole op de naleving van het statuut (o.a. op fiscaal, 

parafiscaal en arbeidsrechtelijk vlak, …), een oneigenlijk gebruik ervan voorkomen. Anderzijds, moet 

vermeden worden dat administratieve drempels de effectieve benutting van het statuut zouden 

verhinderen. Het voorliggende wetsontwerp beperkt daarom doelbewust de administratieve 

verplichtingen voor de semi-agorale sportbegeleiders en de betrokken organisaties (‘light to implement 

and easy to use’). 
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5. Het voorliggende wetsontwerp gaat ten slotte ervan uit dat het statuut van semi-agorale 

sportbegeleiders zoveel mogelijk moet sporen met het statuut van de vrijwilliger. Om die reden sluit 

dit voorstel waar mogelijk aan bij de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers. 

 

2. Artikelsgewijze bespreking 

 

Artikel 1 

Artikel 74 van de Grondwet vormt de rechtsgrond van dit wetsontwerp. 

 

Art. 2 

Indieners wensen de nieuwe regeling toepasselijk te maken zowel op de semi-agorale 

sportbegeleiding die volledig wordt verricht in België, als op de semi-agorale sportbegeleiding die 

hoofdzakelijk in België maar ook gedeeltelijk wordt verricht in het buitenland (bv. een sportbegeleider 

die een sportclub of -ploeg tijdelijk begeleidt in het buitenland naar aanleiding van een wedstrijd of 

manifestatie). De wet is in die gevallen zowel van toepassing op de semi-agorale sportbegeleider, als 

op de betrokken sportorganisatie. 

Centraal hierbij staat dat de semi-agorale sportbegeleider zijn hoofdverblijfplaats heeft in 

België. Wanneer het uitvoeren van semi-agorale activiteit tijdelijk geschiedt in het buitenland, dient in 

dat geval dezelfde wettelijke bescherming te worden gegarandeerd aan de sportbegeleider. Anders zou 

de continuïteit van semi-agorale sportbegeleiding ernstig in gevaar worden gebracht. Verschillende 

sportactiviteiten spelen zich immers af in het buitenland (bv. tornooien, wedstrijden, manifestaties, 

kampioenschappen, …). 

Het begrip ‘hoofdverblijfplaats’ verwijst overeenkomstig artikel 4, § 2, 1° van het Wetboek 

Internationaal Privaatrecht naar de plaats waar een natuurlijke persoon zich hoofdzakelijk heeft 

gevestigd, zelfs bij afwezigheid van registratie en onafhankelijk van een verblijfs- of 

vestigingsvergunning. Om deze plaats te bepalen, wordt met name rekening gehouden met 

omstandigheden van persoonlijke of professionele aard die duurzame banden met die plaats aantonen 

of wijzen op de wil om die banden te scheppen. 

Semi-agorale sportbegeleiding die volledig in het buitenland wordt georganiseerd, valt dus 

buiten het toepassingsgebied van deze wet. De vaststelling dat de semi-agorale sportbegeleiding vanuit 

België wordt georganiseerd, heeft geen invloed daarop. 

De Koning kan bij besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad bepaalde categorieën van 

personen uitsluiten van het toepassingsgebied van deze wet. Deze bevoegdheid biedt bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om het personele toepassingsgebied van deze wet in te perken, ingeval de betrokken 

personen niet louter een activiteit van sportbegeleiding zouden uitoefenen.  

De Koning bezit eveneens de mogelijkheid om bij besluit vastgesteld na overleg in de 

ministerraad het toepassingsgebied van deze wet uit te breiden tot bepaalde categorieën van personen. 

Hierbij is vereist dat wordt vastgesteld dat deze personen eveneens opereren als sportbegeleider in de 

zin van dit wetsontwerp. 

 

Art. 3 
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De draagwijdte van dit voorstel wordt duidelijk aan de hand van een definiëring van de 

begrippen semi-agorale sportbegeleiding, semi-agorale sportbegeleider en sportorganisatie. 

1° Semi-agorale sportbegeleiding 

Om als semi-agorale sportbegeleiding te kunnen worden beschouwd, moet een activiteit 

voldoen aan verschillende voorwaarden. 

a) In tegenstelling tot het manifest onbezoldigde karakter van het vrijwilligerswerk wordt de 

semi-agorale sportbegeleiding uitgevoerd tegen vergoeding. De betrokken partijen hebben de vrije 

keuze om de omvang van deze vergoeding te bepalen, mits zij de in dit artikel 21 van dit wetsontwerp 

bedoelde grenzen eerbiedigen. De omvang van deze vergoeding wordt schriftelijk in de overeenkomst 

inzake semi-agorale sportbegeleiding vastgelegd. Dat biedt een volledige rechtszekerheid aan beide 

partijen. 

b) Naar analogie van het vrijwilligerswerk wordt de semi-agorale sportbegeleiding verricht ten 

behoeve van derden en niet voor zichzelf. Activiteiten die zijn geënt op de eigen persoon, vallen 

buiten het toepassingsgebied van dit wetsontwerp. 

c) De semi-agorale sportbegeleiding situeert zich voorts buiten het zuivere familie- of 

privéverband van degene die de activiteit verricht. Loutere privé-activiteiten vallen buiten het 

toepassingsgebied van dit wetsontwerp.  

d) Het statuut van semi-agorale sportbegeleiders vereist het bestaan van hetzij een 

arbeidsovereenkomst (als werknemer) , hetzij een beroepsbezigheid als zelfstandige, hetzij een statuut 

(als onderwijzer of ambtenaar). Deze professionele activiteit dient eveneens gewoonlijk en 

hoofdzakelijk te worden uitgeoefend. Artikel 4 van dit wetsontwerp verduidelijkt deze laatste vereiste.  

Deze voorwaarde voor de toekenning van het semi-agoraal statuut is gerechtvaardigd om 

diverse redenen.  

Anders dan bij professionele arbeid staat bij semi-agorale sportbegeleiding de bescherming van 

het inkomen of de koopkracht van de betrokkene en zijn gezin niet centraal. Het betreft veeleer een 

vrijetijdsbesteding met een hoge maatschappelijke toegevoegde waarde waaraan evenwel steeds meer 

kwaliteitseisen worden gesteld en waarvoor een weliswaar beperkte vergoeding dan ook 

gerechtvaardigd is. Voorts voorkomt deze voorwaarde een mogelijke uitstroom van professionele naar 

semi-agorale sportbegeleiding. De professionele hoofdactiviteit staat ten slotte garant voor de sociale 

bescherming en voorkomt dat semi-agorale sportbegeleiders zouden verstoken blijven van elke sociale 

bescherming. Semi-agorale sportbegeleiding zelf geeft immers geen aanleiding tot de heffing van 

socialezekerheidsbijdragen of de opbouw van socialezekerheidsrechten. De finaliteit van semi-agorale 

sportbegeleiding ligt elders. Wel voorziet dit wetsontwerp in een aantal bijkomende beschermings-

maatregelen die vermijden dat semi-agorale sportbegeleiders worden blootgesteld aan bepaalde 

risico’s verbonden aan de semi-agorale activiteit (bv. ongevallen, aansprakelijkheid). Waar nodig 

perkt dit wetsontwerp deze risico’s juridisch of verzekeringstechnisch in. Het verlies van de 

hoedanigheid van werknemer, ambtenaar of zelfstandige houdt niet in alle gevallen de beëindiging van 

semi-agorale activiteit in. Men kan als semi-agorale sportbegeleider actief blijven, als men ingevolge 

de eerder uitgeoefende professionele activiteit nog steeds een bepaalde sociale bescherming geniet. Zo 

is het logisch dat een gepensioneerde nog kan optreden als semi-agorale sportbegeleider. Hetzelfde 

geldt voor de regel dat een werkloos geworden werknemer het sportseizoen als semi-agorale 

sportbegeleider mag voleindigen, mits bepaalde voorwaarden in acht worden genomen. 

Personen zonder gewoonlijke en hoofdzakelijke professionele activiteit bezitten bijgevolg niet 

de mogelijkheid om een activiteit als sportbegeleider te verrichten met gebruik van het semi-agoraal 

statuut. Deze mogelijkheid wordt bewust niet toegelaten, om de professionele arbeid binnen de 

sportsector te vrijwaren. Anders zou immers een goedkoop korps van professionele sportbegeleiders 
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zonder een degelijke sociale bescherming tot stand komen. Bovendien verlaat men dan de 

basisgedachte van de ontwikkeling van een nevenactiviteit in het verlengde van de eigenlijke 

vrijetijdsinvulling. Zo zal het voor een kind ten laste (bv. als student) of een huisvrouw of -man niet 

mogelijk zijn om – bij gebrek aan professionele hoofdactiviteit – een overeenkomst als semi-agorale 

sportbegeleider te sluiten. Niets belet dat een dergelijke activiteit wordt uitgeoefend ter uitvoering van 

een andere tewerkstellingsovereenkomst (bv. als jobstudent). 

e) Met het oog op de bescherming van de professionele arbeid mag het statuut van semi-agorale 

sportbegeleider tijdens de duur van de daartoe gesloten overeenkomst niet worden gecombineerd met 

de hoedanigheid van werknemer, zelfstandige of ambtenaar binnen dezelfde organisatie, ook al bestaat 

de activiteit die wordt uitgeoefend als werknemer, zelfstandige of ambtenaar niet in sportbegeleiding. 

Deze strikte benadering biedt een hoge graad van rechtszekerheid voor alle betrokkenen en voorkomt 

misbruik van het statuut van semi-agorale sportbegeleider. Dat statuut mag bijgevolg in een zelfde 

periode niet worden gecombineerd met een mandaat als bestuurder of logistiek medewerker, voor 

zover deze laatste functies worden uitgeoefend als zelfstandige of als werknemer. 

Het statuut van semi-agorale sportbegeleider mag binnen dezelfde organisatie in een zelfde 

periode ook niet worden gecombineerd met het statuut van vrijwilliger in de zin van de wet van 3 juli 

2005. Anders zou de door dit wetsontwerp opgelegde maximale vergoeding van 5.000 EUR per 

kalenderjaar gemakkelijk kunnen worden omzeild door voor dezelfde activiteit naast de semi-agorale 

vergoeding eveneens een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Bovendien zou een gelijktijdige 

cumulatie van de statuten van vrijwilliger en van semi-agorale sportbegeleider binnen dezelfde 

organisatie een verhoogde druk op de professionele tewerkstelling leggen. Een gelijktijdige 

toekenning van een vrijwilligersvergoeding en een semi-agorale vergoeding zou een competitieve 

verloning vormen en door sommigen kunnen worden beschouwd als een alternatief voor een deeltijdse 

professionele tewerkstelling. Dit wetsontwerp wenst dat risico te voorkomen.  

Dat risico bestaat echter niet of is minstens veel kleiner, ingeval een persoon wordt 

ingeschakeld door twee verschillende organisaties. De combinatie van vrijwilligerswerk en semi-

agorale sportbegeleiding in een zelfde periode wordt daarom wel toegelaten, als de sportbegeleiding 

wordt verricht voor een andere organisatie dan de organisatie waarvoor de betrokkene 

vrijwilligerswerk verricht. Zo kan een persoon zonder problemen gelijktijdig optreden als trainer-

vrijwilliger voor een bepaalde sportorganisatie en als semi-agorale sportbegeleider voor een andere. 

Het is ook toegelaten om binnen dezelfde organisatie het statuut van vrijwilliger te laten volgen door 

een statuut als semi-agorale sportbegeleider. Iemand kan bijvoorbeeld als trainer-vrijwilliger starten en 

na afloop van die overeenkomst overschakelen naar het statuut van semi-agorale sportbegeleider. Een 

omgekeerd scenario waarbij een overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding na afloop 

daarvan wordt gevolgd door vrijwilligerswerk, is eveneens mogelijk, ook binnen eenzelfde 

sportorganisatie. Door deze regeling wordt een soepele overgang tussen beide statuten of 

hoedanigheden verzekerd.  

Gelijktijdige overeenkomsten inzake semi-agorale sportbegeleiding tussen een persoon en 

eenzelfde organisatie zijn evenzeer verboden als de gelijktijdige combinatie van vrijwilligerswerk en 

semi-agorale sportbegeleiding, andermaal om misbruiken te voorkomen. Een sportorganisatie kan met 

een sportbegeleider wel één overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding sluiten, die 

verschillende functies tot voorwerp heeft. Zo kan iemand zich via één overeenkomst inzake semi-

agorale sportbegeleiding ertoe verbinden om binnen eenzelfde sportorganisatie de functie van 

bijvoorbeeld trainer en scheidsrechter waar te nemen. 

g) Semi-agorale sportbegeleiding in de zin van dit wetsontwerp vereist een meerwaarde ten 

behoeve van derden. Wie louter als deelnemer optreedt (bv. als sportbeoefenaar, speler…) verricht 

geen semi-agorale activiteiten. Hetzelfde geldt wat de personen betreft, ten behoeve van wie een 
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bepaalde activiteit wordt ontwikkeld. Zo zal een jeugdsportcoördinator als semi-agorale 

sportbegeleider kunnen optreden, de jongere echter niet. 

 

2° Semi-agorale sportbegeleider 

Elke natuurlijke persoon wiens activiteit als sportbegeleider voldoet aan de hoger uiteengezette 

constitutieve bestanddelen van het begrip ‘semi-agorale sportbegeleiding’, kan optreden als semi-

agorale sportbegeleider en de rechtsbescherming van het bijhorende semi-agorale statuut genieten. 

Rechtspersonen kunnen niet worden beschouwd als semi-agorale sportbegeleider. 

Verder verduidelijkt het wetsontwerp het begrip ‘sportbegeleider’. Het gaat om elke natuurlijke 

persoon die zich bezig houdt met sport specifieke of sport gerelateerde 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 sportorganisatie. 

Het wetsontwerp omvat verder een limitatieve opsomming van functies die het voorwerp kunnen 

uitmaken van een activiteit als sportbegeleider in de zin van deze wet. Het gaat om sporttrainers, 

sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinatoren, sportscheidsrechters, juryleden en stewards. 

