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WET- EN 
REGELGEVING

Sportscan besteedt regelmatig aandacht aan de invloed van wet- en
regelgeving op het functioneren van de sportvereniging. Zo zijn in het
verleden de resultaten van het onderzoek ‘Een zware wissel’ uitvoerig
besproken. Dit Serviceproduct inventariseert en beschrijft diverse wetten
en regelingen die voor bestuurders van belang zijn. Met welke wetten en
regelingen krijgt de sportvereniging allemaal te maken?

Tekst: Sportscan

Niet specifieke wetten of regelingen maar de
complexiteit en opeenstapeling van wet- en
regelgeving stelt vrijwilligers in de sport
voor problemen.Veel onduidelijkheid en 
verwarring vindt zijn oorsprong in de snelle
opeenvolging en/of verandering van wetten
en regelingen.

Waar regelgeving wordt ingevoerd, uitge-
steld, teruggedraaid en aangepast, ontstaat
vanzelf onduidelijkheid. Dat daarvan in het
recente verleden herhaaldelijk sprake was,
komt omdat erbij de uitwerking van en
besluitvorming over nieuwe wet- en regel-
geving eigenlijk geen rekening werd gehouden
met de belangen van de sport. Onder andere
bij de regelgeving op het terrein van milieu-
beheer, arbeidsomstandigheden, sociale hygiëne
en energiebesparing was dat het geval.

Bij de introductie van nieuwe wet- en regel-
geving op die terreinen bleek al snel dat de
daarmee gepaard gaande financiële en admi-
nistratieve kosten en baten in geen enkele
verhouding stonden tot de draagkracht van
de vrijwilligersorganisaties in de sport.
Daarom zal er in dit Serviceproduct aan-
dacht worden besteedt aan de knelpunten
en problemen die men kan tegenkomen bij
de huidige wet -en regelgeving voor sport-
verenigingen. Dit naar aanleiding van het 
rapport ‘een zware wissel – Onderzoek 
naar knelpunten in wet- en regelgeving’.

Achtereenvolgens zullen de volgende wetten
en regelingen besproken worden:
1 Hygiënecode en Verklaring Sociale

Hygiëne
2 Milieuwetgeving
3 Vrijwilligersvergoedingen en onkosten
4 Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet)
5 Omzetbelasting (BTW)
6 Vennootschapsbelasting
7 Verzekeringen en aansprakelijkheid
8 Checklists Brandveiligheid
9 Buma/stemra
10 Legionella
11 Tabakswet

Wet- en regelgeving

Veel onduidelijkheid
en verwarring vindt
zijn oorsprong in de

snelle verandering van
wetten en regelingen
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De KNKB heeft samen met Sportscan
diverse Serviceproducten ontwikkeld.
Elk Serviceproduct biedt een heldere
praktische verdieping op onderwerpen
uit de praktijk van sportbestuurders.
Per onderwerp worden landelijke ont-
wikkelingen besproken, tips en voorbeel-
den gegeven van collega-bestuurders en
kunt u gebruik maken van ervaringen
van anderen. Bij enkele Serviceproducten
horen aanvullende checklists, schema’s,
voorbeeldbrieven en documenten die u
direct kan toepassen in uw eigen vereni-
gingspraktijk. Deze aanvullingen vindt u
op de CD-rom. Doel van de Service-
producten is om bestuurders praktisch
te ondersteunen.

De KNKB en Sportscan verwachten niet 
voor elke vraag de beste oplossing te hebben.
Veelal bepaalt de ‘cultuur’ van de kaatsvereni-
ging het antwoord op de vraag. De KNKB
hoopt wel uw vereniging op weg te helpen,
de horizon te verbreden zodat Sportbestuur-
ders tijd over houden om actief dan wel 
passief ook zelf van sport te genieten.

Vragen 
Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt
of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten.

KNKB
Jan Rodenhuisplein 3
Postbus 131, 8800 AC  Franeker
Tel. 0517 39 73 00  Fax. 0517 39 73 38
Internet: www.knkb.nl
Email: info@knkb.nl

Uitgever, redactie en correspondentie
Sportscan BV
Ontwerp en vormgeving Serviceproducten
Sportscan BV
Postbus 1570, 8001 BN  Zwolle 
Tel: 038 - 422 7168 
Fax: 038 - 422 75 26 
Internet: www.sportscan.nl

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het auteursrecht van deze Serviceproducten 
en de daarin verschenen artikelen alsmede de 
informatie die via de site www.sportvraag.nl
wordt aangeboden, worden door de uitgever
voorbehouden. Het verlenen van toestemming 
tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever,
met uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de
auteurswet door derden verschuldigde vergoeding
voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten
rechte op te treden.
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WET- EN 
REGELGEVING

Vrijwilligers die achter de bar staan moeten
in het kader van beide regelingen een
instructie krijgen, die door de vereniging
betaald moet worden. In de praktijk weten
maar weinig mensen het verschil tussen
beide wetten, de begrippen worden vaak
met elkaar verward. Hieronder zal een na-
dere toelichting worden gegeven over beide
wetten.

Hygiënecode 
In de Warenwet wordt onder anderen
bepaald dat iedereen die zich bezig houdt
met het bereiden en verstrekken van voed-
sel verantwoordelijk is voor de kwaliteit en
veiligheid van de producten. De hygiënecode
van het Bedrijfschap Horeca bleek, vanwege
de aanzienlijke omvang van het opleidingen-
pakket, voor veel sportverenigingen met een
kantine onwerkbaar te zijn. Daarom is in
opdracht van NOC*NSF een hygiënecode
voor sportkantines ontwikkeld. Deze is door
het ministerie van VWS goedgekeurd en is
sinds oktober 1998 voor sportverenigingen
beschikbaar.

