Vereniging / Vrijwilligers

Stroomschema
beoordeling
rechtsverhoudingen in de Sport
Door Judith van Vlijmen en Ronald Veldman

In SBM augustus/september 2011 schreven wij een
artikel over de toepassing van de vrijwilligersregeling: ‘Vrijwilligers: beter niet betaald dan duur
betaald?’. Dit artikel stond niet op zichzelf, maar
kwam tot stand in reactie op vele vragen die over
dat onderwerp bij sportwerkgevers leven. Bij diverse
workshops die nadien over dit onderwerp plaatsvonden, hebben we ervaren dat het onderwerp nog
steeds leeft en de sportpraktijk met veel vraagstukken rondom de vrijwilliger te kampen heeft.

‘vrijwilligersvergoeding’ overtreft.
Wat is nu het grote knelpunt bij de betaalde
inzet van derden door sportverenigingen?
Het grote knelpunt wordt veroorzaakt door
het systeem van onze wetgeving waardoor
grof gezegd beloonde arbeid voor een baas
wordt aangemerkt als een dienstbetrekking. Hierdoor kan de Belastingdienst loonbelasting, premie volksverzekeringen en
premies werknemersverzekeringen heffen.
Is sprake van een arbeidsovereenkomst?
Dan is degene die de werkzaamheden verricht mogelijk ook verzekerd voor pensioen. In ieder geval zijn dan de bepalingen
van het arbeidsrecht, zoals het wettelijke
minimumloon en de voor ontslag geldende
bepalingen van toepassing. Dit kan behoorlijk kostenverhogend zijn en het is maar de
vraag of deze uitkomst past bij de samenwerking die de sportorganisatie en de
betrokkene voor ogen hadden.

Terugkomende vraagstukken

Of dit echt zo stellig zou moeten zijn, is
de vraag. Heel vaak worden de activiteiten voor de sportvereniging verricht door
betrokkenen die weliswaar een vergoeding
ontvangen voor hun inzet, maar voor wie
de werkzaamheden veelal zijn te beschouwen als ‘nevenwerkzaamheden’ naast een
‘hoofdwerkzaamheid’ elders. Deze inzetbare betrokkenen in de sportsector hebben
heel vaak geen belang bij de zogenaamde
rechtsbescherming die een dienstbetrekking biedt. Echter, de sportsector is het er
ook over eens dat voorkomen moet worden
dat niet-beschermde arbeid het verrichten van werkzaamheden in kleine dienstbetrekkingen verdringt. Er is namelijk ook een
groep werknemers die al dan niet gewenst
hun inkomen met diverse versnipperde,

Bij vraagstukken die leven op het terrein
van de inzet van vrijwilligers gaat het bijna
altijd om de noodzaak die bij vrijwel elke
sportvereniging leeft om binnen de financiële mogelijkheden optimaal gebruik te
maken van de inzet van betrokkenen, bijvoorbeeld leden, familieleden, vrienden
of anderen. Deze betrokkenen zijn vaak
essentieel voor de activiteiten van de sportvereniging. Zonder hen zouden veel sportverenigingen geen bestaansrecht hebben.
Heel vaak worden zo allerlei taken vervuld
door echte vrijwilligers, bijvoorbeeld leden of
ouders die zonder enige tegemoetkoming
hand- en spandiensten verlenen voor de
club. De kosten die deze personen maken,
kunnen normaliter door de sportvereniging
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zonder fiscale gevolgen worden vergoed.
Soms gebeurt dat, soms niet.
Maar in de praktijk blijkt steeds vaker dat
de echte vrijwilligers om vaste vergoedingen vragen of dat de vergoedingen voor
hun inzet steeds hoger worden vastgesteld.
Soms zo hoog, dat in fiscale zin niet langer
meer gesproken kan worden van een echte
vrijwilliger. Vaak doet deze ontwikkeling
zich voor bij sportverenigingen die bezig
zijn met een professionaliseringsslag, maar
ook is zichtbaar dat door het afnemen van
(jonge) leden sportverenigingen een beroep
moeten doen op de inzet van (semi)professionele derden van buiten de club. Vaak
komt men dan in de situatie dat de vergoeding voor hun inzet de omvang van een
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kleine, dienstverbanden vergaren. Deze
groep van werknemers heeft juist wel
belang bij de toepassing van de beschermende regelingen rondom de dienstbetrekkingen.