De desbetreffende functies worden ook inhoudelijk nader omschreven: 

- sporttrainer en sportlesgever: elke natuurlijke persoon die zich binnen de sport specifieke 

begeleiding van recreatieve en competitieve sportbeoefenaars bezig houdt met het 

sporttechnische, sport tactische en/of conditionele ontwikkelingsproces, waarbij de 

begeleiding geconcretiseerd wordt in de begeleiding van de concrete sportbeoefening op het 

terrein, initiaties, lessen en trainingen, die zowel individueel als op een team van 

sportbeoefenaars zijn gericht. Zo worden onder andere de (aspirant-)initiator, de instructeur, 

de sporttak specifieke trainer en de begeleidingsgerichte sportbegeleiders zoals 

bewegingsanimatoren, jogbegeleiders en wegkapiteins gerekend tot deze doelgroep; 

- sportcoach: elke natuurlijke persoon die zich binnen de sport specifieke begeleiding van 

recreatieve en competitieve sportbeoefenaars bezig houdt met de tactische en mentale 

ondersteuning van individuele sportbeoefenaars of een team van sportbeoefenaars tijdens een 

sportieve training of wedstrijd; 

- jeugdsportcoördinator: elke natuurlijke persoon die ten behoeve van de sportieve begeleiding 

van jeugdige sportbeoefenaars, de jeugdsportwerking van een sportorganisatie coördineert op 

het vlak van het beleid, de opleiding, de begeleiding, de organisatie, de communicatie en de 

kwaliteitsbewaking; 

- sportscheidsrechter: elke natuurlijke persoon die binnen de sportieve begeleiding van 

sportbeoefenaars, een sportcompetitie leidt of beoordeelt, op basis van een geldend spel-, 

wedstrijd- of kampreglement, uitgevaardigd door een sportorganisatie. De scheidsrechter heeft 

in dat reglement een duidelijk omschreven bevoegdheidsafbakening. De wedstrijdleiding/-

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

individuele scheidsrechter of door een team van scheidsrechters. Gebruikelijke benamingen 

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

hoofdscheidsrechter, grensrechter, assistent-scheidsrechter, official, aantekenaar (basketbal), 

keerpuntrechter (zwemmen), … ; 

- jurylid: elke natuurlijke persoon die binnen de sportieve begeleiding van sportbeoefenaars, als 

lid van een team of jury, een sportcompetitie leidt of beoordeelt, op basis van een geldend 

spel-, wedstrijd-, of kampreglement, uitgevaardigd door een sportorganisatie; 

- steward: elke natuurlijke persoon die door de sportorganisatie wordt aangesteld om de 

toeschouwers te ontvangen en te begeleiden bij een sportwedstrijd, bij een sportactiviteit of bij 

een sportevenement ten einde het goede verloop van de sportwedstrijd, de sportactiviteit of 
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van het sportevenement te waarborgen met het oog op de veiligheid van de toeschouwers. 

Deze stewards kunnen bijgevolg verschillende sportdisciplines ondersteunen. 

Het limitatieve karakter van deze opsomming impliceert bijvoorbeeld dat loutere logistieke 

medewerkers, bestuurders of sportverantwoordelijken binnen een organisatie niet vallen onder de 

toepassing van dit wetsontwerp. 

 

3° Sportorganisatie 

Elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt 

met semi-agorale sportbegeleiders, wordt beschouwd als ‘sportorganisatie’ in de zin van dit ontwerp.  

Een feitelijke vereniging duidt op elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of 

meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking 

van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en 

bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging. Naar 

analogie van artikel 3, 3° van de Vrijwilligerswet omvat deze begripsomschrijving vier constitutieve 

bestanddelen: 

- een vereniging van een aantal personen, waardoor éénmansactiviteiten worden uitgesloten; 

- een wilsovereenstemming tussen de betrokken personen om een activiteit met een sociale 

doelstelling te organiseren; 

- het verwezenlijken van een onbaatzuchtige doelstelling, die, enerzijds, zich situeert in het 

verlengde van het niet-commerciële oogmerk van de activiteit en, anderzijds, het loutere 

individuele belang van deze personen overstijgt; 

- het uitoefenen van een rechtstreekse controle op de werking van de vereniging, hetgeen 

impliceert dat er wel degelijk sprake is van een duidelijk engagement om een onbaatzuchtige 

doelstelling na te streven met activiteit zonder winstgevend karakter. Deze personen zijn met 

andere woorden eveneens verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving, 

met inbegrip van deze vervat in dit wetsontwerp. 

Alleen organisaties zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op semi-agorale 

sportbegeleiders. De ontstentenis van winstoogmerk benadrukt de maatschappelijke meerwaarde van 

de inzet van semi-agorale sportbegeleiders in de nonprofitsector en voorkomt misbruiken in de 

commerciële sector (bv. als goedkoop alternatief ter vervanging van reguliere arbeidskrachten). 

Commerciële organisaties of organisaties met een winstoogmerk vallen bijgevolg buiten het 

toepassingsgebied van dit ontwerp.  

 

Art. 4 

Als uitgangspunt geldt dat semi-agorale sportbegeleiding een nevenactiviteit vormt die moet 

gepaard gaan met een professionele hoofdbezigheid. Het is precies deze gewoonlijk uitgeoefende, 

hoofdzakelijke beroepsbezigheid die garant staat voor de inkomensverwerving en sociale bescherming 

van de betrokkene en het recht op socialezekerheidsuitkeringen opent.  

Dit wetsontwerp bepaalt daarom de voorwaarden waaronder de semi-agorale sportbegeleider 

geacht wordt gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsactiviteit uit te oefenen. Bij ontstentenis daarvan 

kan geen gebruik worden gemaakt van het statuut van semi-agorale sportbegeleiders. 
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De omschrijving van het begrip ‘gewoonlijke en hoofdzakelijke beroepsbezigheid’ is tot op 

zekere hoogte geïnspireerd door de omschrijving van een zelfstandig bijberoep in 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. 

De finaliteit van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep en de daarmee gepaard gaande 

ontstentenis van opbouw van socialezekerheidsrechten met een zelfstandig bijberoep waarvoor de 

betrokkene een bijdragevrijstelling geniet of een kleinere bijdrage betaalt dan de minimumbijdrage 

voor de beoefenaars van een zelfstandig hoofberoep, zijn immers vergelijkbaar met de finaliteit van 

semi-agorale sportbegeleiding en de daaraan verbonden ontstentenis van opbouw van 

socialezekerheidsrechten. De gelijkstellingen van bepaalde perioden van inactiviteit met de 

uitoefening van een ander hoofdberoep die voorkomen in de artikelen 35 en 36 van het koninklijk 

besluit van 19 december 1967, stroken evenwel niet met de uitgangspunten van het semi-agoraal 

statuut van de sportbegeleider en werden om die reden niet opgenomen in artikel 4 van het 

wetsontwerp. 

Om de inzetbaarheid van de gerechtigden op een rust- of overlevingspensioen of op een 

overgangsuitkering als semi-agorale sportbegeleiders te verzekeren, werd het genot van een dergelijke 

uitkering gelijkgesteld met de uitoefening van eenb ‘gewoonlijke en hoofdzakelijke 

beroepsbezigheid’.  

 

Art. 5 

1. Anders dan voor vrijwilligerswerk verplicht dit wetsontwerp tot het sluiten van een 

overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding waarin de rechten en verplichtingen van de 

betrokken partijen worden opgenomen. Met het oog op de noodzakelijke rechtszekerheid wordt 

bovendien het gebruik van een bij wet opgelegde standaardovereenkomst verplicht gemaakt. In geval 

van semi-agorale sportbegeleiding geldt immers niet de verplichting tot het opstellen van een 

arbeidsreglement. 

Deze schriftelijke overeenkomst moet worden gesloten uiterlijk op het ogenblik van de 

effectieve aanvang van semi-agorale sportbegeleiding. Zij moet bovendien minstens de in dit 

wetsontwerp opgenomen bepalingen omvatten, waaronder: 

a) de identiteit van semi-agorale sportbegeleider en de betrokken sportorganisatie, met inbegrip 

van het juridisch statuut van de organisatie en de maatschappelijke zetel, en, indien het gaat om een 

feitelijke vereniging, de identiteit en woonplaats van de verantwoordelijke(n) van de vereniging. De 

semi-agorale sportbegeleider en de toezichthoudende ambtenaren moeten ook ten aanzien van een 

feitelijke vereniging een duidelijk aanspreekpunt hebben; 

b) het opschrift ‘overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding’. Deze titel verwoordt de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om een semi-agorale relatie aan te gaan en dus niet 

bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of dienstencontract te sluiten; 

c) het voorwerp van de overeenkomst met een algemene omschrijving van de beoogde 

activiteiten. Deze omschrijving verduidelijkt voor welke activiteiten de semi-agorale sportbegeleider 

wordt ingezet, bijvoorbeeld als trainer, jurylid, scheidsrechter, steward, …. Een combinatie van 

verschillende activiteiten is mogelijk, vermits tussen een zelfde organisatie en een zelfde 

sportbegeleider niet meerdere overeenkomsten inzake semi-agorale sportbegeleider mogen worden 

gesloten met een geheel of gedeeltelijk overlappende duur. In één overeenkomst kan daarom 

bijvoorbeeld wel de combinatie van de activiteiten als scheidsrechter en trainer worden opgenomen.  
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Vermits de sportorganisatie geen toegang heeft tot de persoonsgegevens en de sociale 

bescherming van de kandidaat semi-agorale sportbegeleider, dient deze laatste vóór het sluiten van de 

overeenkomst een rechtsgeldig document, waaruit blijkt dat hij gewoonlijk en hoofdzakelijk een 

beroepsactiviteit uitoefent, of een hiermee gelijkgestelde hoedanigheid bezit (cfr. artikel 4 van dit 

wetsontwerp), te overhandigen aan de betrokken organisatie. Indien de kandidaat deze mededeling 

verzuimt, kan de overeenkomst tussen hemzelf en de sportorganisatie niet worden gesloten. Een attest 

van de werkgever, een loonfiche, een kwartaalaangifte als zelfstandige of een bewijs van betaling van 

socialezekerheidsbijdragen in die hoedanigheid, … worden bijvoorbeeld als rechtsgeldige documenten 

beschouwd. 

De semi-agorale sportbegeleider is tevens verplicht om de sportorganisatie onmiddellijk op de 

hoogte te brengen van enige wijziging inzake de gewoonlijke en hoofdzakelijke uitoefening van diens 

beroepsbezigheid of wijziging in de hiermee gelijkgestelde hoedanigheid. De overeenkomst inzake 

semi-agorale sportbegeleiding eindigt van rechtswege en zonder enige bijkomende vergoeding 

wanneer de semi-agorale sportbegeleider niet langer aan de vereisten van dit wetsontwerp 

beantwoordt. 

d) de plaats en het tijdstip of het rooster van uitvoering van de overeenkomst, alsmede de 

omvang van de semi-agorale sportbegeleiding, die per kalenderjaar maximaal 500 uren mag bedragen. 

Hierbij staat de flexibele inzet van semi-agorale sportbegeleider centraal. Eventuele afwijkingen 

inzake de omvang van de prestaties of de plaats of het tijdstip van uitvoering van deze overeenkomst 

dienen voorafgaandelijk tussen beide partijen te worden overeengekomen, behoudens in geval van 

overmacht of redenen die het ononderbroken karakter van semi-agorale sportbegeleiding 

rechtvaardigen. Alle afwijkingen worden uiterlijk tussen de betrokken partijen schriftelijk of 

elektronisch (bv. per e-mail) bevestigd binnen de 48 uren na het afgelasten of de afloop van de 

desbetreffende sportbegeleidingsactiviteit. 

e) de wijze van registratie van de effectieve prestaties van semi-agorale sportbegeleider. De 

prestaties van semi-agorale sportbegeleider moeten worden geacteerd op een nauwkeurige wijze. De 

omvang van deze prestaties bepaalt immers het uiteindelijke bedrag van de uit te betalen vergoeding. 

Dezelfde clausule bevestigt dat deze gegevens eveneens aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en 

de bevoegde fiscale administratie worden overhandigd. Ook wordt hierin benadrukt dat de betrokken 

semi-agorale sportbegeleider de regelgeving inzake de sociale en fiscale aangifte van deze 

vergoedingen strikt in acht dient te nemen; 

f) de bepaalde duur van de overeenkomst, die maximaal één jaar bedraagt. Er wordt geen 

minimumduur opgelegd. Hierdoor is het theoretisch mogelijk om een overeenkomst betreffende de 

semi-agorale sportbegeleiding voor één dag te sluiten. Uiteraard blijft het in sommige omstandigheden 

voordeliger om de sportbegeleider als vrijwilliger in te schakelen. Het sluiten van opeenvolgende 

overeenkomsten inzake semi-agorale sportbegeleiding is eveneens mogelijk. Er bestaan geen 

beperkingen op het vlak van het aantal opeenvolgende overeenkomsten die kunnen worden gesloten; 

g) de berekeningswijze en het bedrag van de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding;  

h) de berekeningswijze en het bedrag van de eventueel overeengekomen vergoeding van de 

werkelijke kosten die de semi-agorale sportbegeleider maakt voor de sportorganisatie bij effectieve 

verplaatsingen tussen zijn woonplaats en de plaats van uitvoering van deze overeenkomst. Deze niet 

verplichte vergoeding mag alleen de werkelijke kosten dekken van verplaatsingen die de semi-agorale 

sportbegeleider effectief heeft gemaakt en mag de bij artikel 21 van dit wetsontwerp vastgelegde 

maximumbedragen niet overtreffen; 

i ) het tijdstip van betaling van de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding en van de 

eventuele vergoeding voor verplaatsingskosten. Deze vergoedingen moeten worden betaald binnen de 

twee maanden na de prestatie of verplaatsing waarvoor zij verschuldigd zijn. Een systematische 
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betaling van de prestaties en verplaatsingen in een bepaalde maand bij het begin van de 

daaropvolgende maand voldoet bijvoorbeeld aan dat voorschrift. 

j) de verzekeringen die door de organisatie werden gesloten ten behoeve van semi-agorale 

sportbegeleider. Naast de verplicht opgelegde verzekeringen, kan de betrokken sportorganisatie 

voorzien in bijkomende dekkingen. Ook deze bijkomende verzekeringspolissen moet worden vermeld 

in de overeenkomst; 

k) de opzeggingsmodaliteiten en -termijn(-en) en de eventueel verschuldigde 

opzeggingsvergoeding, zoals bepaald in deze wet. De opname hiervan creëert de nodige 

rechtszekerheid voor de partij die een einde wenst te stellen aan de overeenkomst; 

l) de toepasselijke regels inzake deontologie. Meestal gaat het om de deontologische 

voorschriften die worden opgenomen in het reglement van de bevoegde federatie of analoge 

organisatie. Bijkomende deontologische verplichtingen kunnen worden opgenomen in de 

overeenkomst; 

m) de verklaring van de partijen dat zij ervan op de hoogte zijn dat het hen niet is toegestaan om 

een hogere vergoeding voor semi-agorale sportbegeleiding of een hogere verplaatsingsvergoeding te 

bedingen of toe te kennen dan toegestaan door artikel 21 van dit ontwerp en de verbintenis van de 

partijen om deze grenzen te eerbiedigen. Deze clausule benadrukt de noodzaak tot strikte 

inachtneming van de door dit wetsontwerp opgelegde grenzen en beoogt elk risico op herkwalificatie 

te voorkomen; 

n) de verbintenis van semi-agorale sportbegeleider om 1) de sportorganisatie alle nuttige 

inlichtingen te verstrekken omtrent de omvang van zijn semi-agorale sportbegeleiding tijdens 

hetzelfde en het vorige kalenderjaar bij andere sportorganisaties, en zijn vergoeding als semi-agorale 

sportbegeleider die door andere sportorganisaties tijdens hetzelfde en het vorige kalenderjaar werden 

of worden toegekend en 2) alle voorzorgsmaatregelen te treffen, opdat hij nooit een hogere vergoeding 

van zijn semi-agorale sportbegeleiding of een hogere dan de toegelaten verplaatsingsvergoeding 

verwerft via het sluiten of uitvoeren van één of meer overeenkomsten inzake semi-agorale 

sportbegeleiding; 

o) de bevestiging dat de semi-agorale sportbegeleider alle noodzakelijke inlichtingen van de 

organisatie heeft verkregen op het vlak van de risico’s verbonden aan de semi-agorale 

sportbegeleiding en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften, alsmede de verbintenis van semi-agorale 

sportbegeleider om deze na te leven. Vermits dit wetsontwerp de semi-agorale sportbegeleiders 

onttrekt aan de toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 

bij de uitvoering van hun werk, wordt via de verplichte opname van deze clausule gezorgd voor een 

adequaat beschermingsniveau op dit vlak.  

