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Sportverenigingen en inzet van arbeid 

Als ‘frauderende club’ de krant halen? Liever niet! 

 
Hoe kunnen verenigingsadviseurs sportverenigingen adviseren bij werkgeverschapszaken en 

sportkader? 

 

In deze interactieve workshop geeft Judith van Vlijmen, senior adviseur bij PFZW HR Advies, 

informatie en hulpmiddelen om sportverenigingen goed te ondersteunen, indien zij 

besluiten inzet voor de sportclub te betalen. Je kunt hierbij denken aan het tegen betaling 

uitvoeren van de administratie, het schoonmaken van de kantine, hulp bij evenementen en 

het geven van trainingen, of betalingen aan spelers. 

 

Judith van Vlijmen is namens sociale partners in de sport als fiscaal adviseur betrokken bij 

het tot stand brengen van een aantal afspraken met de Belastingdienst met betrekking tot 

hulpmiddelen voor de sport. Een voorbeeld is een stroomschema waarmee sportorganisaties 

kunnen toetsen wat voor arbeidsrelatie zij aangaan. Een ander voorbeeld is de 

modelovereenkomst van opdracht die in plaats van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is 

gekomen. In deze workshop leren de deelnemers de hulpmiddelen voor de sport kennen en 

toepassen. Zij ontvangen daarnaast veel praktische tips voor het gebruik daarvan. Uiteraard 

is er heel veel ruimte om eigen praktijkvragen voor te leggen en daar samen ‘goede 

oplossingen’ voor te vinden. 
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Rollen van …? 

En dan staat ineens de naam van jouw organisatie in de 
krant: 

• Kun je dat voorkomen?   

• Gaan zaken ‘expres’ fout, of  
‘onbewust’ fout of  
‘onbewust’ goed 

• Of bewust goed?    
 

• Wat is hierin de rol van: 

• het bestuur? 

• de ‘vrijwilligers’? 

• de adviseur? 

• anderen? 
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Casuïstiek  

Wat zijn jullie vraagstukken als 
het gaat om fiscale aspecten van 
de inzet van arbeid? 

 
• Vrijwilligers? 

• Vrijwilligers-plus? 

• Freelancers, zzp’ers, ondernemers, enzo? 

• Bureau’s (B.V.; advocaat, enzo)?  

• Docenten voor workshops, coaching enzo? 

• Anders? 
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Hulpmiddelen 
http://www.sportwerkgever.nl/werknemers/46840-bepaal-arbeidsrelatie.html
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Hulpmiddelen – onder constructie 
http://www.sportwerkgever.nl/bepaal-arbeidsrelatie/assets/placemat-stroomschema.pdf 
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Hulpmiddelen – onder constructie 
http://sportwerkgever.nl/nieuws/47231-var-vervalt-sport-maakt-stappen-naar-
modelovereenkomst.html 
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Wet Deregulering Beoordeling 
Arbeidsverhouding 
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Arbeidsovereenkomst? 

Dienstbetrekking 

 

I. Loon 

II. Gezag 

III. Arbeid 
 
 

 Inspannings-verbintenis 

Gevolgen? 



Geen arbeidsovereenkomst? 

Vrijwilliger 

 

1. Niet in de uitoefening van zijn beroep 

2. Geen loon, maar kostenvergoeding 

3. Een vergoeding, maar maximaal 

1. € 4,50 / € 2,50 per uur;  

2.€ 150 per maand;  

3.€ 1.500 per jaar. 



Fiscaal en SV hebben we ook nog de fictieve 
dienstbetrekking: 

Gelijkgestelden regeling 
 

 Persoonlijke samenwerking; 

 langer dan dertig dagen; 

 op tenminste 2 dagen per week; 

 tegen tenminste 40% van het WML per week 
(2016: € 140); 

 niet als ondernemer. 



OndernemersCheck 



DBA  

 

DBA vervangt de VAR 



Highlights 

 Fiscale regeling! 