De code is gebaseerd op het HACCP-
systeem, wat wil zeggen Hazard Analyses of
Critical Points. Dit systeem moet besmetting
met bijvoorbeeld de salmonellabacterie
voorkomen. Het betekent dat u de voedsel-
veiligheidsrisico's in de kantine in kaart
brengt en problemen meteen aanpakt.
U leert met deze code welke wettelijke
richtlijnen en kritische punten voor de ver-
koop in de kantine zullen gelden. Een riskant
punt (critical point) bij de verkoop is bij-
voorbeeld het snijden van vleeswaren en
kaas voor broodjes.

Voor wie bestemd?
Deze code is bestemd voor kantines die
levensmiddelen met een minimale bereiding
en een snelle doorgifte doorverkopen.
Onder minimale bereiding wordt verstaan:
ontvangst, opslag, uitpakken, beleggen,

opwarmen, opmaken en uitgifte van bijvoor-
beeld kroketten, frites, uitsmijters, belegde
broodjes, soep, salades, andere snacks en
dranken (bijvoorbeeld melk).

Sportkantines die verpacht zijn aan een 
zelfstandige horecaondernemer vallen niet
onder de NOC*NSF-Hygiënecode voor
sportkantines, maar onder de Hygiënecode
van het Bedrijfschap Horeca. De code van het
Bedrijfschap geldt ook voor sportkantines die
meer dan een minimale bereiding verzorgen,
door bijvoorbeeld complete maaltijden te
serveren.

Welke stappen moet een sportvereniging
met een kantine ondernemen? Elke sport-
kantine is verplicht zich te houden aan de
Warenwet.

Afhankelijk van de situatie in uw sportkantine
is een van de volgende drie situaties van
toepassing:
1. U hoeft geen hygiënecode te hanteren
2. U dient de hygiënecode voor sport-

kantines te hanteren
3. U dient de hygiënecode voor de horeca te

hanteren 

Zie cd voor checklist: Welke stappen moet
een sportvereniging nemen om aan 

de nieuwe drank- en horecawet te voldoen?

Ad1. U hoeft geen verdere stappen te
ondernemen

Ad 2. U dient de hygiënecode voor
sportkantines na te leven. Deze is
verkrijgbaar bij OVD-groep en te
bestellen via info@ovd.nl.
Prijs: h 27,66.

Ad 3. U dient de Hygiënecode voor de
Horeca na te leven. Informeer bij 
het Bedrijfschap voor de Horeca.

Verklaring sociale hygiëne
Net als horeca-ondernemingen dienen
sportkantines op een verantwoorde manier
om te gaan met de verstrekking van alcohol.

Achtergrondinformatie
De nieuwe Drank- en Horecawet is gericht
op verantwoorde alcoholverstrekking.
Gezondheidsrisico's en maatschappelijke 
problemen als gevolg van alcohol misbruik
moeten voorkomen worden. De wetswijziging
heeft belangrijke gevolgen voor de alcohol-
verstrekkers, dus ook voor sportkantines.

De wet stelt dat aan personen beneden 
de 16 jaar geen bier en wijn verkocht mag
worden (zwak-alcoholhoudende drank).
Aan personen beneden de 18 jaar mag geen
sterke drank geschonken worden.Voor
zwak-alcoholhoudende drank geldt een 
alcoholpercentage van minder dan 15% 
en men spreekt van sterke drank bij een
alcoholgehalte van 15% of meer.
Deze leeftijdsgrenzen moeten goed zichtbaar
in de kantine zijn opgehangen. In de nieuwe
regelgeving staat bijvoorbeeld ook duidelijk
beschreven dat men geen dronken personen
toe mag laten en dat men niet mag schenken
aan personen die al dronken zijn.

Consequenties voor de sportvereniging met
een kantine in eigen beheer:
• In plaats van bedrijfsleider en beheerder

wordt er in de wet de term leidinggevende
gehanteerd.

• Per sportvereniging moeten twee leiding-
gevenden beschikken over de verklaring
Sociale Hygiëne. Ze staan als zodanig 
vermeld op de vergunning.

• De vereniging moet een bestuursreglement
opstellen, dat verantwoorde alcohol-
verstrekking waarborgt.Voor de sport 
zijn er in het model bestuursreglement
ook bepalingen opgenomen aangaande 
paracommercie.

Zie cd voor model

• Barvrijwilligers die alcohol verstrekken
moeten een instructie verantwoord 
alcoholgebruik (IVA) volgen.

• De vereniging dient een registratie bij 
te houden van deze geïnstrueerde bar-
vrijwilligers.

• Op tijden dat er alcohol wordt geschonken,
moeten aanwezig zijn: ofwel leidinggevende,
ofwel geïnstrueerde barvrijwilliger.

Welke stappen moet
een sportvereniging

met een kantine
ondernemen

1 Hygiënecode en 
Verklaring Sociale
Hygiëne

Sportkantines waar etenswaren worden bereid en verkocht en waar 
alcohol wordt geschonken vallen voor de wet onder het begrip horeca.
Een aantal ‘recente’ wetswijzigingen heeft behoorlijk wat consequenties
voor die sportverenigingen. Zo is in 1995 de Warenwet (Hygiënecode/
HACCP) in werking getreden en geldt er per 1 januari 1996 een vernieuwd
systeem van vestigingswetgeving met uitwerking op de Drank- en
Horecawet (Sociale Hygiëne). Beide wetten kosten de verenigingen 
geld en de vrijwilligers tijd.
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Leidinggevenden 
Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar
zijn, zij moeten voldoen aan de eisen van
zedelijk gedrag en ze moeten beschikken
over de Verklaring Sociale Hygiëne.
Op de vergunning moeten de namen van
(minimaal) twee leidinggevenden staan.
De leidinggevenden zijn (naast het bestuur) 
volgens de wet verantwoordelijk en aan-
sprakelijk voor wat er in de kantine gebeurt
en voor het naleven van de wettelijke regels.
Zij hebben dus een belangrijke functie.