 

2. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst of bij het ontbreken van één of meer van 

de opgelegde vermeldingen in de overeenkomst kan de betrokken persoon niet worden beschouwd als 

een semi-agorale sportbegeleider. 

 

3. Het wetsontwerp bepaalt tevens de gronden tot schorsing van de uitvoering van de 

overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding. Het gaat meer bepaald om tijdelijke overmacht 

en zwangerschaps- en bevallingsrust. Bovendien werd een afzonderlijke schorsingsgrond opgenomen, 

die betrekking heeft op periodes waarin de semi-agorale sportbegeleiding niet nuttig kan worden 

uitgevoerd wegens ziekte of ongeval of ingevolge de toepassing van een geldend spel-, sport-, 

wedstrijd- of kampreglement uitgevaardigd door de bevoegde sportorganisatie of organiserende derde. 
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Vaak worden sportactiviteiten rechtstreeks beïnvloed door de werking van bepaalde reglementen die 

een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op de nuttige uitvoering of voortzetting van semi-

agorale sportbegeleiding. Een wedstrijd kan bijvoorbeeld worden afgelast, voortijdig stopgezet of 

onderbroken. De bedoeling is geenszins dat de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding 

zou eindigen in dergelijke omstandigheden. Daarom wordt geopteerd voor een tijdelijke schorsing van 

de uitvoering ervan. 

Tijdens deze periode van schorsing van de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding 

kan de betrokken sportbegeleider geen aanspraak maken op een vergoeding voor de niet verrichte 

sportbegeleiding of het niet verrichte gedeelte ervan, noch op een vergoeding van kosten voor 

verplaatsingen die niet zijn gemaakt. Het zou niet billijk zijn de sportorganisatie te verplichten tot 

vergoeding van semi-agorale sportbegeleider, ingeval de eigenlijke activiteiten niet worden 

uitgevoerd. Een dergelijke verplichting zou de sportorganisatie immers kunnen confronteren met 

onredelijke uitgaven en kosten. Ook mag hierbij niet uit het oog worden verloren dat de vergoeding 

van semi-agorale sportbegeleiding slechts een geringe omvang heeft en niet ertoe strekt te voorzien in 

het levensonderhoud van de sportbegeleider. 

Tijdens de periode van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst is het de partijen niet 

verboden een einde te stellen aan de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding. Zij dienen 

daarbij de in dit wetsontwerp omschreven voorwaarden en modaliteiten in acht te nemen. In 

voorkomend geval loopt de opzeggingstermijn ook tijdens de periode van schorsing, ongeacht welke 

partij de overeenkomst heeft opgezegd. Een soepele werking van de sportorganisatie staat hierbij 

centraal. In geval van een tijdelijke afwezigheid van de sportbegeleider moet immers dikwijls snel 

naar alternatieven worden gezocht, inzonderheid bij lopende competities (bv. nood aan scheidsrechter, 

jury) of vastliggende manifestaties (bv. een sportkamp). Om deze redenen moet de overeenkomst 

inzake semi-agorale sportbegeleiding snel en flexibel kunnen worden beëindigd met het oog op de 

continuïteit van de voorziene sportbegeleiding. 

 

4. Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan, neemt de overeenkomst 

inzake semi-agorale sportbegeleiding een einde op de wijze en volgens de modaliteiten bepaald in dit 

wetsontwerp. De meest logische vorm van beëindiging van de overeenkomst bestaat in het verstrijken 

van de termijn waarvoor zij werd gesloten. Een overeenkomst voor semi-agorale sportbegeleiding 

wordt steeds gesloten voor een bepaalde duur die ten hoogste één jaar mag bedragen. Bij het aflopen 

van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege. 

Bovendien heeft elke partij het recht om de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding 

te beëindigen door opzegging, waarvan de kennisgeving op straffe van nietigheid het begin en de duur 

van de opzeggingstermijn dient te vermelden. De kennisgeving van de opzegging geschiedt op straffe 

van nietigheid door afgifte van een voor ontvangst ondertekend geschrift aan de andere partij, bij een 

ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde dag na de datum van verzending, of bij 

gerechtsdeurwaardersexploot. Ook de sportorganisatie kan via een eenvoudige brief die voor 

ontvangst wordt getekend door de semi-agorale sportbegeleider, de overeenkomst beëindigen. Dit 

voorkomt bijkomende formaliteiten en additionele kosten. De opzeggingstermijn gaat in op het 

ogenblik waarop deze ter kennis werd gegeven, en wordt vastgesteld op 7 of 14 kalenderdagen in 

functie van de duur waarvoor de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding werd gesloten. 

De partij die de opzeggingstermijn niet in acht neemt, is gehouden de andere partij een 

vergoeding te betalen die gelijk is aan de vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider, die bij 

ontstentenis van de verbreking van de overeenkomst zou worden toegekend tijdens de niet in acht 

genomen opzeggingstermijn. Deze vergoeding valt aldus samen met de vergoeding die de semi-

agorale sportbegeleider tijdens de opzeggingstermijn zou verwerven, indien de overeenkomst niet was 
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beëindigd. Deze berekening kan gemakkelijk aan de hand van het werkrooster van de sportbegeleider 

worden vastgesteld. Eventueel voorziene of geplande schorsingen hebben geen invloed op de 

forfaitaire vaststelling van deze vergoeding. Het wetsontwerp maakt geen onderscheid op het vlak van 

de berekeningswijze van deze opzeggingsvergoeding naargelang van de partij die de overeenkomst 

heeft opgezegd. 

Ieder der partijen kan de overeenkomst vóór het verstrijken van de termijn en zonder 

opzegging of opzeggingsvergoeding beëindigen om een ernstige tekortkoming van de tegenpartij, 

waarvan redelijkerwijze wordt aangenomen dat zij onverenigbaar is met de verdere uitvoering van de 

overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding. De kennisgeving van deze beëindiging geschiedt 

op straffe van nietigheid door afgifte van een voor ontvangst ondertekend geschrift aan de andere 

partij, bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde dag na de datum van 

verzending, of bij gerechtsdeurwaardersexploot. 

 

Art. 6 

Ingeval de semi-agorale sportbegeleider bij de uitvoering van de overeenkomst inzake semi-

agorale sportbegeleiding schade berokkent aan de sportorganisatie of derden, is hij enkel aansprakelijk 

voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem 

eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

Op straffe van nietigheid mag niet worden afgeweken van deze aansprakelijkheidsregeling die 

beoogt de semi-agorale sportbegeleider te beschermen naar analogie van de aansprakelijkheidsregeling 

bedoeld bij artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.  

Ook een onderscheid gegrond op de aard van de feitelijke vereniging, zoals uitgewerkt in de wet 

van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, wordt niet gemaakt. Een gewaarborgde 

rechtszekerheid staat hierbij centraal. Elke semi-agorale sportbegeleider geniet dezelfde 

aansprakelijkheidsbeperking, ongeacht de aard van de organisatie waarmee hij is verbonden. 

De organisatie kan de vergoedingen en schadeloosstellingen die haar krachtens dit artikel 

verschuldigd zijn door de semi-agorale sportbegeleider en die na de feiten zijn overeengekomen met 

de semi-agorale sportbegeleider of vastgesteld door de rechter, inhouden op de vergoeding en/of 

vergoedingen toegekend krachtens deze wet. Die regel strookt eveneens met de inhoud van artikel 18 

van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

 

Art. 7 

Sportbegeleiding gaat in de praktijk gepaard met een aantal risico’s die inherent zijn aan 

sportactiviteiten. Het voorliggend wetsontwerp wil de mogelijke financiële gevolgen daarvan voor de 

desbetreffende semi-agorale sportbegeleiders inperken en legt daarom aan alle betrokken 

sportorganisaties de verplichting op om een ongevallenverzekering, een verzekering inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en een verzekering inzake lichamelijke schade te sluiten. Anders dan in de wet van 3 

juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, wordt in dit wetsontwerp voor geen enkele 

organisatie voorzien in een afwijking. Een semi-agorale sportbegeleider moet immers de zekerheid 

hebben om voldoende te worden beschermd vanuit zijn statuut.  

Zoals ten opzichte van de vrijwilligers bepaalt de Koning de minimumgarantievoorwaarden van 

deze verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid. Wat de 

verplichte verzekering inzake lichamelijke schade betreft, wordt aan de Koning de bevoegdheid 

verleend om minimumgarantievoorwaarden vast te stellen. Op dit punt bestaat immers nog geen 
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regeling, wat de vrijwilligers betreft. Het treffen van een voor alle actoren aanvaardbare regeling vergt 

voorts ook nader overleg met de verzekeringssector. 

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, voor de categorieën 

van semi-agorale sportbegeleiders die Hij bepaalt, de dekking van het verzekeringscontract verder 

uitbreiden tot rechtsbijstand.  

Een expliciete verwijzing naar de verzekerde risico’s moet worden opgenomen in de individuele 

overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding. 

 

Art. 8 en 9 

Als uitgangspunt geldt dat de betrokken sportorganisatie verplicht is om een verzekering inzake 

de burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten. Bij gebrek hieraan mag er zelfs geen overeenkomst inzake 

semi-agorale sportbegeleiding worden gesloten. Centraal hierbij staat de bescherming van de semi-

agorale sportbegeleider tegen het risico dat hij de schade die hij veroorzaakt tijdens de uitoefening van 

zijn activiteit in zijn semi-agorale hoedanigheid, moet vergoeden. Semi-agorale sportbegeleiding blijft 

een nevenactiviteit die zich afspeelt in het privéleven van de participanten buiten een eigenlijk 

professioneel kader. Vandaar de bijzondere aandacht voor de indekking van deze risico’s die zich in 

wezen voordoen tijdens het privéleven van semi-agorale sportbegeleiders. 

Naar analogie van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers schrappen 

deze artikelen de mogelijkheid tot uitsluiting in de familiale polis van de aansprakelijkheidsdekking 

van leiders, aangestelden en organisatoren van jeugd- of gelijkgestelde bewegingen voor de personen 

voor wie zij instaan, zodat de semi-agorale sportbegeleiders eveneens door deze polissen inzake 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden beschermd. Aldus worden mogelijke hiaten in de dekking 

door de familiale verzekeringspolis van semi-agorale sportbegeleider opgevangen. 

In deze context is het immers niet uitgesloten dat sportorganisaties een regresvordering zouden 

instellen tegen de semi-agorale sportbegeleider die een zware fout, bedrog of een repetitieve lichte fout 

heeft begaan, ingeval het desbetreffende risico niet wordt afgedekt door de verzekering inzake de 

burgerlijke aansprakelijkheid van de betrokken organisatie. 

 

Art.10 

De verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor auto’s wordt uitgebreid tot de 

vergoeding en het schadeloosstellen van de slachtoffers bij burgerrechtelijke immuniteit van de semi-

agorale sportbegeleider, tevens eigenaar-houder-bestuurder van het verzekerde motorrijtuig. Hierbij 

wordt vermeden dat de verzekeraar BA Auto zijn tussenkomst zou kunnen afwijzen in deze gevallen. 

 

Art. 11 en 12 

Het doeltreffend organiseren van semi-agorale sportbegeleiding is onverenigbaar met de 

ongebreidelde toepassing van de sociale wetgeving. Anders dan bij een professionele arbeidsrelatie 

speelt de economische afhankelijkheid van de semi-agorale sportbegeleider ten opzichte van zijn 

organisatie geen primordiale rol. De semi-agorale sportbegeleider oefent immers een gewoonlijke en 

hoofdzakelijke beroepsbezigheid uit en ontleent daaraan zijn inkomen en zijn sociale bescherming. 

Die gewoonlijke en hoofdzakelijke beroepsbezigheid wordt beschermd door de arbeidswetgeving of 

het ambtenarenrecht, ingeval zij wordt uitgeoefend krachtens een arbeidsovereenkomst respectievelijk 
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een ambtenarenstatuut. Oefent de betrokkene zijn beroepsbezigheid uit in de hoedanigheid van 

zelfstandige, dan geldt het sociaal statuut der zelfstandigen. 

De semi-agorale sportbegeleiding is daarentegen een nevenactiviteit, waarbij partijen een hoge 

graad van onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar behouden. In tegenstelling tot de rechtspositie van 

de vrijwilliger, die volledig steunt op het onverplicht karakter van het vrijwilligerswerk, wordt binnen 

het kader van semi-agorale sportbegeleiding wel een overeenkomst gesloten. Maar ook hier heeft de 

sportbegeleider een vrije keuze tot het sluiten van de overeenkomst, vermits de betrokkene zijn 

hoofdinkomen en sociale bescherming put uit zijn beroepsbezigheid die hij per definitie uitoefent 

onder een ander statuut.  

In deze context mag de sociale wetgeving geen hinderpaal vormen voor de verdere 

ontwikkeling van semi-agorale activiteit en dient op dit vlak een absolute rechtszekerheid te worden 

gewaarborgd. Om die reden bevestigt het wetsontwerp uitdrukkelijk dat de wet betreffende de 

arbeidsovereenkomsten niet van toepassing is op de semi-agorale sportbegeleiding. Een van de 

gevolgen daarvan is dat de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding niet wordt beschouwd als 

loon voor de toepassing van de bepalingen van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten (bv. niet 

loon ontvangen voor een lichaamsoefening uitgevoerd tijdens een sportcompetitie of -exhibitie als 

bedoeld bij de artikelen 52 § 4 en 73 § 3 van die wet). Een ander gevolg is dat de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders niet van toepassing is op de overeenkomst inzake semi-agorale arbeid. 

Met het oog op de rechtszekerheid bevestigt het wetsontwerp eveneens dat personen die een 

activiteit van semi-agorale sportbegeleiding in de zin van dit wetsontwerp uitoefenen, niet vallen 

onder de toepassing van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

 

Art. 13 tot en met 19 

Dat de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en het sociaal statuut der zelfstandigen niet 

van toepassing zijn op de semi-agorale sportbegeleiding, volstaat evenwel niet.  

Vanuit een strikt juridische benadering verrichten semi-agorale sportbegeleiders immers in vele 

gevallen arbeid anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst onder het gezag van een ander persoon. 

Personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst onder het gezag van een ander persoon 

arbeid verrichten, ressorteren evenwel onder het merendeel van de Belgische arbeidswetgeving. De 

toepassing daarvan op semi-agorale sportbegeleiders moet worden uitgesloten om de hoger 

uiteengezette redenen. Het gaat meer bepaald om: 

- de loonbeschermingswet; 

- de CAO-wet 

- de arbeidswet; 

- de feestdagenwet; 

- de sociale documentenwet 

- de wet betreffende het welzijn van de werknemers; 

- de arbeidsreglementenwet.. 

De semi-agorale sportbegeleidingsactiviteit vereist een zeer uitgebreide inzetbaarheid van de 

betrokken sportbegeleiders. Semi-agorale sportactiviteiten worden immers ’s avonds, tijdens het 

weekend, tijdens feestdagen, dikwijls gedurende minder dan drie uren, … georganiseerd. Om die 

redenen worden de semi-agorale sportbegeleiders onttrokken aan het toepassingsgebied van de 

Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Arbeidsreglementenwet en de CAO-wet en wordt hun rechtspositie 

rechtstreeks bepaald door dit wetsontwerp. 
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De uitsluiting van de arbeidswetgeving sluit volkomen aan bij de onderliggende logica van het 

semi-agoraal statuut. De arbeidswetgeving werd immers uitgewerkt ter bescherming van de 

rechtspositie van de werknemer die niet alleen onder het gezag staat van de werkgever, maar meestal 

eveneens economisch afhankelijk is van de werkgever. Dezelfde arbeidswetgeving is niet geschikt om 

de semi-agorale sportbegeleiding die eigenlijk een specifieke vrijetijdsactiviteit is, te reguleren. 

