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Stel occasionele werknemers in de sport voordelig en legaal te werk 

Vrijstelling van sociale bijdragen bij sportmanifestaties 

Artikel 17- wijzigingen in de aangifte 

Sommige organisatoren van sportmanifestaties en werkgevers in de sportsector kunnen onder 

bepaalde voorwaarden een vrijstelling van sociale bijdragen verkrijgen voor specifieke werknemers. 

Deze maatregel is opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 betreffende de sociale 

zekerheid en is beter gekend als “artikel 17”. 

Deze maatregel is bedoeld om het gemakkelijker te maken een occasionele werknemer legaal 

tewerk te  stellen. Bij deze vorm van tewerkstelling is de werknemer, die deze opdrachten meestal 

als een aanvulling op een hoofdberoep doet, niet onderworpen aan de sociale zekerheid maar  

heeft hij toch recht op een zekere sociale bescherming (minimumloon, sociale documenten, 

geschreven arbeidsovereenkomst, arbeidsongevallenverzekering…) 

Een organisatie die op deze manier mensen wil tewerkstellen moet hiervoor een aanvraag indienen 

bij de RSZ. Het moet hierbij gaan om organisaties die bevoegd zijn om sportinitiaties aan te bieden 

en die deze vrijstelling gebruiken voor het tewerkstellen van monitoren of begeleiders buiten de 

normale school-of werkuren. Of het kan gaan om organisatoren van eenmalige sportmanifestaties 

die de vrijstelling kunnen krijgen voor de personen die zij enkel die dag tewerkstellen. 

Iedere natuurlijke persoon in België kan op deze manier tewerkgesteld worden op voorwaarde dat 

het om een occasionele tewerkstelling gaat en de werknemer nog geen gewone 

arbeidsovereenkomst, met betalen van sociale bijdragen, bij de organisatie heeft. De enige vorm 

van tewerkstelling waarmee kan gecombineerd worden is die onder het voordelige statuut van 

jobstudent.  

Een werknemer mag maximaal 25 arbeidsdagen per jaar tewerkgesteld worden onder artikel 17, 

waarbij elke begonnen dag beschouwd wordt als een gewerkte dag. Iedere overtreding hierop 

heeft een regularisatie tot gevolg. Indien de werknemer bij verschillende werkgevers is tewerkgesteld 

geweest, dan betaalt de werkgever bij wie de overschrijding gebeurt, de bijdragen ter regularisatie 

op elke tewerkstelling. Er kan bovendien een boete worden opgelegd door de sociale zekerheid. 

Het is dus zeer belangrijk om hier zeer oplettend te zijn! Het is aan te raden om hierover voor de 

tewerkstelling een gesprek met de werknemer te hebben. Men kan bijvoorbeeld een verklaring op 

eer laten invullen, waarin de werknemer aangeeft nog voldoende dagen over te hebben om de 

opdracht te aanvaarden.  

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om voor deze vorm van tewerkstelling een gewone Dimona-

aangifte te doen waarbij het nieuwe werknemerstype A17 moet gebruikt worden.  Voor elke dag 

waarop een werknemer onder dit artikel wordt tewerkgesteld moet voortaan een aparte aangifte 

ingediend worden. Dit kan ook gebeuren onder de vorm van een multi-aangifte, een aangifte in 

serie.  Bij overschrijding zal de werkgever rechtstreeks een bericht ontvangen in de online dienst.  