Verklaring Sociale Hygiëne 
Leidinggevenden komen in het bezit van 
een verklaring Sociale Hygiëne door het
examen Sociale Hygiëne met goed gevolg af
te leggen. Een voorbereiding op het examen
en het examen zelf worden twee maal per
jaar georganiseerd door de provinciale
sportraden. Informeer voor data voor de
voorbereiding en voor de kosten bij de 
provinciale sportraad in uw provincie.

Bestuursreglement
Een vereniging die een vergunning aanvraagt
bij de gemeente dient een bestuursregle-
ment te overleggen. Het bestuursreglement
waarborgt de verantwoorde verstrekking
van alcohol in de kantine. In het bestuurs-
reglement staat onder andere op welke 
tijden er in de kantine alcohol geschonken
wordt en welke interne werkafspraken zijn
gemaakt in de vorm van huis- en gedragsregels.
Ook de wijze waarop wordt toegezien op
de naleving van de regels is in het bestuurs-
reglement opgenomen.

Afhankelijk van wat de statuten hierover
voorschrijven, stelt ofwel het bestuur of de
algemene ledenvergadering het bestuurs-
reglement vast. Het is goed om het
bestuursreglement in een algemene leden-
vergadering te bespreken. Op deze manier
kan een draagvlak voor de (nieuwe) huis- 
en gedragsregels worden verkregen.

Zie cd voor een model bestuursreglement
‘Alcohol in sportkantines’ 

Dit model is in overleg met de Vereniging
voor Nederlandse Gemeenten tot stand
gekomen. De VSG adviseert gemeenten om
dit model te volgen. Een gemeente kan hier
echter wel van afwijken. Iedere gemeente is
autonoom om zelf aanvullende regels of
beperkingen te stellen aan het bestuurs-
reglement.

De wet schrijft in relatie tot het bestuurs-
reglement ook nog voor dat een sportvere-
niging zichtbaar in de kantine moet ophangen:
• De leeftijdsgrenzen (16 en 18 jaar) 
• Schenktijden alcoholhoudende dranken 
En naar keuze:
• De huis- en gedragsregels 

NOC*NSF heeft hiertoe een bordje ontwik-
keld. De mogelijkheid bestaat nog steeds om
dat bordje aan te vragen. Het wordt u dan
gratis toegezonden. Hiervoor dient u wel
het aanvraagformulier op de NOC*NSF-site
in te vullen en op te sturen. Op het bordje
kunnen door de vereniging de eigen schenk-
tijden worden ingevuld.

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 
Als er in de kantine barvrijwilligers alcohol
verstrekken, dan moet de vereniging ervoor
zorgen dat deze een Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik krijgen. Doel van deze in-
structie is kennisvergroting omtrent alcohol-
gebruik en de mogelijke gevolgen hiervan.

Er wordt aandacht besteed aan het herken-
nen van probleemsituaties, bewustwording
van de problematiek en stimulering van
meningsvorming.Aan de IVA is geen diploma
gekoppeld, er is wel een bewijs van deelname.
De IVA wordt gegeven door de provinciale
sportraad. Een IVA duurt een dagdeel.
De vereniging moet een registratie bijhouden 
van de barvrijwilligers die geïnstrueerd zijn.

Op de cd kunt u de meest gestelde vragen
over ‘alcohol in sportkantines’ terug vinden.

Bronnen: NOC*NSF site, Bestuur en mana-
gement,Accommodatie en beheer, Hygiëne-
code voor sportkantines, Een zware wissel?
- Onderzoek naar knelpunten in wet- en
regelgeving voor vrijwilligers in de sport

De IVA wordt 
gegeven door de 

provinciale sportraad
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In 1993 trad de Wet milieubeheer (Wm) 
in werking, die ook voor sportverenigingen
consequenties had. De Wm bepaalt namelijk
dat het verboden is een inrichting zonder
milieuvergunning ‘op te richten, te veranderen
of in werking te hebben’. Derhalve moesten
ook sportverenigingen met sportaccommo-
daties over een milieuvergunning beschikken.
Ook gemeenten erkenden echter dat deze
plicht voor de sportsector te zwaar en niet
praktisch was.

Het bovenstaande resulteerde er in dat er
per 1 oktober 1998 voor onder meer sport-
clubs een besluit (Algemene Maatregel van
Bestuur) geldt dat geen vergunningplicht
meer kent. Er bestaat nog slechts een mel-
dingsplicht. De gegevens die bij de melding
verstrekt moeten worden zijn beperkt; één
pagina. Men hoeft ook geen leges meer te
betalen.

Besluit horeca-, sport- en 
recreatieve-inrichtingen milieubeheer
(Stbl. 1998, 322).
Het besluit is onder meer van toepassing 
op een inrichting waarbij: ‘uitsluitend of in
hoofdzaak sprake is van het in de openlucht
of besloten ruimte beoefenen van sport.’
Het gaat dus om sportaccommodaties zoals
sporthallen, gymzalen, veldsportcomplexen.
etc.; al dan niet met een eigen kantine.

Het besluit is echter niet van toepassing op:
- Kunstijsbanen, maneges, jachthavens,

accommodaties voor gemotoriseerde 
sporten, schietaccommodaties.