 

Art. 20 

Bepaalde vormen van semi-agorale sportbegeleiding houden door hun aard een risico in voor 

zwangere sportbegeleidsters. De indieners wensen dan ook een doeltreffende en preventieve 

bescherming te implementeren. Naar analogie van de bescherming van werkneemsters omvat dit 

wetsontwerp een verbod op semi-agorale activiteiten tijdens een periode vanaf de zevende dag die 

voorafgaat aan de vermoedelijke dag van de bevalling tot en met negen weken na de bevalling. Deze 

periode begint in principe te lopen op de dag van de bevalling. De doelstellingen van deze 

bescherming zijn immers identiek aan deze van de bescherming van zwangere werkneemsters. 

 

Art. 21 en 22 

1. Het specifieke karakter van semi-agorale sportbegeleiding heeft tot gevolg dat de 

sportorganisatie hetzij een vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding, hetzij een vergoeding van 

de werkelijke kosten die de betrokkene heeft gemaakt voor de sportorganisatie bij effectieve 

verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van de sportactiviteiten, hetzij beide vergoedingen 

kan toekennen aan de semi-agorale sportbegeleider.  

De omvang van de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding en, in voorkomend geval, van 

de vergoeding van verplaatsingskosten moet worden vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst 

inzake semi-agorale sportbegeleiding.  

De overeengekomen vergoeding van semi-agorale arbeid kan zowel in geld als met in geld 

waardeerbare voordelen worden toegekend. De waardering van die voordelen in natura geschiedt aan 

de hand van de courante waarde ervan. 

De semi-agorale sportbegeleider en de betrokken organisatie kunnen de vergoeding van semi-

agorale arbeid en/of de vergoeding van de verplaatsingskosten grotendeels vrij bepalen. Dit 

wetsontwerp legt immers geen verplichting op tot het betalen van een vergoeding of een 

minimumvergoeding. Een te stringent kader zou sommige sportclubs kunnen verhinderen een beroep 

te doen op semi-agorale sportbegeleiders. Zo gewenst kan ook nog steeds worden geopteerd voor het 

vrijwilligersstatuut.  

 

2. Het wetsontwerp legt wel de maximumbedragen van de overeengekomen vergoedingen vast.  

De omvang van de vergoeding van semi-agorale arbeid mag niet meer bedragen dan 5.000 EUR 

bruto per kalenderjaar (niet-geïndexeerd bedrag 3.255 EUR) en 10 EUR bruto per uur (niet-

geïndexeerd bedrag 6,51 EUR). Het maximumbedrag per uur is het resultaat van de deling van de 

maximumvergoeding per kalenderjaar door het maximaal aantal uren dat per jaar mag worden besteed 

aan de semi-agorale sportbegeleiding. De maximaal toegelaten tijdsbesteding geldt als een 

afzonderlijk te respecteren voorwaarde en mag dus ook niet worden overschreden, ingeval een lagere 

vergoeding dan 10 EUR bruto per uur wordt overeengekomen. 
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Deze drie maximumgrenzen gelden ongeacht het aantal sportorganisaties waarvoor de semi-

agorale sportbegeleider optreedt in de loop van eenzelfde kalenderjaar. 

Deze strikte maximumgrenzen, zowel qua vergoeding als qua tijdsbesteding, worden opgelegd 

om elke ongewenste uitstroom van professionele naar semi-agorale sportbegeleiding te vermijden. 

Professionele arbeid vereist overeenkomstig de bepalingen van de Arbeidswet een minimale 

tewerkstelling van één derde van een normale voltijdse tewerkstelling. Om die reden onderwerpt dit 

wetsontwerp de semi-agorale sportbegeleiding aan een maximale inzetbaarheid die zich duidelijk 

situeert onder die grens. Dit strookt eveneens met de vrijetijdsgedachte die het statuut van semi-

agorale sportbegeleiders kenmerkt. 

De maximale vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding vermijdt bovendien dat een te 

sterke looncompetitiviteit tussen sportorganisaties en semi-agorale sportbegeleiders zou ontstaan. 

Hierbij wordt opgemerkt dat deze vergoeding uitsluitend kan worden toegekend voor effectieve 

activiteiten als semi-agorale sportbegeleider. Meestal houden deze activiteiten rechtstreeks verband 

met een competitie, wedstrijd, training, manifestatie, … . Niettemin staat dit wetsontwerp ook toe, met 

het oog op de bevordering van de kwaliteit van de sportbegeleiding, om de overeengekomen 

uurvergoeding tevens toe te kennen voor de nodige voorbereidingstijd, de opvang en de bespreking na 

de wedstrijd, training, enz. en voor periodes van bijscholing, enz. De betrokken sportorganisatie en 

sportbegeleider moeten het bewijs kunnen leveren dat de activiteiten waarvoor dit gedeelte van de 

vergoeding is toegekend, ook effectief zijn verricht. 

De vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding is forfaitair en definitief verworven na de 

effectieve prestaties als semi-agorale sportbegeleider. Zij kan niet afhankelijk worden gemaakt van het 

behalen van bepaalde sportresultaten en niet geheel of gedeeltelijk de vorm aannemen van een 

winstpremie. Ook clausules waarbij de vergoeding eventueel kan worden teruggevorderd, zijn nietig 

(bv. via een scholingsbeding, niet-concurrentiebeding, …). 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat noch op de vergoeding van semi-agorale arbeid, noch op 

de eventuele vergoeding van verplaatsingskosten sociale bijdragen worden geheven.  

 

3. Vermits een sportorganisatie op het ogenblik van het sluiten van een overeenkomst inzake 

semi-agorale sportbegeleiding niet weet of en welke andere overeenkomsten inzake semi-agorale 

sportbegeleiding de betrokken sportbegeleider heeft gesloten met andere sportorganisaties, noch weet 

welke vergoeding hiervoor wordt of zal worden toegekend, is de (potentiële) semi-agorale 

sportbegeleider verplicht om aan de betrokken sportorganisatie alle nuttige inlichtingen hieromtrent te 

verstrekken zowel vóór het sluiten van de overeenkomst, als tijdens de uitvoering ervan. Om te 

vermijden dat de sportbegeleider zich kan beroepen op onwetendheid op dit vlak, legt dit wetsontwerp 

een expliciete opname van deze meldingsplicht in de schriftelijke overeenkomst inzake semi-agorale 

sportbegeleiding op. 

Wanneer blijkt dat de betrokken semi-agorale sportbegeleider de grens van 5000 EUR bruto per 

kalenderjaar dreigt te overschrijden, dient hij onmiddellijk de betrokken sportorganisatie(-s) hiervan 

op de hoogte te brengen. Vervolgens dienen de betrokken partijen onmiddellijk de nodige maatregelen 

te treffen, zodat een overschrijding van dit grensbedrag onder alle omstandigheden wordt vermeden. 

 

4. Ingeval een sportorganisatie die voldoende is geïnformeerd, toch besluit het maximum van 

5.000 EUR bruto, 10 EUR bruto per uur of 500 uren per kalenderjaar niet na te leven, verliest de 

overeenkomst van rechtswege haar semi-agoraal karakter en wordt zij geherkwalificeerd. In de meeste 

gevallen zal de overeenkomst dan worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst waarop de sociale 

wetgeving van toepassing is. Voor de sportorganisatie zijn de gevolgen hiervan aanzienlijk. Zij zal in 
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deze veronderstelling immers worden beschouwd als werkgever van de betrokken sportbegeleider en 

gehouden zijn tot regularisatie van achterstallige sociale bijdragen, minimumloon, jaarlijkse 

vakantiegeld, enz. 

Als een sportorganisatie echter zelf, wat haar betreft, de desbetreffende beperkingen heeft 

nageleefd heeft nageleefd en voor het overige niet of onvoldoende werd geïnformeerd door de 

sportbegeleider, ontstaat een andere situatie. In deze hypothese heeft de betrokken semi-agorale 

sportbegeleider, hetzij bewust, hetzij door onachtzaamheid, bijgedragen tot de overschrijding van de 

door dit wetsontwerp opgelegde grenzen. Die overschrijding heeft zich dan voorgedaan buiten het 

toedoen en medeweten van één of meer of alle betrokken sportorganisaties. Vermits deze 

overschrijding uitsluitend is veroorzaakt of mogelijk gemaakt door de betrokken sportbegeleider, dient 

elke vorm van sanctie ten opzichte van de betrokken sportorganisaties te worden vermeden. Deze 

organisaties hadden immers de intentie tot strikte naleving van de bepalingen van dit wetsontwerp en 

beoogden geenszins een arbeidsovereenkomst te sluiten. Als deze sportorganisaties het bewijs leveren 

dat zij niet of onvoldoende werden geïnformeerd door de betrokken sportbegeleider omtrent diens tijd 

besteed aan de semi-agorale sportbegeleiding of nopens het bedrag van de daaruit voortvloeiende 

vergoeding, is de herkwalificatie van een dergelijke contractuele relatie tot een arbeidsovereenkomst 

niet gerechtvaardigd. Wel wordt de sportbegeleider gepenaliseerd vanuit fiscaal oogpunt, in de zin dat 

zijn hele inkomen uit de semi-agorale sportbegeleiding niet langer wordt gekwalificeerd als diverse 

inkomsten, maar wel als beroepsinkomsten waarop de normale marginale aanslagvoet van toepassing 

is. Dergelijke maatregel die zowel geldt voor het desbetreffende als daaropvolgende kalenderjaar, 

moet de semi-agorale sportbegeleider ervoor behoeden om de bepalingen van dit wetsontwerp naast 

zich neer te leggen. 

 

Art. 23 tot en met 26 

De vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding, bedoeld bij artikel 21 § 1 van dit 

wetsontwerp, wordt gekwalificeerd als diverse inkomsten. De sportorganisatie die deze vergoeding in 

mindering wil brengen van de inkomsten waarop zij wordt belast, dient bijgevolg geen fiscale fiche 

hiervan op te maken. Ingeval de voorwaarden opgelegd door dit wetsontwerp niet worden nageleefd, 

wordt de vergoeding gekwalificeerd als beroepsinkomsten. De sportorganisatie die deze vergoeding in 

mindering wil brengen van de inkomsten waarop zij wordt belast, dient in dat geval een fiscale fiche 

op te maken. 

Om een efficiënte fiscale controle mogelijk te maken, dient de sportorganisatie jaarlijks een 

overzicht van alle aan de semi-agorale sportbegeleider toegekende vergoedingen over te maken aan de 

bevoegde fiscale administratie. Dit overzicht omvat zowel de identiteit van de semi-agorale 

sportbegeleider, als het bedrag van de toegekende vergoedingen. 

De semi-agorale sportbegeleider ontvangt een kopie van dit overzicht met het oog op het 

indienen van zijn fiscale aangifte. 

Deze vergoeding bedraagt maximum 5.000 EUR bruto per kalenderjaar (niet-geïndexeerd 

bedrag 3.255 EUR). Om de administratieve belasting voor de sportorganisaties te beperken, wordt niet 

voorzien in de verplichting voor de sportorganisaties om een voorheffing in te houden en door te 

storten. De belasting van de vergoeding geschiedt na de voorafgaandelijke forfaitaire aftrek van 30 % 

wegens beroepskosten. Er wordt niet voorzien in de mogelijkheid om een hoger bedrag aan bewezen 

beroepskosten af te trekken, rekening houdend met de mogelijkheid om een vergoeding tot 

terugbetaling van door de sportbegeleider voorgeschoten verplaatsingskosten toe te kennen. Het 

restsaldo (van geïndexeerd maximaal 3.500 EUR) wordt vervolgens onderworpen aan een vaste 

aanslagvoet van 25 %. De netto vergoeding bedraagt bijgevolg geïndexeerd maximaal 4.125 EUR. 
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Voorts kan de semi-agorale sportbegeleider forfaitair worden vergoed voor de werkelijke kosten 

die hij per fiets, met de eigen wagen of het openbaar vervoer heeft gemaakt voor de sportorganisatie 

bij effectieve verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van semi-agorale sportbegeleiding.  

Voor verplaatsingen met het openbaar vervoer, mag geen hogere vergoeding worden betaald 

dan de prijs van het ticket. Voor verplaatsingen met de fiets mag per reële kilometer geen hogere 

vergoeding worden betaald dan het bedrag bedoeld bij artikel 2 van het koninklijk besluit houdende 

toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige 

overheidsdiensten (thans 0,22 EUR/km). Voor verplaatsingen met de eigen wagen mag de vergoeding 

per reële kilometer niet hoger zijn dan het bij bedrag bedoeld bij artikel 13 van het koninklijk besluit 

van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten (thans 0,3363 EUR/km).  

De vergoeding van door de semi-agorale sportbegeleider voorgeschoten verplaatsingskosten 

maakt geen deel uit van de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding die worden belast als 

diverse inkomsten, voor zover zij beantwoordt aan werkelijk gemaakte kosten voor effectieve 

verplaatsingen en de hoger aangeduide maxima niet overtreft. 

De semi-agorale sportbegeleider draagt de bewijslast van de werkelijk verreden kilometers in 

opdracht van de sportorganisatie. 

 

Art. 27 tot en met 30 

Ingeval de aanvragers van sociale tegemoetkomingen (sociale huisvesting, studiebeurzen, …), 

socialezekerheidsuitkeringen of andere voordelen geen beroepsarbeid mogen uitoefenen of geen 

bezoldiging of beroepsinkomsten mogen genieten, vallen de semi-agorale sportbegeleiding en de 

vergoeding van de semi-agorale sportbegeleiding niet onder de toepassing van de desbetreffende regel. 

De semi-agorale sportbegeleiding wordt immers niet beschouwd als een beroepsbezigheid en de 

vergoeding ervan wordt niet beschouwd als een bezoldiging of als beroepsinkomsten. Voor zover de 

aanvragers van die tegemoetkomingen, uitkeringen of voordelen ook geen andere inkomsten mogen 

hebben of hun andere inkomsten een bepaald bedrag niet mogen overtreffen, valt de vergoeding van 

de semi-agorale arbeid wel onder de toepassing van de desbetreffende regel. 

Hoewel het principe duidelijk is, vereist het specifieke statuut van semi-agorale sportbegeleiders 

bijzondere maatregelen op het vlak van de mogelijkheid om de (vergoeding van de) semi-agorale 

sportbegeleidingsactiviteit te cumuleren met werkloosheidsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen met 

bedrijfstoeslag en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

Als uitgangspunt van de desbetreffende bepalingen in dit wetsontwerp geldt een principieel 

cumulatieverbod. Het statuut van semi-agorale sportbegeleiders mag immers, enerzijds, geen 

negatieve impact uitoefenen op de professionele arbeid en, anderzijds, geen nieuwe werkloosheidsval 

of analoge situatie binnen de sociale zekerheid genereren. 

