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Inspectie Werk en Sociale Economie  -  Controles sportmakelaars

De erkenningsregeling voor sportmakelaar is sinds 2010 afgeschaft met het van kracht 
worden van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. Sinds 1 januari 2011 
moeten hierdoor onder andere sportmakelaars in het Vlaamse Gewest niet langer een 
erkenning aanvragen om hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te bieden. 

Het decreet stelt dat een commissieloon alleen kan worden gevraagd of ontvangen van 
werknemers die aan de noties betaalde sportbeoefenaars of schouwspelartiesten 
beantwoorden. Het commissieloon kan slechts worden gevraagd indien aan de volgende 
volwaarden is voldaan:
- het commissieloon is vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het 

bureau en de opdrachtgever. Indien de private arbeidsbemiddeling wordt 
aangeboden samen met andere diensten, wordt het commissieloon voor de 
verschillende diensten afzonderlijk vastgelegd;

- de werknemer stemt uitdrukkelijk en voorafgaandelijk in met het commissieloon;
- de partijen beschikken ieder over een origineel exemplaar van deze overeenkomst.

1. In hoeverre werden in de periode 2014-2016 door de afdeling Inspectie van het 
Departement Werk en Sociale Economie controles uitgevoerd op de werkzaamheden 
van sportmakelaars in het kader van het decreet private arbeidsbemiddeling?

2. In hoeverre werden in de periode 2014-2016 door de afdeling Inspectie van het 
Departement Werk en Sociale Economie sancties opgelegd aan sportmakelaars 
omwille van het niet respecteren van de geldende regelgeving?

3. Worden controles uitgevoerd of de voorwaarden inzake commissieloon in de praktijk 
gerespecteerd worden? Werden tegen deze regels inzake het commissieloon reeds 
inbreuken vastgesteld?
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1. Met de opmaak van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling in 2010 
werd de regelgeving inzake de betaalde sportbeoefenaars versoepeld. Zo werd de 
erkenningsplicht en de bepalingen rond het maximale hoogte van het commissieloon 
geschrapt. De bureaus voor private arbeidsbemiddeling voor betaalde 
sportbeoefenaars worden sindsdien enkel nog geïnspecteerd op basis van klachten of 
indien dergelijke activiteiten aan het licht komen in dossiers in andere materies.
In de periode 2014-2016 werden 2 inspecties uitgevoerd door de afdeling Toezicht 
en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie inzake private 
arbeidsbemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars bij sportverenigingen waarbij 
onder andere werd nagekeken in hoeverre de regelgeving inzake private 
arbeidsbemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars werd nageleefd. Hierbij werden 
de bemiddelingsactiviteiten van een 4-tal verschillende sportmakelaars nagekeken.

2. In de periode 2014-2016 werd niet opgetreden tegen sportmakelaars wegens 
inbreuken op de regelgeving private arbeidsbemiddeling

3. De bepalingen omtrent het commissieloon maken deel uit van de inspecties inzake 
private arbeidsbemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars en schouwspelartiesten. 
Sinds het huidige decreet in voege is, werd niet meer opgetreden voor inbreuken op 
de bepalingen betreffende de commissielonen. Vóór de aanpassingen aan het decreet 
werd hiervoor wel al geverbaliseerd.