aanpak Werkgroep pensioen &
fiscaliteit

De werkgroep Pensioen & fiscaliteit heeft
een aantal knelpunten in de sportsector
gesignaleerd en wil die oppakken.
Allereerst is vastgesteld dat het vaak voorkomt dat de bestuursleden van sportverenigingen verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van de activiteiten en de inzet
daarbij door derden. Deze bestuursleden,
meestal ook werkzaam op vrijwillige basis,
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beschikken niet altijd over de specifieke
kennis om hierbij vanuit fiscaal perspectief de meest passende vorm van samenwerking te kiezen. Hierdoor worden soms
onbedoeld ‘fouten’ gemaakt, waardoor wellicht net iets te hoge vergoedingen worden
toegekend om nog van een vrijwilliger in
fiscale zin te kunnen spreken. Is de vergoeding te hoog? Dan stelt de Belastingdienst
vrijwel altijd dat sprake is van een gezagsverhouding, zodat de betaling in de loonheffing had moeten worden betrokken.
Was door de sportvereniging en de betrokkene een dienstbetrekking beoogd? Dan is
het gevolg dienstbetrekking naar alle waarschijnlijkheid terecht. Hadden zij echter
niet de onderliggende bedoeling om een

dienstverband te sluiten, dan kan dit effect
ongewenst zijn.
Om op dit punt ondersteuning te kunnen
bieden is een stroomschema met toelichting opgesteld waarmee sportverenigingen
de samenwerking fiscaal kunnen duiden. Het is de bedoeling dat dit stroomschema wordt aangevuld met – door de
Belastingdienst en UWV – goedgekeurde
voorbeeldovereenkomsten. Worden de
stappen foutloos doorlopen? Dan kan de
sportorganisatie steeds de juiste overeenkomst gebruiken en fiscaal correct handelen. Het stroomschema is beschikbaar via
www.sportwerkgever.nl.
Voorts is vastgesteld dat de gesignaleerde
problematiek zowel voor de sector als voor
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de Belastingdienst en UWV relevant zijn.
Om die reden is het stroomschema opgesteld in nauwe samenwerking met de
Belastingdienst en heeft UWV de stukken
mede-beoordeeld. Het stroomschema is dus
door een gezamenlijke aanpak ontwikkeld!

Wettelijke systematiek

Het stroomschema volgt de systematiek
van de wet. Maar de vragen moeten worden beantwoord rekening houdend met het
recht, zoals zich dat aanvullend in rechtspraak heeft ontwikkeld. De beantwoording
van de gestelde vragen is daarom niet altijd
eenvoudig.
We bespreken eerst kort de algemene lijn.
Daarbij veronderstellen we steeds dat er
sprake is van een betaling aan de betrokkene, die samenhangt met het verrichten
van werkzaamheden.
1. De knellende vraag is of een rechtsverhouding als een privaatrechtelijke of een
fictieve dienstbetrekking is aan te merken. Is dat namelijk het geval? Dan zijn
loonheffing, premies werknemersverzekeringen en bij een privaatrechtelijke
dienstbetrekking mogelijk ook pensioenpremies verschuldigd. Voor de toetsvragen of sprake is van een dienstbetrekking
verwijzen wij naar het stroomschema.
2. Van een dienstbetrekking is in ieder geval
geen sprake, als:
• er sprake is van een echte vrijwilliger
in fiscale zin; of
• er sprake is van een echte zelfstandige in fiscale zin.
3. Is geen sprake van een echte vrijwilliger of zelfstandige in fiscale zin en wordt
tenminste één van de toetsvragen bij de
privaatrechtelijke dienstbetrekking met
‘nee’; en tenminste één van de toetsvragen bij de fictieve dienstbetrekking
met ‘ja’ beantwoord? Dan is sprake van
betalingen aan een natuurlijke persoon
niet-in-dienstbetrekking.
Andersom benaderd: past de organisatie de
zogenaamde vrijwilligersregeling foutloos
toe? Of wordt gewerkt met een zelfstandige
die beschikt over een geldige VAR WUO
of VAR DGA, die geldt voor de beschreven
werkzaamheden? Dan blijft het vraagstuk
privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking buiten schot. Kan niet op één van deze
wijzen worden samengewerkt, dan moet de
situatie extra nauwkeurig worden beoordeeld.

Toepassing stroomschema

Voor een uitgebreide toelichting op de
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toetscriteria verwijzen wij naar het stroomschema en de bijlagen op de website van
sportwerkgever.nl. Hier volstaan wij met
het benoemen van enkele criteria die bij de
toetsing extra aandacht verdienen:
Toets vrijwilligersregeling
Er is een paar absolute criteria waaraan
bij toepassing van de vrijwilligersregeling
moet zijn voldaan:
• Er mag niet meer worden betaald dan
een werkelijke kostenvergoeding (dus:
werkelijke kosten op declaratiebasis) of
een forfaitair bedrag.
• Wordt gekozen voor het forfaitaire
bedrag? Let dan goed op de samenhangende voorwaarden met betrekking tot
de omvang daarvan.
• De vergoeding mag maximaal € 4,50
(boven 23 jaar) of € 2,50 (tot 23 jaar) per
uur bedragen;
• deze uurnorm mag worden gehanteerd
zonder rekening te houden met naturabeloningen (de vrijwilligersbarbecue e.d.);
• maar tevens mag de vergoeding in totaliteit op maandbasis niet uitkomen boven
€ 150 per maand en niet uitkomen boven
€ 1.500 per jaar (de maand- en jaarnorm
zijn inclusief naturabeloningen).