Ingeval de semi-agorale sportbegeleider na het sluiten van de overeenkomst onvrijwillig 

werkloos of arbeidsongeschikt wordt, zou het evenwel uitermate onbillijk zijn een onmiddellijke 

stopzetting van de activiteiten als semi-agorale sportbegeleider te eisen. Dergelijke situatie 

confronteert de desbetreffende sportorganisatie en de begeleide sportbeoefenaars met het plotse 

wegvallen van hun sportbegeleider, terwijl voor deze laatste het wegvallen van de bezoldiging of het 

beroepsinkomen zou leiden tot het bijkomend verlies van de mogelijkheid om semi-agorale 

sportbegeleiding te verrichten.  

Om die redenen biedt dit wetsontwerp de semi-agorale sportbegeleider die werkloos of 

arbeidsongeschikt wordt, de mogelijkheid tot het voleindigen van zijn lopende semi-agorale 

overeenkomst. 
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Hiervoor is wel vereist dat hij de in dit wetsontwerp voorziene formaliteiten (o.a. aanmelding) 

in acht neemt. Bovendien is alleen het voleindigen van een bestaande en dus lopende overeenkomst 

inzake semi-agorale sportbegeleiding toegelaten. Deze toestand kan gedurende maximaal één jaar 

worden gehandhaafd. De maximale duur van een overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding 

bedraagt immers één jaar en tijdens een periode van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid mag de 

betrokkene geen nieuwe overeenkomsten inzake semi-agorale sportbegeleiding sluiten. 

Wat de periode van arbeidsongeschiktheid betreft, geldt als bijkomende vereiste dat de 

adviserende geneesheer vaststelt dat de activiteiten als semi-agorale sportbegeleider verenigbaar zijn 

met de gezondheidstoestand van de betrokkene. Dat vereist een onderzoek van de concrete activiteiten 

van semi-agorale sportbegeleider en moet enig bijkomend gezondheidsrisico voorkomen. 

 

Art. 31 tot en met 35 

Dit wetsontwerp beperkt de administratieve belasting die gepaard gaat met de benutting van het 

statuut van semi-agorale sportbegeleiders tot een minimum. Te zware administratieve lasten zouden 

een vlotte en flexibele inschakeling van semi-agorale sportbegeleiders immers in de weg staan. 

Wel dient elke sportorganisatie een minimale registratie van haar semi-agorale sportbegeleiders 

bij te houden. Dit wetsontwerp bepaalt de verplichte vermeldingen die moeten worden opgenomen in 

een bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding. Ook de plaats van bewaring, de 

bewaartijd en de bijhorende registratiemodaliteiten worden vermeld. 

Het ligt in de bedoeling van de indieners dat op korte termijn wordt overgegaan tot een 

elektronische registratie. Aan de Koning wordt de bevoegdheid verleend om deze overgang te regelen. 

 

Art. 36 

Op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit wetsontwerp zal er nog geen elektronische 

aangifte van semi-agorale sportbegeleiding bestaan. Omwille van de redenen die zijn uiteengezet in de 

algemene toelichting, is het niet wenselijk om op de realisatie daarvan te wachten, alvorens het semi-

agorale statuut van de sportbegeleiders in te voeren.  

Om, in afwachting van de in artikel 35 bedoelde elektronische aangifte, misbruiken te 

voorkomen en te bestrijden, in het bijzonder wat de niet naleving van de grenzen inzake vergoedingen 

en tijdsbesteding betreft, wordt voorzien in een jaarlijkse aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid. Die aangifte maakt een controle op de naleving van die vereisten mogelijk.  

Bovendien biedt deze aangifte een bijkomend statistisch inzicht in het gebruik van dit nieuwe 

statuut. 

 

Art. 37 

De slotbepalingen van dit wetsontwerp verlenen de Koning de bevoegdheid om bijkomende 

voorwaarden op te leggen voor het geval het statuut van semi-agorale sportbegeleider wordt benut 

door sportorganisaties die zowel met semi-agorale sportbegeleiders als met niet semi-agorale 

sportbegeleiders werken.  
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Aan de Koning wordt voorts de bevoegdheid verleend om de wijze te bepalen waarop controle 

wordt uitgeoefend op de naleving van de nieuwe wetgeving en om de ambtenaren, belast met het 

toezicht op de naleving ervan, aan te duiden. 

 

Art. 38-39 

Vermist dit wetsontwerp ertoe strekt een koninklijk besluit te wijzigen, moet de Koning 

derhalve ook worden gemachtigd om die wijzigingen op te heffen of te wijzigen. 
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VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN SEMI-

AGORALE SPORTBEGELEIDERS 

 

HOOFDSTUK 1  

Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. 

 

Art. 2 

§1. Deze wet regelt de semi-agorale sportbegeleiding die wordt verricht op het Belgisch 

grondgebied, en de semi-agorale sportbegeleiding die daarbuiten wordt verricht, maar die 

georganiseerd wordt vanuit België, op voorwaarde dat de semi-agorale sportbegeleider zijn 

hoofdverblijfplaats heeft in België, en onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land 

waar de semi-agorale sportbegeleiding wordt verricht. 

§2. De Koning kan bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalde categorieën 

van personen uitsluiten van het toepassingsgebied van deze wet of het toepassingsgebied van deze wet 

uitbreiden tot bepaalde categorieën van personen. 

 

HOOFDSTUK 2 

Definities 

Art. 3 

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

1° semi-agorale sportbegeleiding: elke activiteit: 

a) die binnen de grenzen bepaald in deze wet, tegen vergoeding wordt verricht; 

b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit 

verricht, van een groep of sportorganisatie of van de samenleving als geheel; 

c) die ingericht wordt door een sportorganisatie anders dan het familie- of privéverband van 

degene die de activiteit verricht; 

d) die wordt verricht door een persoon die, onverminderd de bepalingen van de artikelen 27 tot 

en met 30 van deze wet, eveneens gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsbezigheid uitoefent 

in de periode waarin hij is gebonden door een in deze wet bedoelde overeenkomst inzake 

semi-agorale sportbegeleiding;  

e) die wordt verricht door een persoon die, in de periode waarin de betrokkene is gebonden door 

een in deze wet bedoelde overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding, niet is 

verbonden door een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract, een statutaire aanstelling of 
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een andere semi-agorale overeenkomst inzake sportbegeleiding met dezelfde sportorganisatie, 

noch fungeert als vrijwilliger in de zin van de wet van 3 juli 2005 voor dezelfde 

sportorganisatie; 

f) en die niet berust op een loutere deelname aan activiteiten. 

2° semi-agorale sportbegeleider: elke natuurlijke persoon die als sportbegeleider een in 1° 

bedoelde activiteit verricht; 

3° sportbegeleider: elke natuurlijke persoon die zich bezig houdt met sport specifieke of sport 

gerelateerde 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 sportorganisatie, en meer bepaald als sporttrainer, sportlesgever, 

sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid of steward; 

4° sporttrainer en sportlesgever: elke natuurlijke persoon die zich binnen de sport specifieke 

begeleiding van recreatieve en competitieve sportbeoefenaars bezig houdt met het sporttechnische, 

sport tactische en/of conditionele ontwikkelingsproces, waarbij de begeleiding geconcretiseerd wordt 

in de begeleiding van de concrete sportbeoefening op het terrein, initiaties, lessen en trainingen, die 

zowel individueel als op een team van sportbeoefenaars zijn gericht. 

5° sportcoach: elke natuurlijke persoon die zich binnen de sport specifieke begeleiding van 

recreatieve en competitieve sportbeoefenaars bezig houdt met de tactische en mentale ondersteuning 

van individuele sportbeoefenaars of een team van sportbeoefenaars tijdens een sportieve training of 

wedstrijd. 

6° jeugdsportcoördinator: elke natuurlijke persoon die ten behoeve van de sportieve begeleiding 

van jeugdige sportbeoefenaars, de jeugdsportwerking van een sportorganisatie coördineert op het vlak 

van het beleid, de opleiding, de begeleiding, de organisatie, de communicatie en de 

kwaliteitsbewaking. 

7° sportscheidsrechter: elke natuurlijke persoon die binnen de sportieve begeleiding van 

sportbeoefenaars, een sportcompetitie leidt of beoordeelt, op basis van een geldend spel-, wedstrijd-, 

of kampreglement, uitgevaardigd door een sportorganisatie; 

8° jurylid: elke natuurlijke persoon die binnen de sportieve begeleiding van sportbeoefenaars, 

als lid van een team of jury, een sportcompetitie leidt of beoordeelt, op basis van een geldend spel-, 

wedstrijd-, of kampreglement, uitgevaardigd door een sportorganisatie; 

9° steward: elke natuurlijke persoon, die door de sportorganisatie wordt aangesteld om de 

toeschouwers te ontvangen en te begeleiden bij een sportwedstrijd, bij een sportactiviteit of bij een 

sportevenement ten einde het goede verloop van de sportwedstrijd, de sportactiviteit of van het 

sportevenement met het oog op de veiligheid van de toeschouwers te waarborgen; 

10° sportorganisatie: elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder 

winstoogmerk die werkt met semi-agorale sportbegeleiders; 

11° feitelijke vereniging: elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer 

personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een 

onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, 

en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging. 

 

Art. 4 



33 

 

§ 1. Voor de toepassing van artikel 3, 1°, d) van deze wet wordt de semi-agorale sportbegeleider 

geacht gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsactiviteit uit te oefenen, als: 

1° hij in de hoedanigheid van werknemer is tewerkgesteld in een arbeidsregeling waarvan het 

aantal arbeidsuren per maand ten minste gelijk is aan de helft van het aantal maandelijks gepresteerde 

arbeidsuren door een werknemer die voltijds is tewerkgesteld hetzij in dezelfde onderneming of, bij 

ontstentenis, in dezelfde bedrijfstak, hetzij bij dezelfde overheid.  

2° zijn bezigheid behoort tot een ander pensioenstelsel dan dat der werknemers, dat gevestigd is 

door of krachtens een wet, een provinciaal reglement of door de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen, deze bezigheid gedurende het jaar loopt over ten minste acht maanden of 200 dagen en 

het aantal arbeidsuren per maand ten minste gelijk is aan de helft van het aantal maandelijkse 

arbeidsuren voor een voltijdse tewerkstelling, of, zo het prestaties in het dag- of avondonderwijs 

betreft, overeenkomt met ten minste 6/10 van het uurrooster voorzien voor de toekenning van een 

volledige vergoeding.  

3° of als hij een beroepsbezigheid uitoefent als zelfstandige en zijn op die grond verschuldigde 

socialezekerheidsbijdragen ten minste worden berekend op basis van het bedrag bedoeld bij artikel 12, 

§ 1, tweede lid van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 

statuut der zelfstandigen. 

§ 2. Als de beroepsbezigheid wordt uitgeoefend onder zodanige voorwaarden dat zij normaal 

zou beantwoord hebben aan het in § 1 bedoelde begrip gewone en hoofdzakelijke tewerkstelling 

indien zij over een geheel jaar had gelopen, maar in feite niet kon voldaan worden aan deze 

voorwaarde, aangezien de semi-agorale sportbegeleider na het sluiten van de overeenkomst zijn 

beroepsbezigheid  heeft gestaakt, wordt de betrokkene, geacht te voldoen aan deze voorwaarde voor 

de desbetreffende periode of, als het gaat om een beroepsbezigheid als zelfstandige, voor het kwartaal 

of de kwartalen waarin deze beroepsbezigheid is aangevangen, uitgeoefend of ten einde gekomen. 

§ 3. Voor de toepassing van artikel 3, 1°, d) van deze wet wordt een beroepsbezigheid in dienst 

van een internationale of supranationale instelling, waarvan België deel uitmaakt, gelijkgesteld met 

een beroepsbezigheid als werknemer, in de zin van § 1. 

§ 4. Voor de toepassing van artikel 3, 1°, d) van deze wet wordt het genot van een 

overgangsuitkering of een rust- of overlevingspensioen gelijkgesteld met de uitoefening van een 

gewoonlijke en hoofdzakelijke beroepsactiviteit. 

 

HOOFDSTUK 3  

Overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding 

Art. 5 

§ 1. Uiterlijk op het ogenblik van de effectieve aanvang van semi-agorale sportbegeleiding 

sluiten de semi-agorale sportbegeleider en de sportorganisatie een schriftelijke overeenkomst die 

minstens volgende bepalingen bevat: 

a) de identiteit van semi-agorale sportbegeleider en de betrokken sportorganisatie, met inbegrip 

van het juridisch statuut van de organisatie en de maatschappelijke zetel, en, indien het gaat om een 

feitelijke vereniging, de identiteit en woonplaats van de verantwoordelijke(n) van de vereniging; 

b) het opschrift ‘overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding’; 
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c) het voorwerp van de overeenkomst met een algemene omschrijving van de beoogde 

activiteiten; 

d) de plaats en het tijdstip of rooster van uitvoering van de overeenkomst, alsmede de omvang 

van semi-agorale sportbegeleiding, die per kalenderjaar maximaal 500 uren mag bedragen; 

e) de wijze van registratie van de effectieve prestaties van semi-agorale sportbegeleider; 

f) de bepaalde duur van de overeenkomst, die maximaal één jaar bedraagt; 

g) de berekeningswijze en het bedrag van de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding; 

h) de berekeningswijze en het bedrag van de eventueel overeengekomen vergoeding van de 

werkelijke kosten die de semi-agorale sportbegeleider heeft gemaakt voor de sportorganisatie bij 

effectieve verplaatsingen tussen zijn woonplaats en de plaats van uitvoering van deze overeenkomst; 

i ) het tijdstip van betaling van de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding en van de 

eventuele vergoeding van verplaatsingskosten, met dien verstande dat die betaling moet plaats vinden 

binnen de twee maanden na de dag waarop de desbetreffende prestatie is verricht of verplaatsing is 

gemaakt; 

j) de verzekeringen die door de organisatie werden gesloten ten behoeve van semi-agorale 

sportbegeleider; 

k) de opzeggingsmodaliteiten en -termijn(-en) en de eventueel verschuldigde 

opzeggingsvergoeding, zoals bepaald in deze wet; 

l) de toepasselijke regels inzake deontologie; 

m) de verklaring van de partijen dat zij ervan op de hoogte zijn dat het hen niet is toegestaan om 

een hogere vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding of een hogere vergoeding van de 

verplaatsingskosten te betalen dan toegestaan door artikel 21 van deze wet en de verbintenis van de 

partijen om deze grenzen te eerbiedigen; 

n) de verbintenis van semi-agorale sportbegeleider om, enerzijds, de sportorganisatie alle 

nuttige inlichtingen te verstrekken omtrent de omvang van zijn semi-agorale sportbegeleiding tijdens 

hetzelfde en het vorige kalenderjaar bij andere sportorganisaties, en zijn vergoeding als semi-agorale 

sportbegeleider die door andere sportorganisaties tijdens hetzelfde en het vorige kalenderjaar werden 

of worden toegekend en, anderzijds, alle voorzorgsmaatregelen te treffen, opdat hij nooit een hogere 

vergoeding van zijn semi-agorale sportbegeleiding of een hogere dan de toegelaten 

verplaatsingsvergoeding verwerft via het sluiten of uitvoeren van één of meer overeenkomsten inzake 

semi-agorale sportbegeleiding; 

o) de bevestiging dat de semi-agorale sportbegeleider alle noodzakelijke inlichtingen van de 

organisatie heeft verkregen op het vlak van de risico’s verbonden aan de semi-agorale 

sportbegeleiding en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften, alsmede de verbintenis van semi-agorale 

sportbegeleider om deze na te leven. 