- Sportaccommodaties waar een permanente
voorziening aanwezig is voor meer dan
6.000 toeschouwers.

- Clubhuizen, zwembaden en dansscholen
waar permanente voorzieningen aanwezig
zijn voor meer dan 2.000 bezoekers.

Bovenstaande accommodaties blijven 
vergunningplichtig.

Inhoud
Het besluit bevat algemene regels waaraan
o.a. sportaccommodaties moeten voldoen
ter bescherming van het milieu. Het besluit
kent veel ‘open normen’. B & W heeft voorts
de bevoegdheid om ‘nadere eisen’ aan de
sportvereniging te stellen, die afwijken van
de normen in het besluit.Aldus kan de
gemeente, kijkend naar het individuele geval,
maatwerk leveren.

Geluid
De maximaal toegestane geluidsoverlast van
de omgeving bedraagt 50 dB voor overdag
(7.00-19.00 uur), 45dB voor de avonduren
(19.00-23.00 uur) en 40 dB voor de nachte-
lijke uren.

Voornoemde geluidsniveaus worden met 
20 dB verhoogd ter vaststelling van de
piekniveaus. Onder piekniveau wordt het
geluid van incidentele zaken verstaan.
Bijvoorbeeld het geluid van een vat bier dat
bij het laden en lossen per ongeluk de kel-
dertrap valt. Het geluid van bezoekers van
sportwedstrijden (juichen van publiek;
dichtslaan van autoportieren) wordt bij de
vaststelling van de piekniveaus niet meege-
nomen. Hetzelfde geldt voor de geluiden van
het sporten zelf (bal tegen boarding, etc.).

Als het binnen (het clubhuis) of buiten
(sportveld) muziek draaien een structureel
onderdeel van de bedrijfsvoering is, is de
gemeente bevoegd een akoestisch 

onderzoek te verlangen van de sportvereni-
ging.Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat
bij sportclubs niet het geval is.

De geluidsvoorschriften zijn niet van toepas-
sing tijdens dagen waarop gemeentelijke/
nationale festiviteiten plaatsvinden of 
bijzondere sporttoernooien. Dit met een
maximum van 12 dagen per jaar. De ge-
meentelijke verordening verplicht meestal
wel tot het vooraf melden hiervan.

Energie
Indien het energieverbruik van de sport-
vereniging per kalenderjaar meer bedraagt
dan 50.000 kwh elektriciteit of 25.000 m3

aardgas, kan de gemeente verzoeken om aan
te geven welke maatregelen getroffen zijn of
worden om tot een zuiniger energieverbruik
te komen. Het moet om rendabele maat-
regelen gaan, dat wil zeggen binnen een
redelijke tijd (vijf jaar of minder) worden
terugverdiend.

Afvalstoffen en afvalwater
De sportinrichting dient maatregelen te
nemen om het ontstaan van afval zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken.
Indien beperking van afvalstoffen niet moge-
lijk is, dienen afvalstoffen zoveel mogelijk
gescheiden te worden bewaard en afgele-
verd. Dat geldt voor papier, glas en gft-afval,
maar ook voor gevaarlijke afvalstoffen
(bestrijdingsmiddelen en schoonmaak-
middelen).Afvalwater dat olie of vetten
bevat (bijvoorbeeld als gevolg van gefrituurde
borrelhappen), moet door een slibvangput
en een vetafscheider worden geleid, tenzij 
de concentratie lager is dan 300mg/liter.

Lucht/geurhinder
Dampen die vrijkomen bij het bereiden van
voedingsmiddelen, moeten worden afgezogen.
De dampen moeten of tenminste 2 meter
boven de hoogste daklijn van de binnen 25
meter van de uitmonding gelegen gebouwen
worden afgevoerd, of een ontgeuringsinstal-
latie passeren. De dampen die als gevolg van
grillen, frituren of bakken van etenswaren in
olie of vet vrijkomen, moeten alvorens ze als
voornoemd naar de buitenlucht worden
afgevoerd, door een verwisselbaar of reinig-
baar filter worden gevoerd. Bovenstaande
geurvoorschriften gelden niet als de elektri-
sche frituurpan een inhoud heeft van minder
dan 4 liter of de kookketels kleiner zijn dan
25 liter.

Verlichting
Voor de verlichting van sportterreinen
bestaan nog geen normen. Op dit moment
wordt daarnaar onderzoek gedaan door de
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.

Het geluid van 
bezoekers van 

sportwedstrijden wordt
bij de vaststelling van
de piekniveaus niet

meegenomen

Milieubesluit voor de sportsector

2 Milieuwetgeving
In 1993 trad de Wet milieubeheer (Wm) in werking, die ook voor sport-
verenigingen consequenties had. De Wm bepaalt namelijk dat het verbo-
den is een inrichting zonder milieuvergunning ‘op te richten, te veranderen
of in werking te hebben’. Derhalve moesten ook sportverenigingen met
sportaccommodaties over een milieuvergunning beschikken. Ook gemeen-
ten erkenden echter dat deze plicht voor de sportsector te zwaar en niet
praktisch was.
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Het besluit beperkt zich nu nog tot het voor-
schrift dat de lichtinstallatie zodanig moet
worden uitgevoerd dat directe lichtstraling op
woningen moet worden voorkomen.

De verlichting van sportvelden mag niet
branden tussen 23.00 en 7.00 uur.
De lichten moeten ook gedoofd zijn als er
geen sport wordt beoefend, noch onder-
houd plaatsvindt. Evenals bij geluidshinder
geldt ook voor lichthinder een uitzondering
voor dagen waarop gemeentelijke/nationale 
festiviteiten plaatsvinden of andere activiteiten
met een maximum van 12 dagen per kalen-
derjaar.