Toets zelfstandige

Wordt met een zelfstandige samengewerkt? Let dan nadrukkelijk op de geldende
voorwaarden.
De VAR WUO en VAR DGA sluiten vooralsnog de toets privaatrechtelijke dienstbetrekking uit, mits de opdrachtgever in
redelijkheid niet aan de juistheid van de
verklaring hoefde te twijfelen.
N.b. De wetgever heeft aangekondigd naar
een nieuwe methode voor beoordeling van
zelfstandigheid toe te willen. Hou dit in de
gaten!

Lastig punt bij
vrijwilligersregeling
In het stroomschema staat een
‘uitwijkmogelijkheid’ voor een iets
hogere, maar niet-marktconforme
beloning per uur. Dit is een lastig
criterium. Voor een toelichting naar
visie van de Belastingdienst verwijzen
wij naar www.belastingdienst.nl/vrijwilligersregeling. Is het de bedoeling
om een hogere norm dan € 4,50/€ 2,50
af te spreken? Dan is overleg vooraf
met de Belastingdienst aan te raden.

Toets privaatrechtelijke
dienstbetrekking

Volgens de rechtspraak moet de toets
werknemer plaatsvinden mede vanuit de
bedoelingen die de partijen hebben bij
het aangaan van de samenwerking. Dit is
natuurlijk een lastig aan te tonen criterium.
Daarnaast hebben we te maken met een
drietal wettelijke criteria (loon, arbeid en
gezag) waarover de Belastingdienst en de
sportvereniging volledig van mening kunnen verschillen. Het criterium loonbetaling
is daarbij wellicht het meest eenvoudige:
wordt de arbeid beloond, dan wordt hieraan
voldaan.
Is echter sprake van een onvoorzienbare
beloning? Bijvoorbeeld: het gaat om een
sporter die uitsluitend een niet te voren
vaststaand bedrag aan prijzengeld ontvangt. Dan is dat ‘onvoorzienbare’ prijzengeld niet als beloning aan te merken. In een
dergelijk geval wordt in het stroomschema
de vraag of een beloning wordt betaald
met ‘nee’ beantwoord. Volgens het stroomschema wordt vervolgens de fictieve dienstbetrekking getoetst.

Lastig punt bij toets
dienstbetrekking
Een belangrijke toets is de vraag of
de betrokkene werkzaam is in een
gezagsverhouding. In het algemeen
houdt dit in dat de sportorganisatie opdrachten kan geven, zelfs al
wordt hiervan feitelijk geen gebruik
gemaakt. Kan de betrokkene de
aanpak van de werkzaamheden
zelf bepalen en zijn opdrachten
eerder gericht op het doel van de
samenwerking en niet zozeer op
de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht, dan is naar
onze mening geen sprake van een
gezagsverhouding.
De praktijk leert dat dit lastige discussiepunten kan opleveren.

Is sprake van een gezagsverhouding, maar
kan de betrokkene feitelijk steeds zelf bepalen of hij wel of niet komt, de werkzaamheden tussendoor staken, of zich door een
willekeurige derde laten vervangen? Dan is
in het stroomschema wederom sprake van
een ‘nee’-antwoord. Volgens het stroomschema wordt nu de fictieve dienstbetrekking getoetst.

Toets fictieve dienstbetrekking
Bij deze toets komt een nieuwe toets zelfstandigheid om de hoek kijken. Eerder
in het stroomschema werd de zelfstandigheid op basis van VAR WUO of VAR
DGA gebruikt om de toets privaatrechtelijke dienstbetrekking voor te blijven.
Maar er kan ook sprake zijn van een zelfstandige zonder VAR WUO of VAR DGA.
Is van een dergelijke zelfstandige sprake?
Bijvoorbeeld: iemand is wel ondernemer,
maar hij heeft gewoon nooit een VAR opgevraagd? Dan weerlegt dit de aanwezigheid
van een fictieve dienstbetrekking. De beloning kwalificeert voor deze betrokkene dan
als winst uit onderneming.
Natuurlijke persoon niet in
dienstbetrekking
Is geen sprake van een zelfstandig ondernemer? En wordt tenminste één van de
toetsvragen fictieve dienstbetrekking met
‘ja’ beantwoord? Dan is sprake van betalingen aan een natuurlijke persoon niet in
dienstbetrekking. Over het algemeen worden deze betalingen aan de Belastingdienst
doorgegeven met behulp van een zogenaamde IB 47-melding. Deze melding
houdt niet meer in dan het bericht dat
er aan iemand een bepaalde betaling is
gedaan. De opdrachtgever berekent geen
belasting en de Belastingdienst hoeft dat
evenmin te doen. De opdrachtnemer is verplicht de ontvangen bedragen aan te geven
in de heffing van inkomstenbelasting, maar
soms gebeurt dat (abusievelijk) niet.