Een model van standaardovereenkomst gaat als bijlage bij deze wet. 

§ 2. Een activiteit kan niet worden beschouwd als semi-agorale sportbegeleiding, ingeval geen 

schriftelijke overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding werd gesloten of een overeenkomst 

inzake semi-agorale sportbegeleiding niet alle in § 1 bedoelde bepalingen volledig bevat. De persoon 

die deze activiteit verricht, kan in dat geval niet worden beschouwd als semi-agorale sportbegeleider. 

§ 3. De uitvoering van de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding wordt geschorst: 
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1° in geval van tijdelijke overmacht; 

2° tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsrust; 

3° tijdens de periode waarin de semi-agorale sportbegeleiding niet nuttig kan worden uitgevoerd 

wegens ziekte of ongeval; 

4° tijdens de periode waarin de semi-agorale sportbegeleiding niet nuttig kan worden 

uitgevoerd, ingevolge de toepassing van een geldend spel-, sport-, wedstrijd- of kampreglement 

uitgevaardigd door de bevoegde sportorganisatie of organiserende derde. 

Tijdens deze periode van schorsing van de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding 

kan de betrokken sportbegeleider geen aanspraak maken op enige vergoeding of een vergoeding voor 

verplaatsingskosten. 

§ 4. Tijdens de periode van schorsing behoudt elk van de partijen de mogelijkheid om een einde 

te stellen aan de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding met inachtneming van de in dit 

artikel omschreven voorwaarden en modaliteiten. In voorkomend geval loopt de opzeggingstermijn 

tijdens de periode van schorsing. 

§ 5. Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan, nemen de 

verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde: 

1° door afloop van de termijn; 

2° door de wil van de partijen; 

3° door het overlijden van semi-agorale sportbegeleider; 

4° door overmacht. 

§ 6. Ieder der partijen heeft het recht om de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding 

te beëindigen door opzegging aan de andere.  

Op straffe van nietigheid dient de kennisgeving van de opzegging het begin en de duur van de 

opzeggingstermijn te vermelden. 

De kennisgeving van de opzegging geschiedt op straffe van nietigheid door afgifte van een voor 

ontvangst ondertekend geschrift aan de andere partij, bij een ter post aangetekende brief die uitwerking 

heeft de derde dag na de datum van verzending, of bij gerechtsdeurwaardersexploot. 

De opzeggingstermijn gaat in op het ogenblik waarop deze ter kennis werd gegeven, en wordt 

vastgesteld op: 

- 7 kalenderdagen als de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding is gesloten 

voor een bepaalde tijd van minder van 6 maanden; 

- 14 kalenderdagen als de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding is gesloten 

voor een bepaalde tijd van 6 maanden tot één jaar. 

§ 7. De partij, die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming 

van de opzeggingstermijn vastgesteld in § 6, is gehouden de andere partij een vergoeding te betalen 

waarvan het bedrag gelijk is aan de bezoldiging van semi-agorale sportbegeleider, die bij ontstentenis 

van verbreking zou worden toegekend tijdens de niet in acht genomen opzeggingstermijn. 

§ 8. Ieder der partijen kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de 

termijn beëindigen om een ernstige tekortkoming van de tegenpartij, waarvan redelijkerwijze wordt 

aangenomen dat zij onverenigbaar is met de verdere uitvoering van de overeenkomst inzake semi-

agorale sportbegeleiding. 
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De kennisgeving van deze beëindiging geschiedt op straffe van nietigheid door afgifte van een 

voor ontvangst ondertekend geschrift aan de andere partij, bij een ter post aangetekende brief die 

uitwerking heeft de derde dag na de datum van verzending, of bij gerechtsdeurwaardersexploot. 

 

HOOFDSTUK 4 

Aansprakelijkheid van semi-agorale sportbegeleider en de organisatie 

Art. 6 

Ingeval de semi-agorale sportbegeleider bij de uitvoering van de overeenkomst inzake semi-

agorale sportbegeleiding schade berokkent aan de sportorganisatie of derden, is hij enkel aansprakelijk 

voor zijn bedrog en zijn zware fout. 

Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt. 

Op straffe van nietigheid mag niet worden afgeweken van de bij het eerste en het tweede lid 

vastgestelde aansprakelijkheid. 

De organisatie kan de vergoedingen en schadeloosstellingen die haar krachtens dit artikel 

verschuldigd zijn en die na de feiten zijn overeengekomen met de semi-agorale sportbegeleider of zijn 

vastgesteld door de rechter, inhouden op de vergoedingen toegekend krachtens deze wet. 

 

HOOFDSTUK 5  

Verzekering semi-agorale sportbegeleiding 

Art. 7 

§ 1. De organisaties die onder meer krachtens artikel 6 van deze wet burgerlijk aansprakelijk 

zijn voor de schade die een semi-agorale sportbegeleider veroorzaakt, sluiten tot dekking van de 

risico’s met betrekking tot de semi-agorale sportbegeleiding een verzekeringscontract, dat ten minste 

de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele 

aansprakelijkheid. 

De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de 

minimumgarantievoorwaarden vast van de verplichte verzekeringsovereenkomsten tot dekking van 

semi-agorale sportbegeleiding. 

§ 2. Bovendien sluiten dezelfde organisaties een verzekeringscontract ter dekking van de 

lichamelijke schade die wordt geleden door semi-agorale sportbegeleiders door ongevallen tijdens de 

uitvoering van semi-agorale sportbegeleiding of op weg naar en van deze activiteiten en door ziekten 

opgelopen als gevolg van semi-agorale sportbegeleiding. 

§ 3. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, voor de 

categorieën van semi-agorale sportbegeleiders die Hij bepaalt, de dekking van het 

verzekeringscontract uitbreiden tot rechtsbijstand voor de in § 1 en § 2 bedoelde risico’s. 

§ 4. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de 

minimumgarantievoorwaarden vaststellen van de in de paragrafen 2 en 3 bedoelde 

verzekeringsovereenkomsten. 
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Art. 8 

In artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 

minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven, gewijzigd 

bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 december 1992 en artikel 7 van de wet van 3 juli 2005, 

dat zelf is vervangen bij artikel 2 van de wet van 7 maart 2006, wordt punt 1° wordt aangevuld met de 

volgende zinssnede: “, alsmede op de door artikel 7 § 1 van de Wet van ………….. betreffende de 

rechten van semi-agorale sportbegeleiders verplicht gestelde verzekering voor burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid”. 

 

Art. 9 

De semi-agorale sportbegeleiding wordt geacht verricht te worden in het privéleven zoals 

bedoeld in het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 

minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven. 

 

Art. 10 

In artikel 3, § 1, eerste lid van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd bij artikel 8bis van de wet van 3 juli 

2005, dat is ingevoegd bij artikel 8 van de wet van 19 juli 2006, wordt de zinssnede “, van de 

werkgever van bovengenoemde personen, wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn ontheven 

krachtens artikel 18 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de 

organisatie die bovengenoemde personen inzet als vrijwilligers, wanneer deze van alle 

aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten 

van vrijwilligers”, vervangen door de zinssnede: “, van de werkgever van bovengenoemde personen, 

wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de organisatie die bovengenoemde personen inzet 

als vrijwilligers, wanneer deze van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 5 van de wet 

van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, alsmede de organisatie die bovengenoemde 

personen inzet als semi-agorale sportbegeleiders, wanneer deze van alle aansprakelijkheid zijn 

ontheven krachtens artikel 6 van de wet van ……. betreffende de rechten van semi-agorale 

sportbegeleiders”. 

 

HOOFDSTUK 6  

Sociale wetgeving 

Art. 11 

Artikel 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt aangevuld 

met een derde lid, luidende: 
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“Zij is niet van toepassing op de semi-agorale sportbegeleiders die onder de toepassing vallen 

van de wet van ……………. betreffende de semi-agorale sportbegeleiding, voor zover is voldaan aan 

de daartoe door die wet gestelde voorwaarden.” 

 

Art. 12 

In het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 

zelfstandigen wordt een artikel 5quinquies ingevoegd, luidende: 

“Art. 5quinquies. Personen die een semi-agorale sportbegeleiding verrichten met de toepassing 

van de wet van ……………. betreffende de semi-agorale sportbegeleiding, vallen niet onder de 

toepassing van dit besluit, voor zover is voldaan aan de daartoe door die wet gestelde voorwaarden.” 

 

Art. 13 

In artikel 1bis van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers, ingevoegd bij artikel 23 van de wet van 7 april 1999, wordt het eerste lid aangevuld met 

de volgende zinssnede: “, noch op de semi-agorale sportbegeleiders in de zin van de wet van …. 

betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders, voor zover is voldaan aan de daartoe door 

die wet gestelde voorwaarden”. 

 

Art. 14 

In artikel 2, § 1 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités wordt punt 1° aangevuld met de volgende zinssnede: “, 

behoudens de semi-agorale sportbegeleiders in de zin van de wet van …. betreffende de rechten van 

semi-agorale sportbegeleiders, voor zover is voldaan aan de daartoe door die wet gestelde 

voorwaarden”. 

 

Art. 15 

In artikel 1, tweede lid van de Arbeidswet van 16 maart 1971 wordt punt 1° wordt aangevuld 

met de volgende zinssnede: “, behoudens de semi-agorale sportbegeleiders in de zin van de wet van 

…. betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders, voor zover is voldaan aan de daartoe 

door die wet gestelde voorwaarden”. 

 

Art. 16 

In artikel 1 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen wordt punt 1° aangevuld 

met de volgende zinssnede: “, behoudens de semi-agorale sportbegeleiders in de zin van de wet van 

…. betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders, voor zover is voldaan aan de daartoe 

door die wet gestelde voorwaarden”. 

 

Art. 17 
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In artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het 

bijhouden van sociale documenten wordt punt 1°, a) aangevuld met de volgende zinssnede: “, 

behoudens de semi-agorale sportbegeleiders in de zin van de wet van …. betreffende de rechten van 

semi-agorale sportbegeleiders, voor zover is voldaan aan de daartoe door die wet gestelde 

voorwaarden”. 

 

Art. 18 

In artikel 2, § 1 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 

de uitvoering van hun werk wordt punt 1°, a) aangevuld met de volgende zinssnede: “, behoudens de 

semi-agorale sportbegeleiders in de zin van de wet van …. betreffende de rechten van semi-agorale 

sportbegeleiders, voor zover is voldaan aan de daartoe door die wet gestelde voorwaarden”. 

 

Art. 19 

In artikel 1, tweede lid van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen 

wordt punt 1° aangevuld met de volgende zinssnede: “, behoudens de semi-agorale sportbegeleiders 

in de zin van de wet van …. betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders, voor zover is 

voldaan aan de daartoe door die wet gestelde voorwaarden”. 

 

HOOFDSTUK 7  

Zwangerschap 

Art. 20 

De semi-agorale sportbegeleidster mag geen activiteiten in het kader van de uitvoering van een 

overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding verrichten vanaf de zevende dag die voorafgaat 

aan de vermoedelijke datum van de bevalling tot het verstrijken van een periode van negen weken die 

begint te lopen op de dag van de bevalling.  

De periode van negen weken begint te lopen de dag na de dag van de bevalling wanneer de 

semi-agorale sportbegeleidster nog activiteiten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 

inzake semi-agorale sportbegeleiding heeft aangevat op de dag van de bevalling. 

 

HOOFDSTUK 8 

Vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding en verplaatsingsvergoeding 

Art. 21 

§ 1. De partijen bij de overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding kunnen, met 

inachtneming van de bepalingen van deze wet, een vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding 

bedingen.  

Het brutobedrag van deze vergoeding mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan het bij 

artikel 37bis § 3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalde bedrag en per uur niet 

meer bedragen dan datzelfde bedrag gedeeld door het aantal uren bedoeld bij artikel 5, § 1, d) van deze 

wet. 
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§ 2. De partijen kunnen eveneens overeenkomen dat de werkelijke kosten die de semi-agorale 

sportbegeleider heeft gemaakt voor de sportorganisatie bij effectieve verplaatsingen tussen zijn 

woonplaats en de plaats waar de sportbegeleiding, worden vergoed.  

Voor verplaatsingen met het openbaar vervoer, mag geen hogere vergoeding worden betaald 

dan de werkelijk betaalde prijs, na overlegging van voldoende bewijskrachtige stukken.  

Voor verplaatsingen met de fiets mag per reële kilometer geen hogere vergoeding worden 

betaald dan het bedrag bedoeld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende 

toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige 

overheidsdiensten.
1
 

Voor verplaatsingen met de eigen wagen mag de vergoeding per reële kilometer niet hoger zijn 

dan het bedrag bedoeld bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende 

algemene regeling inzake reiskosten.  

§ 3. Na drie jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze wet wordt de hoogte van de in § 

1 bedoelde vergoeding geëvalueerd.  

Deze evaluatie wordt uitgevoerd volgens nadere regels die de Koning bepaalt, bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de ministerraad, met dien verstande dat de evaluatie wordt uitgevoerd in 

samenwerking met de instellingen van sociale zekerheid en dat vooraf het advies van de Nationale 

Arbeidsraad en de Hoge Raad voor de Vrijwilligers wordt ingewonnen. Het evaluatieverslag wordt 

onmiddellijk meegedeeld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 

Art. 22 

Een activiteit kan niet worden beschouwd als semi-agorale sportbegeleiding, indien één of meer 

van de in artikel 21 § 1 van deze wet bedoelde bedragen of het bij artikel 5, § 1, d) van deze wet 

bedoelde aantal uren worden overschreden.  

Hetzelfde geldt indien de semi-agorale sportbegeleider niet in staat is om het bewijs van zijn bij 

artikel 21 § 2 van deze wet bedoelde effectieve verplaatsingen te leveren. 

In de gevallen bedoeld in het eerste en tweede lid kan de betrokken persoon niet worden 

beschouwd als semi-agorale sportbegeleider voor de hele periode waarin hij de desbetreffende 

activiteit als sportbegeleider heeft verricht. 

 

HOOFDSTUK 9 

Fiscale bepalingen 

Art. 23 

Artikel 37bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd bij wet van 1 

juli 2016, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: 

                                                      
1
  De verwijzing naar artikel 2 KB 20 april 1999 vervangen door een verwijzing naar het toepasselijke 

artikel van het koninklijk besluit van [datum] tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de 

personeelsleden van het federaal openbaar ambt, zodra dat in werking is getreden.  
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“§3. De in artikel 90, eerste lid, 1°ter, vermelde inkomsten worden, behoudens tegenbewijs, als 

beroepsinkomsten aangemerkt wanneer het brutobedrag van die inkomsten in het belastbare tijdperk 

of in het vorige belastbare tijdperk meer bedraagt dan 3.255 euro.”. 

