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Onderwerp : Verenigingswerk – Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12,
§ 3de lid 2, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en
de versterking van de sociale cohesie

Bij brief van 27 juli 2018 heeft mevrouw M. DE BLOCK, minister van Sociale
Zaken, de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3, lid 2, van de wet van 18 juli 2018 betreffende
de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit beoogt het maandelijks plafond van inkomsten uit verenigingswerk te verhogen voor bepaalde activiteitencategorieën van 500 naar 1.000 euro, terwijl het jaarlijks maximumbedrag van 6.000 euro volledig van toepassing zou blijven.

Op verslag van het Bureau, heeft de Raad op 25 september 2018 navolgend
unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

1.

De Raad heeft vastgesteld dat het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit
beoogt het maandelijks plafond van inkomsten uit verenigingswerk te verhogen voor bepaalde activiteitencategorieën van 500 naar 1.000 euro. Het jaarlijks maximumbedrag
van 6.000 euro zou volledig van toepassing blijven. De activiteitencategorieën voor wie
het hogere maandplafond zou gelden zijn:

1° Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;

2° Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter,
jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

2.

Vooraleer in te gaan op de inhoud van het ontwerp van koninklijk besluit, wijst de Raad
erop dat hij heeft moeten vaststellen dat het ontwerp van koninklijk besluit reeds is
goedgekeurd op de ministerraad van 14 september 2018, zonder het advies van de
Raad af te wachten en dit terwijl de wettelijke termijn van twee maanden om hierover
advies uit te brengen nog niet was verstreken.

De Raad betreurt ten zeerste die manier van werken, temeer omdat de bevoegdheid van de Koning om dit maandbedrag te verhogen niet is opgenomen
in de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de
sociale cohesie, maar nog voorligt in de Kamer.

De Raad dringt er dan ook op aan dat de regering minstens de
wettelijke adviestermijnen zou respecteren vooraleer een beslissing te nemen zodat kan
rekening worden gehouden met het standpunt van de sociale partners.

3.

Met betrekking tot de inhoud van het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit, herinnert de Raad eraan dat hij zich in zijn advies nr. 2.065 van 17 november 2017 al uitgebreid heeft uitgesproken over het tussenstatuut dat de wet van 18 juli 2018 heeft ingevoerd voor verenigingswerkers.

Advies nr. 2.097

-3-

Hij bevestigt hierbij dan ook zijn standpunt van in dit advies dat de
maandelijkse grenswaarde voor verenigingswerkers op een maximum van 500 euro
moet worden gebracht en behouden, aangezien het steeds gaat om activiteiten die tijdens de vrije tijd worden verricht. Bovendien heeft hij in voornoemd advies ook gewezen
op mogelijke risico’s op verdringing van reguliere werkgelegenheid omdat er in een aantal sectoren, zoals de sport, niet zelden een vermenging is van commerciële en nietcommerciële activiteiten.

De Raad stelt in dit verband ook vast dat het in de Kamer besproken amendement (Kamer doc 54 3223/001) ook een wettelijke basis beoogt te voorzien
voor een verhoging van de maandgrens voor andere “specifieke activiteiten”, zonder dat
de Raad daarover om advies werd gevraagd. In lijn met het advies nr. 2.065 stelt de
Raad ook dit amendement sterk in vraag.
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