VERENIGING ALS
WERKGEVER

Vergoedingen aan je
kader
Wanneer je als vereniging beleid wilt
maken voor je (technisch) kader komt
ook het punt vergoedingen aan de
orde. Wat mag je doen, zonder
problemen te krijgen met de fiscus?
Wat moet je doen, om de juiste
afspraken te maken en dat goed te
regelen en vast te leggen?
De sportvereniging is voor het uitvoeren van alle taken afhankelijk van de
inzet van betrokkenen. Leden, familieleden e.d. die zonder tegemoetkoming
hand- en spandiensten verrichten. De
kosten die daarbij worden gemaakt
kunnen zonder problemen altijd
worden vergoed. Veel vrijwilligers
vragen steeds meer om vaste vergoedingen voor hun inzet. Doordat deze
bedragen steeds hoger worden kan er
fiscaal niet meer gesproken worden
over een echte vrijwilliger. Zeker
verenigingen die bezig zijn met een
professionaliseringsslag lopen hier
tegen aan.

Het grote knelpunt dan wordt veroorzaakt door onze wetgeving die
betaalde arbeid dan ziet als een
dienstbetrekking. Hierdoor wordt er
dan loonbelasting, premies e.d.
opgelegd door de belastingdienst. Je
krijgt te maken met bepalingen van het
arbeidsrecht en minimumloon. Dit alles
kan behoorlijk kostenverhogend zijn en
past vaak helemaal niet in de samenwerking die je als vereniging voor ogen
hebt met je trainer(s).
Voor veel van hen is de activiteit voor
de club ‘nevenwerkzaamheid’, naast
een andere baan.
In het stroomschema met toelichting
kan de vereniging helpen met het
maken van de juiste keuzes. Dit
stroomschema, aangevuld met
goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten, is te vinden op de website
www.sportwerkgever.nl.

Hoe wordt je een goede
(sport) werkgever?
Naast deze opleidingen zijn er meer
mogelijkheden om kennis bij je club te
vergroten, zoals:
Naast praktische regelingen is het ook
belangrijk dat iedereen de werkzaamheden voor de club op een goede en
veilige manier kan uitoefenen. Dit hoeft
echt niet ingewikkeld of duur te zijn.
Heel eenvoudig is het te regelen dat er
een duidelijk aanspreekpunt is. Waar
kan iemand terecht met vragen over
b.v. de dagelijkse gang van zaken of
over de inhoud van een specifieke
taak?
-

Ken je medewerkers.
Vast aanspreekpunt.
Voer minstens 1 keer per jaar gesprek
over hoe dingen gaan

Wil je weten of je vereniging wel goed
bezig is met het werkgeverschap dan
kun je hiervoor de SportgeverScan
doen via: www.sportwerkgever.nl.
Dit is een digitale vragenlijst die gratis
beschikbaar is.

Vereniging als werkgever
START
Is de vergoeding kleiner dan
€4,50 / €2,50 per uur?

JA

NEE

Is de vergoeding tenminste
marktconform?

Is de vergoeding kleiner dan
€150,00 per maand?

JA

NEE

Is de vergoeding kleiner dan
€1500,00 per jaar?
NEE

JA

NEE

VRIJWILLIGER
Geen toets dienstbetrekking

JA

Beschikt de opdrachtnemer over
een geldige VAR DGA en
wordt daarmee gehandeld?

JA

DIRECTEUR met VAR DGA
- Geen toetsing dienstbetrekking - Opvraag VAR DGA -

NEE

Kan de opdrachtgever
desgewenst door het geven van
bindende aanwijzingen en/of
opdrachten gezag uitoefenen?

NEE

Beschikt de opdrachtnemer over
een geldige VAR WUO en
wordt daarmee gehandeld?

JA

ZZP’er met VAR WUO
- Geen toetsing dienstbetrekking - Opvraag VAR WUO -

JA

Moet de arbeid steeds
persoonlijk worden verricht?
JA

Heeft de opdrachtgever een
loonbelastingsverplichting?
JA

PRIVAATRECHTELIJKE
DIENSTBETREKKING
- Loon- en premieheffing - Werknemersverzekeringen - Wkr van toepassing - Pensioen opbouwen - Arbeidsrecht -

NEE

Is de samenwerking
aangegaan voor een periode
korter dan 30 dagen?

JA

NEE

Wordt doorgaans op
maximaal een dag per week
arbeid verricht?

JA

- Geen dienstbetrekking - Opting in - Anders: IB 47 (digitaal) Opdrachtgever

NEE

Is de vergoeding doorgaans
minder dan 40% van het wettelijke
minimunloon per week?

Inkomsten vormen resultaat uit
overige werkzaamheden

JA

IB 47: werkkostenregeling is
niet van toepassing
Opting in: werkkostenregeling
is wel van toepassing

NEE

Worden de activiteiten verricht
door een zelfstandig ondernemer
zonder VAR WUO of DGA?
NEE

Fictieve dienstbetrekking
- Loon- en premieheffing - Werknemersverzekeringen - Wkr van toepassing - N.B. Flexwet - Geen pensioensopbouw -

JA

Inkomsten vormen winst uit
onderneming
- Geen dienstbetrekking - Opting is niet mogelijk - IB 47 niet mogelijk Opdrachtgever
Toets voorwaarden Wet
inkomstenbelasting?

