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Advies bij het voorontwerp van decreet betreffende opleidingscheques
voor werknemers en tot wijziging van diverse bepalingen inzake het
beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Op 30 november 2018 heeft Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en
Sport de Vlaamse Sportraad van de SARC met spoed om advies gevraagd bij het voorontwerp van
decreet betreffende opleidingscheques voor werknemers en tot wijziging van diverse bepalingen
inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Na schriftelijke procedure brengt de Vlaamse
Sportraad van de SARC het onderstaand advies uit.

Situering
Het voorontwerp van decreet regelt een aantal uiteenlopende onderwerpen, waaronder de private
arbeidsbemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars. De artikels en bepalingen omtrent dit
onderwerp zijn door de Vlaamse Regering toegevoegd om de fraude bij sportmakelaars tegen te
gaan en om betaalde sportbeoefenaars beter te kunnen beschermen.
Het artikel 12 van voorliggend voorontwerp van decreet voegt vier punten toe aan artikel 13 van het
decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht. Deze punten voegen bijkomende inbreuken en sancties
toe aan het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht.
Artikel 18 van voorliggend voorontwerp van decreet voorziet in de invoering van een nieuw
hoofdstuk “Hoofdstuk 3/1. Voorwaarden inzake private arbeidsbemiddeling voor betaalde
sportbeoefenaars” bij het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.
Artikel 19 van voorliggend voorontwerp van decreet vervangt afdeling 4. van hetzelfde decreet door
“Hoofdstuk 3/2. Adviescommissie voor uitzendactiviteiten en arbeidsbemiddeling voor betaalde
sportbeoefenaars”.
Artikel 21 van voorliggend voorontwerp van decreet voegt dezelfde vier punten toe als artikel 12 van
voorliggend decreet, maar dan met betrekking tot artikel 24 van het decreet betreffende de private
arbeidsbemiddeling.

Advies
De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij de wijzigingen in het voorliggende voorontwerp van
decreet die betrekking hebben op de private arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars. De
noodzaak tot het versterken van de bestaande reglementering omtrent sportmakelaars wordt ook
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onderschreven door de Vlaamse Sportraad. De Vlaamse Sportraad formuleert echter wel een aantal
opmerkingen bij voorliggend voorontwerp van decreet.

•

Gebrek aan uniforme (Europese) regels

Hoewel de Vlaamse Sportraad het initiatief ondersteunt om de reglementering van sportmakelaars
te versterken op Vlaams niveau, realiseert de raad zich dat deze materie het best geregeld wordt via
een algemene Europese regeling. Sportmakelaars zijn per definitie namelijk vaak tussen twee
landen/gewesten actief, waardoor sportmakelaars mogelijk moeten voldoen aan verschillende
voorwaarden in meerdere landen, gewesten en/of niveaus.
Dit zorgt er ook voor dat de maatregelen in het voorgestelde voorontwerp van decreet door een
gebrek aan Europese uniformisering onbekende of ongewenste effecten kunnen hebben. Als
voorbeeld geeft de Vlaamse Sportraad de verplichte borgsom van vijfentwintigduizend euro voor
sportmakelaars, genoemd in artikel 18 van voorliggend voorontwerp van decreet. Deze borgsom kan
in combinatie met verplichte borgsommen in andere landen en/of gewesten zeer hoog oplopen,
waardoor slechts een selecte groep het beroep van sportmakelaar nog kan uitoefenen.

•

Inhoudelijke waarborg als aanvulling op financiële waarborg

Bovendien stellen de leden dat deze financiële waarborg enkel als gevolg heeft dat de drempel wordt
verhoogd om sportmakelaar te worden, maar dit niet vanzelfsprekend zorgt voor integere en
bekwame sportmakelaars. De leden zouden dan ook graag zien dat er een aanvullende inhoudelijke
maatregel komt die de bekwaamheid van sportmakelaars waarborgt.
Zo adviseert de Vlaamse Sportraad dat er overleg komt in het kader van een opleidingsverplichting,
als voorwaarde voor de registratie als sportmakelaar op Vlaams niveau. Hier kan bijvoorbeeld de
kennis van sportrecht, fiscaal recht, en van de taal en sociale wetgeving van het betrokken land
worden getoetst. Een andere optie is om een sportmakelaar aan te laten tonen dat hij of zij
verbonden is met specialisten op juridisch en fiscaal vlak.