 

Art. 24 

In artikel 90 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij artikel 36 van de wet van 1 juli 2016, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in punt 1° van het eerste lid wordt de zinssnede “in 1° bis, 8° en 10°”, vervangen door de 

zinssnede “in 1° bis, 1° ter, 8° en 10°”; 

2° een bepaling wordt ingevoegd onder 1°ter, luidende: 

“1° ter de vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding in de zin van artikel 21, § 1 van de wet 

van …. betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders;” 

3° tussen het derde en het vierde lid dat het vijfde lid wordt, wordt één lid ingevoegd luidende: 

“De sportorganisatie in de zin van artikel 3, 10° van de wet van ……… betreffende de rechten 

van de semi-agorale sportbegeleiders stelt bij het einde van elk jaar voor elke semi-agorale 

sportbegeleider in de zin van artikel 3, 3° van dezelfde wet, een document op dat zij bezorgt aan de 

betrokken semi-agorale sportbegeleider en aan de bevoegde fiscale administratie waarin minstens de 

identiteit van de semi-agorale sportbegeleider en het bedrag van de vergoedingen die hem binnen 

hetzelfde jaar werden toegekend, worden vermeld. De Koning bepaalt de inhoud van het document, de 

termijn waarbinnen het moet worden bezorgd, evenals de wijze waarop het bij de bevoegde fiscale 

administratie wordt ingediend.”. 

Art. 25 

In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 97/2 ingevoegd, luidende: 

“Art. 97/2. De in artikel 90, eerste lid, 1°ter vermelde inkomsten worden naar het netto bedrag 

ervan in aanmerking genomen, dit is het brutobedrag verminderd met 30 procent forfaitaire kosten.”. 

 

Art. 26 

In artikel 171 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij artikel 38 van de wet van 1 juli 2016, 

wordt een bepaling ingevoegd onder 1°ter, luidende: 

“1° ter tegen een aanslagvoet van 25 pct.: de in artikel 90, eerste lid, 1° ter, vermelde diverse 

inkomsten.”. 

 

HOOFDSTUK 10 

Uitkeringsgerechtigde semi-agorale sportbegeleiders 

Afdeling 1  

Gerechtigden op een werkloosheidsuitkering 

Art. 27 
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Een uitkeringsgerechtigde werkloze mag met behoud van zijn uitkering een activiteit als semi-

agorale sportbegeleider uitoefenen, indien hij dit vooraf en schriftelijk aangeeft bij het 

werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, en op voorwaarde dat het gaat om 

een loutere voortzetting van de uitvoering van een aflopende overeenkomst inzake semi-agorale 

sportbegeleiding die reeds vóór de intrede van de werkloosheid effectief werd uitgevoerd,. 

De directeur van het werkloosheidsbureau kan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde 

activiteit met behoud van uitkeringen verbieden, of slechts aanvaarden binnen bepaalde perken, indien 

hij aantoont: 

1° dat deze activiteit niet de kenmerken vertoont van een semi-agorale sportbegeleiding als 

bedoeld in deze wet; 

2° dat deze 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 een 

sportorganisatie gewoonlijk wordt verricht door semi-agorale sportbegeleiders;  

3° dat de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van de werkloze zou verminderen. 

Indien binnen twee weken na de ontvangst van een volledige aangifte geen beslissing genomen 

is, wordt de uitoefening van semi-agorale activiteit met behoud van uitkeringen geacht aanvaard te 

zijn. Een eventuele beslissing houdende een verbod of een beperking, genomen buiten deze termijn, 

heeft slechts gevolgen voor de toekomst. 

De Koning bepaalt: 

1° de nadere regels voor de aangifteprocedure en voor de procedure die toepasselijk is indien de 

directeur de uitoefening van een activiteit met behoud van uitkeringen verbiedt; 

2° onder welke voorwaarden de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening vrijstelling van aangifte 

van bepaalde activiteiten kan verlenen, inzonderheid indien in het algemeen kan worden vastgesteld 

dat de desbetreffende activiteiten beantwoorden aan de definitie van semi-agorale sportbegeleiding; 

3° onder welke voorwaarden de afwezigheid van een voorafgaande aangifte niet leidt tot het 

verlies van uitkeringen. 

 

Afdeling 2 

Gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag 

Art. 28 

De in artikel 27 van deze wet bedoelde regeling geldt eveneens voor personen die ressorteren 

onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, behoudens de afwijkingen die door de Koning 

vastgesteld zijn op grond van hun specifiek statuut. 

 

Afdeling 3 

Gerechtigden op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

Art. 29 
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In artikel 100, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorgingen en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 3 

juli 2005 en artikel 86 van de wet van 13 juli 2006, wordt tussen het tweede en het derde lid het 

volgende lid ingevoegd: 

 

“Semi-agorale sportbegeleiding in de zin van de wet van ….. betreffende de rechten van semi-

agorale sportbegeleiders wordt niet beschouwd als werkzaamheid, voor zover de adviserende 

geneesheer vaststelt dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van 

de betrokkene en deze activiteiten een loutere voortzetting zijn van de uitvoering van een aflopende 

overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding, die reeds vóór de aanvang van de 

arbeidsongeschiktheid werd gesloten en effectief uitgevoerd.”. 

 

Art. 30 

In artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een 

uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de 

meewerkende echtgenoten gewijzigd bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 11 januari 1994 en 

bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juni 2007, wordt tussen het tweede en het derde lid een 

nieuw lid ingevoegd, luidende: 

 

“Semi-agorale sportbegeleiding in de zin van de wet van ….. betreffende de rechten van semi-

agorale sportbegeleiders wordt niet beschouwd als een beroepsbezigheid, voor zover de adviserend 

geneesheer vaststelt dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van 

de betrokkene en deze activiteiten een loutere voortzetting zijn van de uitvoering van een aflopende 

overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding, die reeds vóór de aanvang van de 

arbeidsongeschiktheid werd gesloten en effectief uitgevoerd.”. 

 

Afdeling 4 

HOOFDSTUK 11  

Bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding 

Art. 31 

§1. De sportorganisatie moet een bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding 

bijhouden en bewaren.  

Iedere semi-agorale sportbegeleider krijgt in bedoeld register een eigen nummer toegewezen 

volgens een doorlopende nummering en volgens een chronologische volgorde bepaald door de 

aanvang van elke semi-agorale activiteit voor de betrokken sportorganisatie. 

§2. Het bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding is samengesteld uit ingebonden 

bladen, de bladzijden zijn doorlopend genummerd. 

Het register mag bestaan uit één blad, indien de sportorganisatie minder dan vijf semi-agorale 

sportbegeleiders inzet. 

Het mag bestaan uit meerdere delen, indien de vermeldingen wegens plaatsgebrek niet meer in 

het vorige deel kunnen worden ingeschreven. De nummering toegewezen aan de semi-agorale 

sportbegeleiders en de nummering van de bladzijden lopen door van het ene deel naar het volgende. 
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§3. Het bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding mag door een nieuw register 

worden vervangen, op voorwaarde dat de vermeldingen betreffende de semi-agorale sportbegeleiders 

die op dat ogenblik nog met een overeenkomst inzake semi-agorale sportbegeleiding zijn verbonden 

met de sportorganisatie, worden overgeschreven in het nieuw register. Voor ieder van deze semi-

agorale sportbegeleiders wordt het nummer dat hun is toegewezen in het nieuwe register, gevolgd door 

het nummer dat zij hadden in het vervangen register. 

 

Art. 32 

Het bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding vermeldt: 

1° voor de sportorganisatie: de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel en, in 

voorkomend geval, de benaming waaronder de organisatie zich, in voorkomend geval als feitelijke 

vereniging, richt tot het publiek; 

2° voor iedere semi-agorale sportbegeleider: 

a) het nummer van inschrijving; 

b) de naam en de voornaam; 

c) de geboorteplaats en datum; 

d) het geslacht; 

e) de woonplaats; 

f) de nationaliteit; 

g) het nummer van het identiteitsbewijs; 

h) de aanvangsdatum van de tewerkstelling; 

i) de overeengekomen vergoeding en, in voorkomend geval, de omvang en berekeningswijze 

van de verplaatsingskosten ten voordele van semi-agorale sportbegeleider;  

j) de datum waarop de overeenkomst een einde neemt. 

 

Art. 33 

De vermeldingen worden door de sportorganisatie ingeschreven in het bijzonder register voor 

semi-agorale sportbegeleiding: 

1° de vermelding bedoeld bij artikel 31, 1° van deze wet, vóór elke andere vermelding;  

2° de vermeldingen bedoeld bij artikel 31, 2° a tot en met h, uiterlijk op het tijdstip van de 

aanvang van de activiteit van semi-agorale sportbegeleider; 

3° de vermeldingen bedoeld bij artikel 31, 2°, i, binnen zeven kalenderdagen na de dag waarop 

de overeenkomst een einde neemt. 

 

Art. 34 

Het bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding wordt door de sportorganisatie 

bijgehouden en bewaard op haar maatschappelijke zetel, en dit op een gemakkelijk toegankelijke 

plaats, zodat de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van deze wet er op 

elk ogenblik inzage kunnen van nemen. 
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De sportorganisatie bewaart het bijzonder register inzake semi-agorale sportbegeleiding 

gedurende vijf jaar. 

 

Art. 35 

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de bepalingen van dit 

hoofdstuk vervangen door de invoering van een verplichte elektronische aangifte van semi-agorale 

sportbegeleiders, waarvan Hij de procedure en modaliteiten, alsmede de erin op te nemen 

vermeldingen bepaalt. 

 

HOOFDSTUK 12  

Mededeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

Art. 36 

Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de semi-agorale sportbegeleiding 

werd gepresteerd, deelt de sportorganisatie op eigen initiatief, wat het vorige kalenderjaar betreft, de 

lijst van de betrokken semi-agorale sportbegeleiders en het bedrag van de hun toegekende 

vergoedingen mee aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad en na vooraf het 

advies van het beheerscomité van de rijksdienst te hebben ingewonnen, de procedure en modaliteiten 

van deze mededeling, alsmede de erin op te nemen vermeldingen. 

 

HOOFDSTUK 13  

Slotbepalingen 

Art. 37 

§ 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, bijkomende 

voorwaarden voor de benutting van het semi-agoraal statuut opleggen aan sportorganisaties die zowel 

met semi-agorale sportbegeleiders als met andere sportbegeleiders werken. 

In de gevallen, bedoeld in het vorige lid, kan de Koning, eveneens bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de ministerraad, het inzetten van semi-agorale sportbegeleiders afhankelijk maken van een 

voorafgaande machtiging van de minister die bevoegd is voor Sociale Zaken. 

§ 2. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de wijze 

waarop nagegaan wordt of de activiteiten die worden uitgeoefend door een semi-agorale 

sportbegeleider, beantwoorden aan de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan. 

§ 3. De Koning wijst de ambtenaren aan die ermee belast worden toe te zien op de naleving van 

de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan. 

 

Art. 38 

De Koning kan de bepalingen die door de artikelen 8 en 19 van deze wet worden gewijzigd, 

opnieuw wijzigen, opheffen of aanvullen. 
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Art. 39 

Deze wet treedt in werking op ………….. 2017.  
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BIJLAGE 

 

OVEREENKOMST INZAKE SEMI-AGORALE SPORTBEGELEIDING 

 

 

Gesloten tussen: 

 

- de ………………………(identificatie van de organisatie met opgave van het juridisch statuut 

van de organisatie, en indien het gaat om een feitelijke vereniging, de identiteit van de 

verantwoordelijke(-n) van de vereniging), gevestigd (“wonende” als het gaat om de 

verantwoordelijke(n) van een feitelijke vereniging) te ……………., verder de ‘sportorganisatie’ 

genaamd, enerzijds,  

en  

- de heer/mevrouw ………………….(identiteit van semi-agorale sportbegeleider), verder de 

‘semi-agorale sportbegeleider’ genaamd, anderzijds. 

* 

Artikel 1 

Voorwerp van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de sportorganisatie en 

de semi-agorale sportbegeleider en heeft in het algemeen volgende semi-agorale sportactiviteiten tot 

voorwerp: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

. 

Vóór het sluiten van deze overeenkomst is de semi-agorale sportbegeleider ertoe verplicht om 

de sportorganisatie een kopie of afschrift van een rechtsgeldig document te overhandigen, waaruit 

blijkt dat hij gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsactiviteit uitoefent, of een hiermee gelijkgestelde 

hoedanigheid bezit (zoals bedoeld bij artikel 4 van de wet van ……. betreffende de rechten van de 

semi-agorale sportbegeleiders).  

De semi-agorale sportbegeleider is tevens verplicht om de sportorganisatie onmiddellijk op de 

hoogte te brengen van enige wijziging inzake de gewoonlijke en hoofdzakelijke uitoefening van diens 

beroepsbezigheid of wijziging in zijn hiermee gelijkgestelde hoedanigheid. 

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege en zonder enige bijkomende vergoeding wanneer de 

semi-agorale sportbegeleider niet langer beantwoordt aan de vereisten van de wet van ….. betreffende 

de rechten van de semi-agorale sportbegeleiders. 

 

Artikel 2 

Duur 
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Deze overeenkomst wordt gesloten voor de periode van…/…./…. tot …/…./…. (maximaal één 

jaar). 

 

Artikel 3 

Plaats en tijdstip van uitvoering van semi-agorale sportbegeleiding 

 

De semi-agorale sportbegeleiding die het voorwerp van deze overeenkomst vormt, omvat 

………..uur per kalenderjaar. 

 

Deze overeenkomst wordt uitgevoerd tijdens de periode van …….. tot ……..:, en dit volgens de 

regelingen en specificaties, die als bijlage worden toegevoegd aan deze overeenkomst. 

Eventuele afwijkingen inzake de omvang van de prestaties of de plaats of het tijdstip van 

uitvoering van deze overeenkomst dienen voorafgaandelijk tussen beide partijen te worden 

overeengekomen, behoudens in geval van overmacht of redenen die het ononderbroken karakter van 

semi-agorale sportbegeleiding rechtvaardigen. Alle afwijkingen worden uiterlijk tussen de betrokken 

partijen schriftelijk of elektronisch (bv. per e-mail) bevestigd binnen de 48 uren na het afgelasten of de 

afloop van de desbetreffende sportbegeleidingsactiviteit. 

 

Artikel 4 

Registratie van semi-agorale sportbegeleiding 

 

De effectieve prestaties van de semi-agorale sportbegeleider worden ter berekening van diens 

vergoeding geregistreerd op volgende wijze: 

- naam, voornaam:………. 

- aard van de prestatie:………. 

- plaats van de prestatie:………. 

- beginuur en einduur: van ………. tot ………. 

- totale duur: ……….. 

Dit register is voor de semi-agorale sportbegeleider consulteerbaar te …………………….. , en 

dit na verzoek aan ……………………….. .  

Dit overzicht van de effectieve prestaties en de hiermee samenhangende vergoeding wordt 

jaarlijkse overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de fiscale administratie.  

De semi-agorale sportbegeleider verbindt zich ertoe om de regelgeving inzake de fiscale 

aangifte van deze vergoeding(-en) strikt in acht te nemen. 

 

Artikel 5 

Vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding en verplaatsingsvergoeding 

 

De semi-agorale sportbegeleider wordt, met eerbiediging van het maximum bepaald bij artikel 

21 § 1 van de wet van … betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders, een vergoeding 

van semi-agorale arbeid toegekend van…. EUR bruto per uur.  
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De semi-agorale sportbegeleider wordt: 

- een verplaatsingsvergoeding toegekend, met eerbiediging van de voorwaarden en 

maximumbedragen maximum bepaald bij artikel 21 § 2 van de wet van … betreffende de rechten van 

semi-agorale sportbegeleiders.* 

- geen verplaatsingsvergoeding toegekend* . 

