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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.21.0080.N 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met ze-

tel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, ingeschreven bij de KBO onder het 

nummer 0206.731.645, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67/14, waar de eiser woonplaats 

kiest, 

tegen 

KONINKLIJK RACING WAREGEM vzw, met zetel te 8790 Waregem,      

Mirakelstraat 77, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0438.216.306, 

verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerster 

woonplaats kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te Gent, afdeling 

Brugge, van 28 april 2017 en 25 september 2020. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 5 september 2022 een schriftelij-

ke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Tweede middel  

Eerste onderdeel     

1. Krachtens artikel 2, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet Betaalde Sportbeoefe-

naars wordt onder betaalde sportbeoefenaars verstaan de personen die de verplich-

ting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of 

-exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald be-

drag overschrijdt. 

2. Het loon bedoeld in artikel 2, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet Betaalde 

Sportbeoefenaars is het loon dat met zekerheid gekend is bij het sluiten van de 

overeenkomst en omvat niet de eventuele loonbestanddelen die afhangen van een 

onzekere gebeurtenis. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.  
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(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest van 25 september 2020 in zoverre het oordeelt dat 

het vakantiegeld niet moet worden opgenomen in de berekeningsbasis voor de so-

cialezekerheidsbijdragen van de voetbalspelers die verbonden zijn door een ar-

beidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars en de voetbalspelers die ver-

bonden zijn door een arbeidsovereenkomst in de zin van de Arbeidsovereenkom-

stenwet. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest van 25 september 2020. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Christian Storck, als voorzitter, de sectievoorzitters 

Koen Mestdagh en Mireille Delange, en de raadsheren Antoine Lievens en Eric de 

Formanoir, en in openbare rechtszitting van 3 oktober 2022 uitgesproken door 

sectievoorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri 

Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden. 

 

M. Van Beneden E. de Formanoir A. Lievens 

M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck 


