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Bij sportclubs zijn ze goud waard: vrijwilligers. Geld om 

betaalde krachten in te huren is er vaak niet, terwijl 

vrijwilligers juist de mensen zijn die zich met hart en 

ziel inzetten voor de club. Is het niet voor het trainen 

van jeugdteams, het verrichten van kantinediensten of 

het fluiten van wedstrijden, dan is het wel voor allerlei 

functies in besturen en commissies. De voordelen voor de 

club zijn duidelijk: de inzet van vrijwilligers geeft de club 

bestaansrecht. Bovendien is de club niet gebonden aan 

dienstverbanden met vrijwilligers. 

Of toch?

De inzet van vrijwilligers is namelijk niet helemaal zonder 

risico. Eerder dit jaar oordeelde het Hof in Amsterdam 

dat ingezette vrijwilligers toch een dienstverband 

hadden. Wat was er aan de hand? Voor de organisatie 

van een golftoernooi werden door een organisatiebureau 

vrijwilligers ingezet die daarvoor een behoorlijke 

vergoeding ontvingen. De belastingdienst meende echter 

dat deze vrijwilligers als werknemer moesten worden 

gezien omdat sprake was van een ‘gezagsverhouding’. 

De vrijwilligers moesten zich namelijk houden aan een 

draaiboek waarin stond beschreven wat zij precies 

moesten doen. Ook waren zij verplicht voorgeschreven 

kleding te dragen en mochten zij hun werk niet zomaar 

aan een ander overlaten. Bovendien was de verstrekte 

vergoeding hoger dan de gemaakte kosten. Kortom: deze 

vrijwilligers waren ineens – onbedoeld – in dienst van het 

organisatiebureau.

De gevolgen waren fors: door die dienstverbanden moest 

het organisatiebureau alsnog loonbelasting en sociale 

premies afdragen. Daarnaast werd een boete opgelegd.

Deze situatie kan zich ook voordoen bij sportclubs. 

Stel dat de club nauwgezet instructies geeft aan 

haar vrijwilligers (bijvoorbeeld trainers) en dat de 

vrijwilligers ook verplicht zijn die instructies op te 

volgen. Stel dat de trainers daarnaast verplicht zijn die 

trainingen zelf te verzorgen en niet zomaar iemand 

anders daarvoor mogen inschakelen. Als daarnaast 

ook nog een vergoeding wordt betaald die hoger is dan 

de gemaakte kosten, dan loop je als club het risico dat 

deze trainers in dienst zijn van de club. Dat betekent 

niet alleen dat alsnog loonbelasting en sociale premies 

moeten worden betaald; de trainers genieten dan ineens 

ontslagbescherming.

Voor clubs geldt dan ook: het is verstandig om met 

vrijwilligers goede afspraken te maken over wat zij doen, 

maar let goed op dat hierdoor geen arbeidsovereenkomst 

ontstaat.

SPORTVERENIGINGEN: KOESTER UW VRIJWILLIGERS, 
MAAR BESCHERM UW CLUB!
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