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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus: Trainer, scheidsrechter
1. Beschrijving van de activiteit / instelling
Een trainer staat de beoefenaars van een sport bij om zich voor te bereiden op of om deel te
nemen aan de sportcompetitie of –exhibitie.
Een scheidsrechter staat de beoefenaars van een sport bij om deel te nemen aan de
sportcompetitie of –exhibitie.
2. Bevoegd paritair comité
 De voetbal- of basketbalscheidsrechter of de trainer in de sporten voetbal, basketbal,
volleybal en wielrennen voldoet aan het bij koninklijk besluit vastgestelde minimumloon
Het Nationaal Paritair Comité voor de sport (nr. 223), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 10.08.1978 (Belgisch Staatsblad 17.10.1978) tot oprichting van dit
Paritair Comité
“Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun
werkgevers, te weten voor de betaalde sportbeoefenaars en hun werkgevers.”
 De voetbal- of basketbalscheidsrechter of de trainer in de sporten voetbal, volleybal,
basketbal of wielrennen voldoet niet aan het bij koninklijk besluit vastgestelde
minimumloon OF het gaat om een trainer of scheidsrechter in andere sporten
a) De werkgever is een organisatie die geen winstgevend doel nastreeft:
Het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (nr. 329), gelet op de bepalingen van het
koninklijk besluit van 28.10.1993 (Belgisch Staatsblad 17.11.1993), laatst gewijzigd bij
koninklijk besluit van 30.12.2014 (Belgisch Staatsblad 20.01.2015) tot oprichting van dit
Paritair Comité + bevoegd PSC.
“voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de organisaties die geen
winstgevend doel nastreven en die één of meerdere van de volgende activiteiten uitoefenen:
(…) 3. de sportverenigingen, sportcentra en sportclubs :
- als sportvereniging of sportclub wordt beschouwd elke organisatie die in het kader van
de permanente vorming, belangeloos de lichamelijke opvoeding, de sport en het openlucht-leven bevordert;
- als sportcentrum wordt beschouwd een geheel of groep van gebouwen en infrastructuur
die belangeloos ter beschikking worden gesteld voor het beoefenen van binnen- en
buitensporten; (…)”.

b) er wordt wel een winstgevend doel nagestreefd:
het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (nr. 200), opgericht bij koninklijk
besluit van 04.11.1974 (Belgisch Staatsblad 19.12.1974), laatst gewijzigd bij koninklijk
besluit van 10.04.2014 (Belgisch Staatsblad 25.04.2014)
3. Motivering
De term “betaalde sportbeoefenaar” is terug te vinden in artikel 2 van de wet van 24 februari
1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.
Het moet gaan om
1) Personen die de verplichting aangaan om zich voor te bereiden op of om deel te nemen
aan een sportcompetitie of sportexhibitie.
2) Onder gezag van een andere persoon
3) Tegen de betaling van een loon dat een bepaald bedrag overschrijdt
Het koninklijk besluit van 6 november 2007 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen
van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde
sportbeoefenaars tot de voetbalscheidsrechters (B.S. 23 november 2007) bepaalt dat
voetbalscheidsrechters ook onder de wet van 24 februari 1978 kunnen ressorteren. Met artikel 1
van het koninklijk besluit van 19 juni 2015 (B.S. 7 juli 2015) is dit uitgebreid tot de
basketbalscheidsrechters.

Het koninklijk besluit van 13 november 2012 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen
van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde
sportbeoefenaars tot de trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen (BS 5
december 2012) bepaalt dat de trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen ook
onder de wet van 24 februari 1978 kunnen ressorteren.
Er is nog geen uitbreiding naar de trainers of de scheidsrechters binnen andere sporttakken.
Artikel 3 van de wet van 24 februari 1978 stelt wel: “Niettegenstaande elke uitdrukkelijke
bepaling van de overeenkomst, wordt de tussen een werkgever en een betaalde sportbeoefenaar
gesloten overeenkomst, welke titel daaraan ook wordt toegekend, aangezien als een
arbeidsovereenkomst voor bedienden en geregeld door de bepalingen van de desbetreffende
wetgeving en door de bepalingen van deze wet.”
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