Waterbesparing
Indien het waterverbruik in een kalenderjaar
meer bedraagt dan 5.000 m3, dienen maat-

regelen te worden genomen om een zuiniger
gebruik van water te bereiken. De te nemen
maatregelen moeten wel rendabel zijn.

Inwerkingtreding en overgangsrecht
Als een sportclub op 1 oktober 1998 nog
geen milieuvergunning had, moest zij zich
voor 24 december 1998 bij de gemeente
‘melden’.Voor sportclubs die op 1 oktober
1998 wél al een milieuvergunning hadden,
geldt het besluit pas na een overgangsjaar:
dus per 1 oktober 1999. Zij hebben geen
meldingsplicht.

Ecokit
De ecokit is een pakket met energie-
besparende maatregelen. In het pakket vindt
u onder meer: spaarlampen, isolatiemateriaal,
stopwatch, tijdschakelaar, bewegingsmelder
en deurdranger. Daarnaast treft u materiaal
aan om een milieuplan te maken: handreiking
milieuzorg (ook digitaal) met handige check-
lists om in te vullen, klembord met potlood
en rolmaatje, handleiding milieuvoorschriften
(ISA sport) met daarin een overzicht van
voorschriften voor sportaccommodaties die
voortkomen uit de Wet Milieubeheer.

Ook zit er materiaal om sporters te infor-
meren in de ecokit, zoals diverse stickers
(licht uit, papier hier, glas hier, waterbespa-
ring etc), 3 campagneposters, informatie
Nuon,Wereld Natuur Fonds en van diverse
bedrijven die speciale producten leveren
voor sportaccommodaties.

Hoe te bestellen? Sportverenigingen krijgen
de ecokit actiekrant en een formulier om 
de ecokit te bestellen via hun sportbond.
Door het formulier te ondertekenen en op
te sturen naar het ecokit projectteam wordt
de ecokit toegestuurd. De ecokit kost 57
euro, voetbalverenigingen betalen 91 euro
voor de ecokit+. Na het indienen van een
milieuplan met daarin beschreven welke
maatregelen de vereniging heeft genomen
met betrekking tot milieuzorg, kan 34 euro
terug verdiend worden.Via telefoon nummer
0900-1020202 (10 euroct. p.m) kan meer
informatie verkregen worden over de ecokit.
De actiekrant is ook verkrijgbaar bij NISB
(026-4833800).

Bron: www.sport.nl, Bestuur en management,
Accommodatie en beheer, Milieu

Voor de verlichting van
sportterreinen bestaan

nog geen normen
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Volgens de definitie van NOV en NFWS is
een vrijwilliger iemand die onverplicht en
onbetaald werk verricht voor de samenleving.
Een vrijwilliger wordt gekenmerkt door:
• Het verrichten van een activiteit.
• Het georganiseerd verband waarbinnen die

activiteit wordt verricht.
• Het onverplicht karakter van het verrich-

ten van die activiteit.
• Het verrichten van de activiteit wordt niet

betaald. Er is geen sprake van loon, maar
een belastingvrije onkostenvergoeding is
wel mogelijk.

Voor meer informatie over 
werkgeverschap wordt verwezen naar
Serviceproduct H10 Werkgeverschap

Over het betalen van vergoedingen aan vrij-
willigers en betaalde krachten bestaat bij
veel sportverenigingen onduidelijkheid. Bij de
beloning aan uw trainer, moet u ook eens
denken aan onkostenvergoedingen, die -tot
bepaalde grenzen- premie- en belastingvrij
mogen worden verstrekt. Het spreekt voor
zich dat dit aantrekkelijk is voor zowel club
als voor werknemer. Maak er daarom dank-
baar gebruik van ! De richtlijn van de fiscus
en UWV / Cadans biedt in grote lijnen de
volgende mogelijkheden:

A. Reiskosten:
1.Woon/werk verkeer: de vergoeding m.b.t.

de woning van de werknemer naar de
sportaccommodatie. Er is hier een speciaal
zgn. reiskostenforfait van toepassing waar-
bij bepaalde (tamelijk lage) maxima aan 
de vergoedingen zijn vastgesteld, die 
afhankelijk zijn van het aantal werkdagen
per week en de reisafstand.Als de afstand
minder is dan 10 kilometer, kan er zelfs
niets belastingvrij worden verstrekt.
Het forfait moet alleen worden toegepast
als de trainer meer dan 40 keer per jaar
naar de club afreist.

2. Dienstreizen: het gaat hier om een auto-
vergoeding voor uitwedstrijden. De maxi-
maal onbelaste vergoeding bedraagt 
o 0,28 per km.

B.Verblijfkosten:
De vrijgestelde vergoeding is o 4,54 voor
de lunch bij uitwedstrijden.

C. Contributie vakvereniging:
o 79,41 per jaar.

D. Overige vergoedingen:
Hierbij wordt gedacht aan vergoedingen
voor zakelijke telefoongesprekken,
materiaal (veters, onderhoudsmiddelen)
en wassen.
De maximale grens is bepaald op 15 %
van de totale vergoeding voor verblijf-
kosten en kleding (zie onder).

E. Feestdagenregeling:
o 136,13 per jaar is vrijgesteld.

F. Beroepskleding en -attributen:
In de brochure van fiscus en UWV /
Cadans wordt per tak van sport een 
maximale vergoeding vastgesteld. Daarbij
waarschuwt de belastingdienst overigens
uitdrukkelijk dat alle werkkleding voorzien
moet zijn van het logo van de werkgever.
En dit logo moet dan ook nog eens (let
op!!) een oppervlakte hebben van ten
minste 70 cm2.Voor de sportverenigingen
wordt het dus zaak naaimachine en meet-
lint voor de dag te halen !!