Lastig punt
bijbetaling aan
natuurlijke persoon
Soms is de Belastingdienst bij een
beoordeling achteraf van mening dat
de betrokkene toch als werknemer
is te kwalificeren. De Belastingdienst
zal dan een correctieverplichting of
naheffingsaanslag opleggen. Zijn de
inkomsten dan ‘keurig’ in de belastingheffing betrokken? Dan valt er
geen loonheffing meer te corrigeren.
Hooguit ziet de correctieverplichting
dan op de premies werknemersverzekeringen. Zijn – ondanks
de IB 47 melding – de betalingen
ten onrechte niet in de belastingheffing betrokken? Dan kan de
Belastingdienst de loon- en premieheffing via de sportvereniging heffen.

Oplossingsrichting: opting-in
Sommige sportverenigingen beperken dit risico door vooraf – samen met de
betrokkene – aan de Belastingdienst te melden dat de activiteiten door middel
van ‘opting-in’ worden behandeld alsof er sprake is van een dienstbetrekking.
Met opting-in verwerkt de sportvereniging de betalingen via de loonadministratie. Helaas kan met opting-in alleen loonheffing en kunnen geen premies
werknemersverzekeringen worden berekend. De sportvereniging weet dan
zeker dat achteraf niet meer kan worden gecorrigeerd voor loonheffing, maar
als risico blijft wel bestaan dat achteraf kan worden gecorrigeerd voor premies
werknemersverzekeringen.

Denkrichtingen die alleen op hoger
niveau ingevoerd kunnen worden

In de afstemmingsvraagstukken met de
Belastingdienst komt steeds een aantal zaken terug, die vooralsnog niet oplosbaar zijn en die vaak zijn terug te voeren op
het gegeven dat de inzet van vrijwilligers in
de sportsector een belangrijke bestaansvoorwaarde vormt voor veel sportverenigingen en andere sportorganisaties. Terwijl
de financiering en subsidiëring vaak onder
druk staan. Heel dikwijls is sprake van
betrokkenen die hun activiteiten uitsluitend als nevenwerkzaamheden naast een
verzekerde hoofdwerkzaamheid elders verrichten. De gezagstoets kan hier soms tot
ongewenste resultaten leiden, mede ook
in het licht van de bedoeling die men heeft
bij het aangaan van de samenwerking. Die
is vaak juist niet gericht op het sluiten van
een dienstbetrekking. De schrijvers signaleren vier oplossingsrichtingen die voor de
sport een stap een de goede richting kunnen opleveren. Als voorbehoud moet wel
worden gewaarborgd dat kleine dienstbetrekkingen, zonder hoofdwerkzaamheden
elders, door deze maatregelen niet ‘van de
arbeidsmarkt verdrongen worden’.
1. Opting-in als pragmatische oplossing
voor heffing over inkomsten, die niet tot
verzekering aanleiding zouden moeten
geven.
2. Een hogere vrijwilligers-uurnorm, eventueel gecombineerd met enige verhoging
van de maand/jaar-normering.
3. Een economische toepassing van het
begrip ‘niet-marktconforme beloning’; is
de beloning in relatie tot de inhoud van
de functie als ‘niet-marktconform’ aan te
merken?
4. Invulling van het begrip ‘hoofdwerkzaamheid’ elders met het oog op het voorkomen van ongewenst verdringing van de
arbeidsmarkt.

Het zou mooi zijn als deze op hoger niveau
kan worden opgevolgd door een pragmatische tegemoetkoming op de gesignaleerde
denkrichtingen, zodat de sportverenigingen
zich kunnen concentreren op hun corebusiness: het organiseren van sport.
Judith van Vlijmen is als senior
adviseur in arbeidsvoorwaarden werkzaam voor PGGM HR
Advies. Zij ondersteunt samen
met haar collega’s werkgevers in de
sector zorg en welzijn en Sport met
vragen op het gebied van Beloning &
Arbeidsvoorwaarden en Personeel &
Capaciteit.
Ronald Veldman is beleidsadviseur bij de Werkgevers in de
Sport (WOS). Hij is binnen de
WOS verantwoordelijk voor de
modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in de
sportsector (CAO Sport) en de kennissite
www.sportwerkgever.nl. Voor vragen
over dit artikel kunt u met Ronald contact opnemen via
r.veldman@werkgeversindesport.nl of
06-10054934.

Conclusie

De Werkgroep Pensioen en fiscaliteit voor
de sportsector heeft de eerste stap gezet.
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