
Het gewijzigd statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars en de gevolgen ervan voor clubs  

 

Vanaf 01.01.2008 is zowel het sociaal als het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaar 

gewijzigd. 

 

De wet van 15.05.2007 zorgt voor een betere sociale bescherming.   

 

Door de wet van 04.05.2007 werd de fiscale behandeling van het inkomen als bezoldigde 

sportbeoefenaar gewijzigd. 

 

1. Het sociaal statuut 

 

De basis waarop de werkgevers- en werknemersbijdragen (RSZ - bijdragen) worden berekend, werd 

opgetrokken naar 1.832,49 EUR. 

 

Dit geldt zowel voor de sportbeoefenaars die vallen onder de wet van 24 februari 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, als voor zij die niet onder die wet vallen. 

 

De RSZ – bijdragen worden nu berekend op het maximumbedrag dat in aanmerking genomen wordt 

voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen.  Aangezien dit bedrag hoger ligt dan het huidige 

forfait zullen er hogere bedragen verschuldigd zijn, maar hierdoor zal de sportbeoefenaar ook genieten 

van een hogere uitkering in geval van werkloosheid of ziekte. 

 

Hoewel voetbaltrainers en -scheidsrechters sinds 2007 ook onder het toepassingsgebied vallen van de 

wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars, is dit RSZ - statuut niet op hen van 

toepassing.  Dit statuut is enkel van toepassing op de eigenlijke sportbeoefenaars.  Voor de trainers en 

scheidsrechters gelden dus de normale RSZ - regels voor bedienden.  

Door de nieuwe wet wordt ook het niet - concurrentiebeding, voorzien in de wet van 24 februari 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, versoepeld.  

 

Vroeger mocht de betaalde sportbeoefenaar niet meer deelnemen aan bepaalde sportcompetities van 

dezelfde sporttak tijdens het lopende seizoen.  Vanaf 01.01.2008 kan de betaalde sportbeoefenaar wel 

nog deelnemen aan betaalde sportcompetitie tijdens het lopende seizoen, maar dan wel in een andere 

reeks, categorie of afdeling… bijvoorbeeld niet meer in de eerste - maar wel in de tweede klasse…  

 

2. Het fiscaal statuut 

 

Tot 31.12.2007 moesten buitenlandse sportbeoefenaars en Belgische sporters die over de grens 

woonden maar 18% van hun brutoloon afstaan aan de fiscus.  De Belgische sporters met woonplaats in 

België werden aan het gewone tarief belast.   

 

Om hier een eind aan te maken wordt het inkomen van de bezoldigde sportbeoefenaar vanaf 

01.01.2008 op dezelfde manier behandeld ongeacht hun woonplaats. 

  

Dit gunstige tarief van 18% is enkel nog van toepassing voor sportbeoefenaars die inkomsten hebben 

in België tijdens een periode van hoogstens 30 dagen.  Indien de 30 dagen overschreden worden, dan 

valt men onder de afzonderlijke tarieven hieronder. 



 

Sinds 01.01.2008 zijn er afzonderlijke aanslagen voor jongeren tussen 16 en 26 jaar en voor 

sportbeoefenaars ouder dan 26 jaar.  

 

Sportbeoefenaars tussen 16 en 26 jaar (zowel rijksinwoners als niet - rijksinwoners), waarvan het 

inkomen niet meer bedraagt dan 16.300 euro, worden voortaan belast aan een aanslagvoet van 16,5%. 

  

Voor bezoldigde sportbeoefenaars die minstens 26 jaar zijn is er enkel een voordelig belastbaar regime 

voor zover het inkomen uit de sportactiviteit minder bedraagt dan het inkomen uit andere 

beroepsactiviteiten.  In dat geval wordt hun inkomen uit de sportactiviteit belast aan een afzonderlijke 

aanslagvoet van 33%.  Deze aanslagvoet geldt ook voor scheidsrechters, opleiders, trainers en 

begeleiders ongeacht hun leeftijd, eveneens op voorwaarde dat het inkomen uit hoofde van hun 

activiteit als scheidsrechter, opleider, trainer, of begeleider lager is dan hun andere beroepsinkomsten. 

 

Indien zij niet in aanmerking komen voor één van deze nieuwe fiscale gunstmaatregelen, worden de 

sportbeoefenaars – niet inwoners voortaan belast volgens het belastingsstelsel der niet – rijksinwoners. 

 

3. Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 

 

Vooral de sportclubs genieten van een fiscaal voordeel.  De clubs hoeven 80% van de ingehouden 

bedrijfsvoorheffing voortaan niet meer door te storten aan de fiscus.  De sportclubs mogen deze 

bedrijfsvoorheffing voor zichzelf houden.  Deze regeling geldt voor de tewerkgestelde 

sportbeoefenaars die jonger dan 26 jaar zijn.  Voor de oudere sportbeoefenaars moet men deze 80% 

ook niet doorstorten als aan de volgende voorwaarde is voldaan: 

 

- De helft van het door te storten kapitaal moet voor 31 december, van het jaar volgend op het 

jaar waarin de vrijstelling wordt aangevraagd, besteed zijn aan de opleiding van jongeren van 

ten miste 12 jaar en minder dan 23 jaar oud.  

 

Gebeurt deze besteding niet, voor het einde van het jaar volgens op het jaar waarin de vrijstelling werd 

aangevraagd, dan moet de werkgever het niet - bestede bedrag, vermeerderd met nalatigheidsintresten, 

doorstorten aan de fiscus. 

 

4. Inwerkingtreding 

 

De invoering van deze nieuwe fiscale verlaging geldt voor de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 

januari 2008. 