 Per 1 mei 2016 

 VAR-methodiek vervalt 

 Hulpmiddel Belastingdienst 

 Transitieplan tot 1 mei 2017 



Context 



Arbeidsovereenkomst vs. Overeenkomst van 
opdracht 

Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht 



Arbeidsovereenkomst vs. Overeenkomst van 
opdracht 

Opdrachtovereenkomst 
 

Werkzaamheden 

Anders dan in 
dienstbetrekking 

… 
 

 Resultaats-verbintenis 

 

Arbeidsovereenkomst 

 

Loon 

Gezag 

Arbeid 
 
 

 Inspannings-

verbintenis 



Wat hadden we? 

VAR- methodiek 

 Viel de samenwerking onder de dekking van een 
VAR-WUO of een VAR-DGA en was geen sprake 
van fraude? 

  U hoefde geen loonheffingen te berekenen en 

was niet aansprakelijk als achteraf toch sprake 
was van een dienstbetrekking. 



Wat hadden we? 

VAR- methodiek 

 Beschikte opdrachtnemer over een VAR ROW? 

  Toets fictieve dienstbetrekking 

  Geen dienstbetrekking?  IB-47 



Wat hadden we? 

VAR- methodiek 

 Beschikte opdrachtnemer over een VAR loon? 

  Loonheffingen, pensioen, arbeidsrecht. 

 



Wat hebben we nu (DBA)? 

1. VAR-methodiek is beëindigd. 
 

2. U moet elke samenwerking toetsen aan de 
criteria voor een dienstbetrekking: 
 Loon, gezag, arbeid; 

 

3. en aan de criteria voor een fictieve 
dienstbetrekking: 
 arbeid, > 30 dagen, 2 dagen, WML, geen ondernemer. 

 

4. Best passende overeenkomst kiezen: 
 Hulpmiddel Belastingdienst. 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handreiking_beoordelingskader_dba_dv10301z1ed.pdf


Risico: ‘piek en ziek’ 

 Bij vervanging wegens ziekte, of 

 bij inzet van extra personeel wegens extra drukte 
(flexibele schil), 

 zal de Belastingdienst zich in eerste instantie op 
het standpunt stellen dat sprake is van een 
‘gezagsverhouding’!; 

 tenzij anders blijkt uit vormgeving en uitvoering 
overeenkomst. 
 



Risico: arbeidsrechtelijke vraagstukken 

 Rechtsvermoeden van een dienstbetrekking 
(7:610a BW)? 

 Loondoorbetaling bij ziekte (7:629 BW) 

 Transitievergoeding verschuldigd (7:673 BW)?  

 Etc.? 

 
E. Wiebes: “Deze arbeidsrechtelijke gevolgen  
bestaan ook nu al los van de DBA” 



Hulpmiddel Belastingdienst 

 Gepubliceerde modelovereenkomsten. 
(geen gezag, geen persoon 
Niet verplicht; wel behulpzaam. 
 

 U mag ook met een eigen Opdrachtovereenkomst 
werken. 
Die mag u vooraf laten beoordelen. 
 

 Nieuw Nieuw Nieuw: 
U kunt in de Opdrachtovereenkomst de fictieve 
dienstbetrekking uitsluiten! 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/zzp_ers/modelovereenkomsten_ipv_var/algemene_modelovereenkomsten


Hulpmiddel WOS 

 Nog geen Modelovereenkomst klaar! 
 

 Nieuw Nieuw Nieuw: 
U kunt in de Opdrachtovereenkomst de fictieve dienstbetrekking 
uitsluiten! 

 In de tussentijd: voorbeeldovereenkomst  met daarin:  

 

 
 Dat partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een 

overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  

 Dat partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in 
de zin van artikel 7:610 e.v. BW;  

 Dat partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking 
van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in artikel 2b Uitvoeringsbesluit 
Loonbelasting 1965 en artikel 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin 
arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 
1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten, en daartoe deze overeenkomst 
opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt. 



