Vergoeding VGC-sportbegeleiders
Bedienden, monitoren en jobstudenten
Een sportbegeleider die werkt met een overeenkomst van bediende, monitor of jobstudent zal vergoed
worden volgens onderstaande tabel. Deze bedragen zijn onderhevig aan sociale bijdragen en
belastingen, afhankelijk van je type van overeenkomst.
Bedienden, monitoren en
jobstudenten

categorie A

categorie B

categorie C

categorie D

1 uur

21,50 EUR

17,50 EUR

15,50 EUR

14,00 EUR

vanaf 2 uren:

18,00 EUR

15,50 EUR

13,50 EUR

12,00 EUR

per uur

Categorie
A

•
•
•

opleiding hoger onderwijs(1): geslaagd voor 3e bachelor
VTS-opleiding: trainers A, trainers B, instructeurs
sporttak zonder VTS-opleiding(2): gespecialiseerd diploma in die sporttak

Categorie
B

•
•
•

opleiding hoger onderwijs(1): geslaagd voor 2e bachelor
VTS-opleiding: initiators, bewegingsanimatoren
sporttak zonder VTS-opleiding(2): gespecialiseerd getuigschrift in die sporttak

•
•
•

opleiding hoger onderwijs(1): geslaagd voor 1e bachelor
VTS-opleiding: Multimove-begeleider
sporttak zonder VTS-opleiding(2): grote deskundigheid in die sporttak
(+ 3 jaar begeleidingservaring)
opleiding hoger onderwijs(1): studenten 1e bachelor
studenten sportwetenschappen
VTS-opleiding: aspirant-initiators
sporttak zonder VTS-opleiding(2): grote deskundigheid in die sporttak

Categorie
C

Categorie
D

•
•
•
•

: lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, kleuteronderwijs, basisonderwijs, kinesitherapie,
ergotherapie en orthopedagogie.
(2)
: diploma’s en getuigschriften worden in samenspraak met de federatie ingeschaald en waar mogelijk ook op
basis van de assimilatietabel van de VTS.
(1)

Vergoeding voor opvang
De vergoeding voor opvang bedraagt 10 EUR per uur. Dit zijn uren voor of na de effectieve
sportactiviteit, waarbij de sportbegeleider geen didactische functie (meer) vervult, maar enkel toezicht
houdt.

Coördinerende taken
De VGC-sportdienst wijst aan bepaalde lesgeverplaatsen een coördinerende taak of extra
verantwoordelijkheden toe. Voor deze taak krijgt de sportbegeleider een bijkomende forfaitaire
vergoeding van 15 EUR voor een halve dag of 25 EUR voor een hele dag.

Contact: VGC-sportdienst - www.sportinbrussel.be - sportlesgevers@vgc.be - 02 563 04 22

Bijkomende vergoeding
Sportbegeleiders die een minimum aantal dagen lesgeven en een goede attitude vertonen, krijgen een
bijkomende vergoeding.
Bijkomende vergoeding
na 15 lesdagen - vanaf lesdag 16
na 20 lesdagen - vanaf lesdag 21
na 30 lesdagen - vanaf lesdag 31

Bedrag
+ 1 EUR per uur
+ 1,5 EUR per uur
+ 2 EUR per uur

Enkel sportkampen en evenementen komen in aanmerking als lesdagen, evenementen tellen dubbel. Je
krijgt de bijkomende vergoeding telkens je het aantal lesdagen overschrijdt. Je bijkomende vergoeding
is geldig voor de rest van het kalenderjaar en geldt ook het volgende kalenderjaar.
Een goede attitude is:
- Geen enkele keer onverwittigd afwezig zijn.
Onverwittigd betekent:
o Minder dan 1 week op voorhand verwittigen of
o geen andere, beschikbare sportbegeleider voorstellen of
o geen medisch of ander attest kunnen voorleggen.
- Altijd respect en collegialiteit tonen ten opzichte van deelnemers, ouders van deelnemers,
collega sportbegeleiders en VGC-personeelsleden.
- Altijd op tijd aanwezig zijn
- Elke begeleidingsopdracht goed voorbereiden.
- Tijdens elke begeleidingsopdracht het groene VGC t-shirt voor sportbegeleiders dragen.
Een sportbegeleider zal de bijkomende vergoeding verliezen wanneer de attitude niet overeenkomt
met bovenstaande verwachtingen.

Reiskosten
Enkel sportbegeleiders die een overeenkomst hebben als bediende, monitor of jobstudent hebben recht op
een reiskostenvergoeding. Heb je een overeenkomst als bijklusser/verenigingswerker? Dan krijg je geen
reiskostenvergoeding.
De reiskostenvergoeding voor verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen bedraagt 0.3707 EUR per km
(vanaf 1 juli 2021, jaarlijks indexeerbaar), waarbij een maximum van 75 effectief gereden kilometers per
opdracht geldt.
De reiskostenvergoeding voor verplaatsingen met niet- of elektrisch gemotoriseerde voertuigen bedraagt
0,24 EUR per km.
De kosten voor openbaar vervoer en parkeerkosten worden volledig terugbetaald mits het bezorgen van de
nodige bewijzen.

Contact: VGC-sportdienst - www.sportinbrussel.be - sportlesgevers@vgc.be - 02 563 04 22