De richtlijn genaamd ‘Sportclubs, belastingen
en sociale verzekeringen’ kan gratis worden
besteld bij de belastingdienst: tel. 0800-0443.

De vrijwilliger en de belastingdienst:
Iedereen die de sportsector een beetje kent,
weet het: niet alles wat er gebeurt, kan het
daglicht verdragen. In het bijzonder als het
gaat om betalingen aan de diverse mensen
die werkzaam zijn binnen een sportorganisa-
tie, worden de fiscale regels nog al eens
overtreden. Soms gaat men welbewust in de
fout; in andere gevallen daarentegen kent
men de voorschriften simpelweg niet.

Nu moeten we toegeven: het reguleren van
het betalingsverkeer tussen sportvereniging
en (bijv.) trainer is zeker niet eenvoudig.
Dat men gaat ‘rommelen’ is enigszins te
begrijpen. Maar: goed te praten is het 
absoluut niet. Het feit dat het allemaal 
zo ingewikkeld is, is geen goed alibi!

Ook sportverenigingen dienen zich aan de
wet te houden! En als men ten onrechte
geen sociale premies of belasting afdraagt,
overtreedt men nou eenmaal de wet.
Zo simpel is het.

De ‘echte’ vrijwilliger (de "ere-divisie")
In de meeste gevallen ontvangt een vrijwilli-
ger geen enkele vergoeding als tegen-
prestatie voor zijn/haar werkzaamheden.
Dat klinkt logisch. En zo zou -als u het ons
vraagt- vrijwilligerswerk er eigenlijk altijd uit
moeten zien: de vrijwilliger die zich volledig
gratis inzet voor zijn of haar ‘cluppie’. Dit is
laten we zeggen de ‘ere-divisie’-vrijwilliger.
En fiscaal zijn we dan natuurlijk snel klaar:
iemand die niks krijgt, behoeft over dat ‘niks’
geen belasting te betalen. Glashelder dunkt
ons.

De ‘iets minder echte’ vrijwilliger 
(de ‘eerste divisie’)
Nou is er ook een groepje mensen dat 
iets minder ver gaat. Men wil zich heus wel
inzetten voor de sportvereniging maar als
het even kan wil men daar een (kleine)
onkostenvergoeding voor hebben. Het vrij-
willigerswerk mag ze echt geen cent kosten.
Deze mensen noemen we voor het gemak
even de ‘eerste divisie’-vrijwilliger.

Speciale vrijwilligersregeling
Om fiscale problemen te voorkomen, is er
sinds een dikke 15 jaar een aparte regeling
voor die ‘eerste divisie’-vrijwilliger. Het komt
er simpelweg op neer dat men een bepaald
bedrag premie- en belastingvrij mag ontvan-
gen. Bedoeling is uiteraard om op deze wijze
zo veel mogelijk vrijwilligers vast te houden.
In 2002 bedroeg deze belastingvrije vrijwilli-
gersvergoeding maximaal o 21,00 per week.
Uiteindelijk kan dit per jaar maximaal 
o 735,00 worden. (Om volstrekt onduide-
lijke redenen gaat men er van uit dat men
dus maximaal 35 weken per jaar vrijwilligers-
werk verricht!!? Maar dat even terzijde.) 

3. Enkele-reisafstand woning-werk Belastingvrij gedeelte vergoeding bij reizen op 
Meer dan t/m 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen

per week per week per week per week per week
0 10 km o 0,00 o 0,00 o 0,00 o 0,00
10 15 km o 16,25 o 32,50 o 48,75 o 65,00
15 20 km o 22,75 o 45,50 o 68,25 o 91,00
20 of meer o 32,50 o 65,00 o 97,50 o 130,00

per maand per maand per maand per maand

Het onderscheid tussen vrijwilligerswerk en betaald werk is voor 
verenigingen niet altijd even makkelijk te maken. De fiscus gaat zich
ermee bemoeien als er sprake is van een arbeidsovereenkomst, met 
alle gevolgen voor de sportvereniging van dien.

3 Vrijwilligersvergoedingen en onkosten
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Het mooie van deze speciale regel is dat
verdere specificatie of bewijslevering niet
nodig is. De belastingdienst doet hier dus
totaal niet moeilijk over.

Let op! Belangrijke voorwaarde is dat men
maar bij één club die o 21,00 per week 
ontvangt.

Samenvattend: voor de sportvrijwilliger
bestaan speciale fiscale regels: men kan maxi-
maal per week (o 735,00 per jaar) ‘belasting-
vrij’ en zonder administratieve rompslomp
ontvangen.Voor de sportsector is dit een
zeer aantrekkelijke regeling waar men 
-zo lijkt ons- dankbaar gebruik van zou 
kunnen maken.

Conclusie
Indien iemand binnen een sportorganisatie
voor zijn/haar werkzaamheden meer 
ontvangt dan een onkostenvergoeding of
meer dan de vrijwilligersregeling toelaat 
(in 2004 o 735,00 per jaar), is er -min 
of meer- tot op tegenbewijs sprake van 
een arbeidsovereenkomst. En dat heeft 
nog al wat juridische en fiscale gevolgen.
U bent gewaarschuwd.