*(schrappen wat niet van toepassing is) 

 

Artikel 6 

Verzekeringen 

 

Met toepassing van de artikelen 5, § 1, j) en 7 van de wet van ….. betreffende het statuut van 

semi-agorale sportbegeleider, werden door de organisatie volgende verzekeringen gesloten: 

- verzekering ………… (verzekeringsmaatschappij: ………………, polisnummer …………… 

- verzekering ………… (verzekeringsmaatschappij: ………………, polisnummer …………… 

- verzekering ………… (verzekeringsmaatschappij: ………………, polisnummer …………… 

Aansluitend werden door de organisatie volgende bijkomende verzekeringen gesloten: 

- verzekering ………… (verzekeringsmaatschappij: ………………, polisnummer …………… 

- verzekering ………… (verzekeringsmaatschappij: ………………, polisnummer …………… 

- verzekering ………… (verzekeringsmaatschappij: ………………, polisnummer …………… 

 

Artikel 7 

Opzegging van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst kan door ieder der partijen worden beëindigd door opzegging. 

Op straffe van nietigheid dient de kennisgeving van de opzegging te geschieden hetzij door 

afgifte van een voor ontvangst ondertekend geschrift aan de andere partij, hetzij bij een ter post 

aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij 

gerechtsdeurwaarderexploot. 

De opzeggingstermijn bedraagt 7 dan wel 14 dagen, naargelang deze overeenkomst is gesloten 

voor minder dan 6 maanden respectievelijk voor 6 maanden tot 1 jaar. In geval van onregelmatige 

opzegging, wordt deze vervangen door een opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan de 

vergoeding van semi-agorale sportbegeleiding, die bij ontstentenis van verbreking zou worden 

toegekend aan de semi-agorale sportbegeleider tijdens de niet in acht genomen opzeggingstermijn. 

 

Artikel 8 

Deontologie 

 

De semi-agorale sportbegeleider verbindt zich, bij uitvoering van deze overeenkomst, tot een 

strikte naleving van de deontologische regels, weergegeven in de hierna genoemde documenten, 

instructies of analoge voorschriften:  
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- ………………………………………………….; 

- ………………………………………………….; 

- ………………………………………………….; 

- …………………………………………………. 

De semi-agorale sportbegeleider bevestigt uitdrukkelijk de ontvangst en de kennisname van 

deze documenten, instructies, en/of analoge voorschriften.. 

 

Artikel 9 

Eerbiediging van de maximumvergoedingen 

 

De partijen bij deze overeenkomst verklaren ervan op de hoogte te zijn dat: 

- het hen niet is toegestaan om een hogere vergoeding voor semi-agorale sportbegeleiding of een 

hogere verplaatsingsvergoeding te bedingen of toe te kennen dan toegestaan door artikel 21 van de wet 

van … betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders en 

- de activiteit van semi-agorale sportbegeleiding niet mag worden uitgeoefend gedurende meer 

dan 500 uur per kalenderjaar, ongeacht het aantal overeenkomsten inzake semi-agorale 

sportbegeleiding, gesloten door een zelfde sportbegeleider. 

De partijen verbinden zich ertoe om deze grenzen te eerbiedigen. 

De semi-agorale sportbegeleider verbindt zich voorts ertoe om de sportorganisatie alle nuttige 

inlichtingen te verstrekken omtrent de omvang van zijn semi-agorale sportbegeleiding tijdens 

hetzelfde en voorgaande kalenderjaar bij andere sportorganisaties, en zijn vergoeding als semi-agorale 

sportbegeleider die door andere sportorganisaties tijdens hetzelfde kalenderjaar werden of worden 

toegekend. 

De semi-agorale sportbegeleider verbindt zich tevens ertoe alle voorzorgsmaatregelen te treffen, 

opdat hij nooit een hogere vergoeding van zijn semi-agorale sportbegeleiding of een hogere dan de 

toegelaten verplaatsingsvergoeding verwerft via het sluiten of uitvoeren van één of meer 

overeenkomsten inzake semi-agorale sportbegeleiding. 

 

Artikel 10 

Risico’s en veiligheid 

De semi-agorale sportbegeleider bevestigt van de sportorganisatie alle noodzakelijke 

inlichtingen te hebben verkregen over de risico’s verbonden aan de semi-agorale sportbegeleiding en 

de maatregelen tot het voorkomen en/of verhelpen daarvan en tot het inperken van elke schade 

verbonden aan het zich eventueel voordoen van deze risico’s. De semi-agorale sportbegeleider 

verbindt zich ertoe deze maatregelen strikt in acht te nemen. 

 

 

 

Overeengekomen te …………………………, op …../…./…..., in twee exemplaren, waarvan 

elke partij bevestigt een exemplaar te hebben ontvangen. 
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Namens de sportorganisatie (naam, hoedanigheid en handtekening, voorafgegaan door de 

eigenhandig geschreven woorden “gelezen en goedgekeurd)     

 

 

 

De semi-agorale sportbegeleider (naam en handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig 

geschreven woorden “gelezen en goedgekeurd) 
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ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT VAN ………………… TOT 

VASTSTELLING VAN DE MINIMUMGARANTIEVOORWAARDEN VAN DE 

VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN TOT DEKKING VAN DE 

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST 

VAN ORGANISATIES DIE WERKEN MET SEMI-AGORALE 

SPORTBEGELEIDERS 

 

VERSLAG AAN DE KONING 

Sire, 

Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben het aan Uw handtekening voor te leggen 

beoogt de minimumgarantievoorwaarden van verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de 

vrijwilligersactiviteit te regelen. 

Het besluit wordt uitgevaardigd in uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van … betreffende de 

rechten van semi-agorale sportbegeleiders. Dat artikel bepaalt dat de Koning bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad de voorwaarden en de modaliteiten van deze onderschrijving vaststelt. 

In het raam van dit besluit werd het niet nuttig geacht de begrippen te hernemen die reeds 

bepaald werden in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen noch deze uit de wet van 

…betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders. 

Overigens mag niet uit het oog worden verloren dat dit besluit de minimumgarantievoorwaarden 

van de verzekeringsovereenkomst vaststelt. Het blijft bijgevolg steeds mogelijk voor de verzekeraar 

om een ruimere waarborg aan te bieden. Deze vrijheid laat toe op optimale wijze in te spelen op de 

specifieke activiteiten van de organisaties. 

De verzekeringsdekking bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet van … betreffende de rechten van 

semi-agorale sportbegeleiders moet ten minste gelijk zijn aan deze die overeenkomstig de bepalingen 

van dit besluit wordt vastgesteld. 

Artikelsgewijze bespreking 

Artikel 1. Dit artikel verwijst uitdrukkelijk naar artikel 6 van de wet van … betreffende de 

rechten van semi-agorale sportbegeleiders, dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie 

bepaalt. 

Art. 2. Er wordt gerefereerd naar de verzekerde bedragen zoals die voortvloeien uit het 

koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 

overeenkomst met betrekking tot het privéleven ten einde minimum dezelfde bedragen te garanderen 

die op dezelfde wijze evolueren. Het is redelijk om de benadeelden dezelfde beschermingsomvang te 

bieden wanneer zij het slachtoffer worden van een extra-contractuele fout begaan door een semi-

agorale sportbegeleider als het geval zou zijn bij een extra-contractuele fout begaan door om het even 

wie buiten het kader van een semi-agorale sportbegeleidingsactiviteit. 

Overeenkomstig de bepalingen van Europees recht wordt geen enkele vrijstelling vastgesteld. 

Partijen blijven vrij overeenkomsten met of zonder vrijstelling te sluiten. 

Art. 3. Gelet op de moeilijkheid om dit risico te herverzekeren en teneinde de verzekering 

betaalbaar te houden, kunnen partijen overeenkomen om het risico m.b.t. informatiedragers en 

informatica te onderwerpen aan een dekkingsbeperking die geldt per verzekeringsjaar en niet per 
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schadegeval. De dekkingsbeperking mag niet lager zijn dan het minimumbedrag voorgeschreven door 

artikel 2. 

Art. 4. Aangezien het hier gaat om minimumgarantievoorwaarden lijkt het nuttig de verplichte 

minimum te beperken tot de landen van geografisch Europa en deze die aan de Middellandse Zee 

grenzen. Aldus is de uitgestrektheid van de waarborg dezelfde als deze die in het koninklijk besluit 

van 12 januari 1984 is voorzien. Het gebruik van deze terminologie blijkt in het kader van dit laatste 

besluit geen aanleiding te geven tot interpretatieproblemen. 

Voor de verzekeringnemer en de verzekeraar is het uiteraard steeds mogelijk om een ruimere 

waarborg te onderhandelen. De organisatie kan overigens zelf op individuele basis een 

verzekeringsovereenkomst onderschrijven die een land of een streek in het bijzonder dekt. 

Art. 5. Inzake uitsluitingen blijven de bepalingen van de wet van 4 april 2014 van toepassing. 

Maar voor het overige is de lijst van de uitsluitingen limitatief opgesomd in dit artikel. De contractuele 

vrijheid om deze uitsluitingen al dan niet op te nemen blijft intact. Inderdaad, het besluit bepaalt dat " 

mogen worden uitgesloten.... ". 

Verschillende redenen liggen aan de grondslag van de opgesomde uitsluitingen. Vooreerst kan 

het gebrek aan dekking een gevolg zijn van de afwezigheid van dekking door de herverzekeraars of 

wordt rekening gehouden met de onmogelijkheid voor de verzekeraar om bepaalde schade ten laste te 

nemen waarvan de kostprijs niet kan worden ingeschat (bijvoorbeeld alle milieuschade) en/of omwille 

van de mogelijkheid om een specifieke polis te onderschrijven die aangepast is aan de eigenschappen 

van een bijzonder risico (bijvoorbeeld brandrisico's). 

Daarnaast kunnen volgende bijkomende toelichtingen worden gegeven : 

- de omstandigheid dat de schade aan de organisatie van de dekking uitgesloten kan worden, 

verandert niets aan de aansprakelijkheidsregeling neergelegd in artikel 6 van de wet van … 

betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders. De sportbegeleiders wordt daardoor niet 

plots zelf persoonlijk aansprakelijk. De aansprakelijkheid blijft bij de organisatie. De verzekering moet 

echter niet tussenkomen voor de door de organisatie ten deze geleden schade. De strekking van deze 

mogelijke uitsluiting is eventuele collusie of fraude te vermijden. 

- voor artikel 5, 3° kan worden gespecificeerd dat het hier gaat om schade veroorzaakt door 

personen- of goederenliften en bijgevolg niet deze veroorzaakt door semi-agorale sportbegeleiders die 

deze personen- of goederenliften bedienen. 

- voor artikel 5, 4° dient de aandacht erop gevestigd te worden dat de uitsluiting geen toepassing 

vindt wanneer de verzekerde (de organisatie) enkel gebruiker is van het gebouw. De uitsluiting geldt 

uitsluitend ten aanzien van de verzekerde die eigenaar of huurder is van het gebouw, omdat de 

eigenaar of huurder normaliter een brandverzekering moet aangaan. De dekking in hotels of 

gelijkaardige logementshuizen geldt uiteraard slechts wanneer het verblijf kadert in de uitoefening van 

een activiteit van semi-agorale sportbegeleiding. 

- de uitsluiting van artikel 5, 5° beoogt zware werken die raken aan de structuur van het 

bouwwerk. Onderhoudswerkzaamheden worden duidelijk niet geviseerd. 

- de uitsluiting van artikel 5, 11° beoogt fraude en collusie te vermijden. 

Art. 6 en 7. Deze bepalingen behoeven geen bijzondere commentaar. 

Wij hebben de eer te zijn 

Sire, 

Van Uwe Majesteit 
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De zeer eerbiedige 

en zeer getrouwe dienaars, 

De Minister van Economie, 

K. PEETERS 

De Minister van Sociale Zaken, 

M. DE BLOCK 

 

Koninklijk besluit van …vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 

verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

buiten overeenkomst van sportorganisaties die werken met semi-agorale sport-

begeleiders 

 

FILIP, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op artikel 7, § 1 van de wet van … betreffende de rechten van semi-agorale 

sportbegeleiders; 

Gelet op het overleg in de Ministerraad van …; 

Gelet op het advies nr. … van de Raad van State, gegeven op …, (eventueel: met toepassing van 

artikel 84, § 1, eerste lid, …, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State); 

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze 

in Raad vergaderde Ministers; 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

 

Artikel 1 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

buiten overeenkomst", de aansprakelijkheid bedoeld bij artikel 7 § 1 van de wet van ...betreffende de 

rechten van semi-agorale sportbegeleiders. De verzekeringsovereenkomst gesloten in het kader van de 

wet van …betreffende de rechten van semi-agorale sportbegeleiders geeft aan de verzekerden ten 

minste een dekking overeenkomstig de minimumgarantievoorwaarden bij dit besluit vastgelegd. 

Art. 2 

Het bedrag van de dekking wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, eerste 

en derde lid, van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 

minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechte-

lijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven.  

De partijen kunnen een vrijstelling bedingen. 

Art. 3 
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De partijen mogen het in artikel 2 bedoeld bedrag toepasselijk verklaren per verzekeringsjaar en 

niet per schadegeval voor de schade voortvloeiend uit de beschadiging en de vernietiging van 

informatiedragers van elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de 

onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, indien deze beschadiging of vernietiging rechtstreeks of 

onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronisch verkeer van gegevens van 

datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet of andere gelijkaardige systemen, de 

verspreiding van een virus of de inbraak in deze systemen. 

Art. 4 

De dekking strekt zich uit tot alle landen van geografisch Europa en die welke aan de 

Middellandse zee grenzen. Deze landen moeten met naam in de verzekeringsovereenkomst opgesomd 

worden. 

Art. 5 

Onverminderd de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, mogen 

alleen van de dekking worden uitgesloten: 

1. de schade veroorzaakt aan de organisatie; 

2. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de 

atoomkern, van de radioactiviteit of van de voortbrenging van ioniserende stralingen; 

3. schade veroorzaakt door personen- of goederenliften; 

4. de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of door 

rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat of meegedeeld wordt door het gebouw waarvan de 

verzekerde eigenaar of huurder is, met uitzondering evenwel van schade veroorzaakt in hotels of 

gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf; 

5. schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de 

aanpassingswerken eraan; 

6. stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen; 

7. schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die 

aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden; 

8. schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of 

door hem in huur genomen worden; 

9. schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade; 

10. alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke 

eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm; 

11. de schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van informatiedragers 

van elektronische apparatuur, met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade 

die hieruit voortvloeien; 

12. de schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de 

atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze schade het rechtstreeks gevolg is van een 

ongeval; 
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13. de gerechtelijke minnelijke, administratieve of economische boeten, dwangsommen en de 

schadevergoedingen als strafmaatregel of afschrikkingsmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, 

evenals de gerechtskosten inzake strafvervolgingen; 

14. de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen 

betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van bestuurder. 

Art. 6 

Dit besluit treedt in werking op ………….. 2017. 

De bepalingen van dit besluit zijn toepasselijk op de lopende verzekeringsovereenkomsten 

vanaf de inwerkingtreding van dit besluit. 

De verzekeringsondernemingen brengen de tekst van de verzekeringsovereenkomsten die lopen 

op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit daarmee in overeenstemming op de eerste 

jaarlijkse vervaldag die volgt op de periode van zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. 

Art. 7 

Onze minister bevoegd voor Economie en Onze minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder 

wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, …………….. 2017 

 


