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Betreft: Brief van de Vlaamse Sportraad over snelle oplossing regeling verenigingswerk

Mijnheer de minister,

De wet van 18 juli 2018 “betreffende het economisch herstel en de versterking van de sociale
cohesie”, betreffende onder meer het verenigingswerk, werd door het Grondwettelijk Hof nietig
verklaard met ingang van 31 december 2020. Dit betekent dat, zonder een snelle oplossing,
sportorganisaties vanaf 1 januari 2021 niet langer beroep kunnen doen op de belangrijke
vergoedingsmethodiek voor essentiële medewerkers in hun dagelijkse werking. De Vlaamse
Sportraad ziet en waardeert de inspanningen van de beleidsverantwoordelijken op dit dossier, maar
bekommert zich om dit naderende juridische vacuüm voor de sportsector.
Deze regeling is van bijzonder groot belang voor de sportsector en biedt sinds 2018 de mogelijkheid
om essentiële opdrachten van onder andere coaches, trainers, scheidsrechters en juryleden op
billijke en legale wijze te vergoeden. Het belang voor de sportsector wordt onder andere aangetoond
door het feit dat circa 70% van de aanvragen voor deze regeling wordt gedaan door de sportsector.
De reeds aanwezige onzekerheid bij sportclubs in tijden van de coronacrisis wordt op dit moment
dan ook nog eens versterkt door het voorlopige gebrek aan een oplossing betreffende dit dossier.
In uw beleidsverklaring als minister van Sociale Zaken van 2 november 2020 leest de Vlaamse
Sportraad dat er, in overleg met de betrokken sectoren, en in het bijzonder de sportsector, regels
uitgewerkt zullen worden die aansluiten op reeds bestaande regelgeving en die tegemoetkomen aan
de specifieke noden van elke sector. Dit initiatief wordt toegejuicht, maar biedt helaas geen snel
antwoord op het naderende juridische vacuüm dat ontstaat vanaf 1 januari 2021.

De Vlaamse Sportraad roept daarom de beleidsverantwoordelijken met aandrang op om snel een
(tussen)oplossing te voorzien zodat het verenigingswerk voor de sportsector in de huidige vorm
wordt behouden. De sportsector is vragende partij om mee betrokken te worden bij de
totstandkoming van nieuwe wetgevende initiatieven.

Met vriendelijke groet,

Astrid Vervaet, voorzitter Vlaamse Sportraad
Marc Vlogaert, ondervoorzitter Vlaamse Sportraad
Maarten Koolen, secretaris Vlaamse Sportraad