Hulpmiddel Belastingdienst 



Hulpmiddel Belastingdienst en WOS 
 generiek toepasbaar 



Hulpmiddel Belastingdienst en WOS 
 sportspecifiek 



Over de modelovereenkomst 

 Kenmerk registreren. 

 In geel gemarkeerde delen geen wijzigingen 
aanbrengen (of: die wijzigingen voorleggen). 

 Geldigheidsduur: vijf jaar vanaf datum opstellen. 

 Voorbehoud: gewijzigde omstandigheden of 
jurisprudentie. 

 Communicatie via website Belastingdienst. 

 Geen arbeidsrechtelijke toets! 



Gevolgen modelovereenkomst 

 U mag er op vertrouwen dat u geen 
loonheffingen verschuldigd bent. 

 Wijzigt het standpunt? Dan wijzigt dat naar de 
toekomst. 

 Werkt u met een echte ondernemer  Check 

BTW-verplichtingen. 

 Werkt u met een natuurlijke persoon-niet in 
dienstbetrekking?  IB 47 (of opting in?). 

 Wijzigen de omstandigheden?  
 opnieuw toetsen! 

http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verklaring_loonheffing_opting_in_lh0501z9fol.pdf


Transitieplan / Rol Belastingdienst: 

Tot 1 mei 2017: 

 Voorlichting en helpen bij invoering; 

 Publicatie goedgekeurde modelovereenkomsten; 
gemarkeerde bepalingen; 

 Publicatie beoordelingskader; 

 Zekerheid vooraf door vooroverleg. 
 

Na 1 mei 2017: 

• Handhaving 



Transitieplan / Rol opdrachtgevers en 
opdrachtnemers: 

 
Tot 1 mei 2017: 

 Actief juiste vorm geven aan samenwerking / 
aantoonbaar in gesprek over Model. 

 

Na 1 mei 2017: 

• Geïmplementeerd.  

• Anders: Kans op correcties! 



Dispuut met de Belastingdienst? 

 Loonheffingen afdragen en bezwaar maken tegen 
de eigen afdracht; of 

 Verzoeken om naheffingsaanslag en bezwaar 
maken. 



Concluderend (1) 

 Inventariseer arbeidsrelaties die u niet als 
dienstbetrekking duidt. 
 

 Toets feiten en omstandigheden. 
 

 Kies best passende (Model)overeenkomst. 
 

 Werkt u met een Model van de Belastingdienst  

leg kenmerk vast en wijzig niet in gele delen. 

 
 



Concluderend (2) 

 Werkt u met een eigen model  sluit desgewenst 

de fictieve dienstbetrekking uit! 
 

 Leg persoonsgegevens vast. 
 

 Controleer voortdurend of de feiten en 
omstandigheden niet wijzigen. 
 

 Controleer voortdurend of de Belastingdienst 
nieuwe regels publiceert. 



Dank voor uw aandacht! 

 

 

 

Neemt u voor vragen contact op met: 

PFZW HR Advies 
Judith van Vlijmen  

030 277 33 22 
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Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
Noordweg Noord 150, Zeist 
Postbus 117, 3700 AC Zeist 
www.pfzw.nl 
 

  

 

 
Telefoon: 
Contact: 
KvK nummer: 
BTW         

 
(030) 277 33 22 
www.pfzw.nl/contact 
41179049 
NL0040.98.729B01 



Gebruikte hyperlinks 
 

1. http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handreiking_beoordelingskade
r_dba_dv10301z1ed.pdf. 

2. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk
/ondernemen/zzp_ers/modelovereenkomsten_ipv_var/algemene_modelovereenkomsten 

3. http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl. 

4. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk
/personeel_en_loon/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derd
en. 

5. http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verklaring_loonheffing_opting_
in_lh0501z9fol.pdf. 

6. https://belastingdienst-in-beeld.nl/dossiers/zzpderegulering-beoordeling-
arbeidsrelaties-dba/factsheet-zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelatie-dba. 
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