Gent, 25 oktober 2017
-------------------------------PERSBERICHT STATUUT VRIJETIJDSWERK/VERENIGINGSWERK---------------------

De Vlaamse Sportfederatie, spreekbuis van de Vlaamse georganiseerde sportsector,
vertegenwoordigt 19.000 sportclubs, goed voor anderhalf miljoen aangesloten sporters.
Jarenlang hebben wij politici geduid op de nood aan een aangepast sociaal en fiscaal statuut
voor de sportbegeleiders die zich, naast hun reguliere job, meerdere malen per week inzetten
in de sportclubs.
Dit vanuit een dubbele bezorgdheid:
- om enerzijds het pure vrijwilligerswerk en anderzijds de reguliere arbeid zuiver te
houden;
- om deze sportbegeleiders, die doorgaans hebben geïnvesteerd in een
trainerskwalificatie via de Vlaamse Trainersschool of in een official opleiding, op een
legale manier een - beperkte - prestatievergoeding te kunnen bieden.
Het huidige initiatief van de federale regering, en meer bepaald de pijler van het
verenigingswerk, biedt een antwoord op beide bezorgdheden voor de sportsector:
- Door een duidelijke afbakening van de functies en prestaties die in aanmerking kunnen
komen voor dit statuut van verenigingswerk, wordt voor de sportsector een duidelijke
lijn getrokken tussen het vrijwilligerswerk en dit nieuwe statuut. De invoering van het
statuut zal de sportsector net toelaten om uit de grijze zone te treden waarin
momenteel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het vrijwilligersstatuut en de
bijhorende vergoedingen.
- Door onder andere te stellen dat enkel personen die reeds een hoofdberoep hebben,
waarmee ze sociale rechten opbouwen, gebruik kunnen maken van het statuut, wordt
ook een terugval uit de reguliere arbeid vermeden. Het creëren van “mini-jobs” is
absoluut geen doelstelling van de sportsector.
Voor de georganiseerde sportsector is een oplossing voor deze nood dé topprioriteit. De
realisatie van het statuut vormt de garantie voor het behoud en de uitbouw van kwalitatieve
sportbegeleiding in sportclubs.
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De Vlaamse Sportfederatie is de koepelorganisatie van de Vlaamse sportfederaties. De VSF
overkoepelt 47 gesubsidieerde en 16 louter erkende federaties, goed voor anderhalf miljoen
sporters in Vlaanderen.
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