Al eerder kwamen we tot de conclusie dat
vele duizenden sportorganisaties in ons 
land -hoewel men zich dat lang niet altijd
bewust is- in feite werkgever zijn (zie Wel 
of geen arbeidsovereenkomst)

Zodra een club iemand voor zijn/haar 
werk meer verstrekt dan een onkosten-
vergoeding of meer dan de vrijwilligers-
regeling toelaat (in 2004 o 735,00 per jaar)
is er sprake van een arbeidsovereenkomst.
En dat kost geld (premies en belasting!) en
moeite: men dient zich aan allerlei regels te
houden. Eén van die uitgebreide voorschrif-
ten handelt over de loonstrook.

Bron: Een zware wissel – Onderzoek naar
knelpunten in wet- en regelgeving voor 
vrijwilligers in de sport.

Zodra een club 
iemand voor zijn/haar
werk meer verstrekt
dan een onkosten-
vergoeding  is er 
sprake van een

arbeidsovereenkomst
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De Arbo-wet wijkt op diverse punten af 
van de veiligheidswet.Wij noemen de
belangrijkste.
1.Werknemers worden betrokken bij de

arbeidsveiligheid 
2. Niet alleen voor de veiligheid, maar ook

de gezondheid en het welzijn van de
werknemers worden regels gegeven 

3. De werkingssfeer van de Arbo-wet geldt
voor alles sectoren, inclusief de overheid.

De Arbo-wet is dus in principe van toepas-
sing op elke werkgever en werknemer in
Nederland.

Werkgeverschap
Wie is werkgever volgens de Arbo-wet?
1. De ‘werkgevende’ partij bij een arbeids-

overeenkomst of publiekrechtelijke 
aanstelling 

2. Degene die werknemers van een andere
werkgever inleent, als hiervoor bedoeld
(voor arbeid die hij gewoonlijk doet 
verrichten) 

3. Degene die anderen onder diens gezag
arbeid doet verrichten (zonder arbeids-
overeenkomst). Hiermee worden bedoel
stagiaires, leerlingen maar ook andere 
personen zoals vrijwilligers.

Volgens deze definitie kan de sportvereniging
op een of meerdere manieren werkgever
zijn in de zin van de Arbo-wet.

Wanneer de vereniging een trainer in dienst
heeft (zie artikel: het betalen van kader) in
de zin van het Burgerlijk Wetboek, is zij
werkgever. Maar ook als een vereniging het
werkgeverschap aan een van de sportservice
instellingen heeft overgedragen, zal zij als
gevolg van het tweede lid van de definitie
voor de Arbo-wet als werkgever worden
gezien.

Tenslotte is de vereniging voor alle vrij-
willigers die in de vereniging hun diensten
verlenen, werkgever. Hoe je het ook went of
keert: de sportvereniging kan niet onder de
Arbo-wet uit.

Vrijwilligersbeleid en Arbo-wet
Veel verenigingen klagen over een te kort
aan vrijwilligers.Vrijwilligers verlaten de 
vereniging en het is moeilijk om nieuwe 
vrijwilligers te vinden. Daardoor krijgen 
de overblijvers meer functies en taken,
waardoor ook de harde kern het bijltje er
bij neerlegt. En zo raakt de vereniging in een
neerwaartse spiraal. De consumptiemaat-
schappij wordt als voornaamste boosdoener
gezien. Onder de bezielende leiding van het
NOC*NSF, de sportbonden en met hulp van
de provinciale sportraden, werken sport-
verenigingen aan een nieuw elan binnen de
vereniging.

Intern onderzoek
In een intern onderzoek wordt nagegaan
welke factoren van invloed zijn op het vrij-
willigerswerk binnen de vereniging en hoe
een goed klimaat voor vrijwilligerswerk
geschapen kan worden. Nu, dit is eigenlijk de
boodschap van de Arbo-wet. Zorg voor een
goed werkklimaat voor de werknemer 
respectievelijk vrijwilliger. Let daarbij op 
de veiligheid, gezondheid en welzijn van de
mensen die voor uw organisatie werkzaam
zijn.

Risico inventarisatie en evaluatie
Een van de verplichtingen die de Arbowet 
de werkgever (lees sportvereniging) oplegt, is
dat zij een risico inventarisatie en –evaluatie
opstelt (RI&E). De bedoeling hiervan is dat 
u binnen de vereniging alle risico’s die uw
vrijwilligers (en werknemers), maar ook de
bezoekers en omstanders lopen, inventari-
seert.

Als dit is gebeurd dan moet een plan wor-
den gemaakt om de risico’s op te heffen of
zo klein mogelijk te maken. In dit plan geeft
u een prioriteitenlijst aan welke risico’s het
eerst worden aangepakt. Daarbij houdt u
rekening met de ernst van het risico en de
frequentie waarin het risico voorkomt.

Betrekken
Zoals eerder gezegd, wil de wetgever ook de
werknemer (vrijwilliger) meer betrekken en
verantwoordelijk maken voor zijn veiligheid
en gezondheid. Daarom is het belangrijk dat
u zoveel mogelijk vrijwilligers bij de RI&E
betrekt.

Om het de verenigingsbestuurders makkelijk
te maken, is een zogenaamde Arbo-check
ontwikkeld. De Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk (NOV) geeft deze ARBO-
check uit, dat door TNO arbeid is ontwik-
keld. Dit boekwerkje leidt u langs de risico-
volle situaties die zich in een sportvereniging
kunnen voordoen.Aan de hand van de 
vragenlijst kunt u de risico’s die u in uw 
vereniging tegenkomt, inventariseren.
Vervolgens stelt u een plan op hoe en in
welke volgorde u de risico’s wilt verminderen.