•

Problematiek rondom sportmakelaars die actief zijn voor zowel club als sportbeoefenaar

De Vlaamse Sportraad wil de Vlaamse Regering ook wijzen op de problematiek rondom
sportmakelaars die zowel voor een sportclub als voor sportbeoefenaars werken. Dit kan voor
belangenvermenging zorgen waar hoofdzakelijk de sportbeoefenaar door benadeeld kan worden. De
leden adviseren de Vlaamse Regering daarom om deze problematiek verder te bekijken en te
bespreken.

•

Voorwaarde omtrent licentie of registratie van federaties

Daarnaast wensen de leden nog een specifiek punt onder de aandacht te brengen met betrekking tot
één van de voorwaarden genoemd in artikel 18 van voorliggend voorontwerp van decreet:
Art. 20/1. §2., 1° de sportmakelaar beschikt over een voorafgaande licentie of registratie als
sportmakelaar die wordt uitgegeven door de betrokken erkende sportfederatie;
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In de memorie van toelichting wordt verduidelijkt dat aan deze voorwaarde voldaan moet worden,
“indien de sportfederatie hierin voorziet”. De raad vindt dit een zeer positief gegeven, maar stelt de
volgende wijziging voor om te benadrukken dat sportfederaties niet verplicht zijn tot het beschikken
over een licentie of registratie voor sportmakelaars:
Art. 20/1. §2., 1° Desgevallend beschikt de sportmakelaar over een voorafgaande licentie of
registratie als sportmakelaar die wordt uitgegeven door de betrokken erkende sportfederatie;

•

Kansen betreffende sociale economie in de sportsector

Hoewel er binnen deze decreetswijziging niet wordt gefocust op dit onderwerp, wil de Vlaamse
Sportraad toch wijzen op de kansen die er liggen betreffende de sociale economie in de sportsector.
De leden denken hierbij bijvoorbeeld aan buursportwerkers die via sociale economieprojecten aan
de slag gaan of greenkeepers die via sociale economie en groenonderhoud tewerkgesteld kunnen
worden. De Vlaamse Sportraad adviseert daarom dat het kenniscentrum Sportwerk Vlaanderen deze
kansen onderzoekt en benut binnen dit decreet.

Samenvattend
De Vlaamse Sportraad erkent de noodzaak tot het versterken van de bestaande reglementering
omtrent sportmakelaars en adviseert dan ook positief bij de wijzigingen in het voorliggende
voorontwerp van decreet.
Hoewel de Vlaamse Sportraad het initiatief van de Vlaamse Regering waardeert, wijst hij echter
op het feit dat deze materie, door haar internationale karakter, het best geregeld wordt via een
algemene Europese regeling. Tevens adviseren de leden om een mogelijke opleidingsverplichting
voor sportmakelaars; de problematiek rondom sportmakelaars die zowel voor een sportclub als
voor sportbeoefenaars werken; en de kansen die er liggen betreffende de sociale economie in de
sportsector verder te bekijken en te bespreken binnen de Vlaamse Regering. Als laatste wenst de
Vlaamse Sportraad te benadrukken dat sportfederaties niet verplicht zijn tot het beschikken over
een licentie of registratie voor sportmakelaars. Dit wordt op dit moment onvoldoende benadrukt
in Art. 20/1. §2., 1°.

Namens de Vlaamse Sportraad,
Christophe Cools, voorzitter
Sophie Cools, ondervoorzitter
Maarten Koolen, secretaris
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