Toetsing
Bij het maken van een RI&E moet een 
werkgever zich laten bijstaan door de 
gecertificeerde Arbo-dienst.Voor vrijwilligers-
organisaties, zoals sportverenigingen, geldt
een tijdelijke dispensatie. Deze dispensatie
geldt voorlopig tot 1 januari 2002.Aan deze
vrijstelling is echter een voorwaarde verbon-
den: het aantal uren betaald werk (trainers,
groundsman, kantinemedewer-kers enz.)
moet minder dan 40 uur per week zijn.
Indien het totaal aantal arbeidsuren per week
40 of meer is, dan moet wel een gecertifi-
ceerde Arbo-dienst worden ingeschakeld.

De Arbo-check is gratis verkrijgbaar op het
bondsbureau.

Zie cd voor arbocheck.

Veel verenigingen 
klagen over een te

kort aan vrijwilligers

Speciaal voor 
verenigingsbestuurders  

is een zogenaamde
Arbo-check ontwikkeld

Inschakelen Arbo-dienst niet altijd verplicht

4 Arbowet
Iedereen heeft inmiddels van de Arbo-wet, of wel de
ArbeidsOmstandigheden Wet gehoord.Wanneer over arbeidsomstandig-
heden wordt gesproken, wordt snel de relatie gelegd naar het werk, naar
de werkgever die moet zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden.
Dat de sportvereniging in de Arbo-wet ook als werkgever voor zijn vrijwil-
ligers wordt gezien, komt niet spontaan bij iedereen op.
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Voor de omzetbelasting is een ondernemer:
iemand die zelfstandig een bedrijf 
of beroep uitoefent. Dat betekent dat ook
een sportvereniging meestal als ondernemer
wordt aangemerkt. Dat wil echter nog niet
zeggen dat uw vereniging altijd belasting-
plichtig is voor de omzetbelasting: er zijn
namelijk enkele vrijstellingen. Sommige daar-
van gelden speciaal voor sportverenigingen.

Vrijstellingen
Voor bepaalde prestaties - dat zijn leveringen
en diensten - gelden vrijstellingen. Over die
prestaties brengt uw vereniging geen BTW
in rekening, en tegelijkertijd bestaat er geen
recht op teruggaaf van de BTW die leveran-
ciers aan uw sportvereniging in rekening
hebben gebracht.

Hierbij maakt het verschil of het gaat 
om prestaties die vallen onder de hoofd-
activiteiten van de vereniging, of om presta-
ties die vallen onder de nevenactiviteiten van
de vereniging. Bij nevenactiviteiten gelden
namelijk bepaalde grensbedragen.

Voorwaarde voor de vrijstelling is dat 
met de prestaties geen winst mag worden
beoogd. Bij het behalen van exploitatie-
overschotten is er in beginsel al sprake 
van het beogen van winst. Dit is echter niet
het geval als deze exploitatieoverschotten
gebruikt worden ten dienste van de hoofd-
activiteiten van de vereniging.

Let op! Deze vrijstellingen gelden alleen
voor verenigingen, niet voor stichtingen.
Voor stichtingen gelden de gewone regels
die voor ondernemers van toepassing zijn.

Hoofdactiviteiten
De diensten die uw sportvereniging aan 
haar leden bewijst, zijn vrijgesteld van BTW.
Het gaat om activiteiten die rechtstreeks
voortvloeien uit de doelstelling van de
sportvereniging: het bevorderen van de
sport en het gelegenheid geven tot sport.
Alle andere activiteiten zijn nevenactiviteiten.
Ook het verlenen van toegang tot wed-
strijden, demonstraties en dergelijke valt
onder nevenactiviteiten.

Let op! Voor watersportorganisaties geldt
een aparte regeling. Meer informatie kunt u
krijgen bij de Belastingdienst.

Over de contributies die de leden aan de
vereniging betalen, hoeft uw vereniging geen
BTW af te dragen.

Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten zijn de niet-hoofdactiviteiten
die bedoeld zijn voor financiële steun. Presta-
ties die vallen onder de nevenactiviteiten van
uw sportvereniging, zijn vrijgesteld van BTW
als de ontvangsten bepaalde grenzen niet
overschrijden:
• Voor leveringen van goederen is de grens
o 68.067: bijvoorbeeld ontvangsten uit de
verkoop van clubmaterialen, glazen, speld-
jes, dassen en andere verkoopacties.

• Voor diensten is de grens o 31.765:
ontvangsten zoals entreegelden, sponsor-
gelden, opbrengsten uit reclameborden en
shirtreclame.

• Let op! Kantine-omzet telt in beginsel niet
mee voor deze grens. Hiervoor geldt een
afzonderlijke regeling.

De grensbedragen gelden per categorie
afzonderlijk.Als uw vereniging bijvoorbeeld
voor meer dan o 68.067 aan goederen
levert, en de opbrengsten uit de diensten
zijn niet hoger dan o 31.765, dan is alleen 
de levering van goederen belast.
De diensten blijven vrijgesteld.

Bij overschrijding van een grensbedrag voor
een bepaalde categorie prestaties worden 
de ontvangsten voor die categorie volledig
belast en dus niet pas vanaf het grensbedrag.

Het verlenen van toegang tot sportwedstrij-
den, sportdemonstraties en dergelijke is bij
overschrijding van de grens belast met 6%.
De overige inkomsten uit nevenactiviteiten
zijn bij overschrijding van de grens belast
met 19%.

Let op! Opbrengsten van leveringen en dien-
sten die zijn vrijgesteld, tellen niet mee voor
het toetsen van de ontvangsten aan de
grensbedragen. Zie ontvangsten zonder
BTW op de site van de belastingdienst
www.belastingdienst.nl.

De inkomsten uit toto- en lotto-activiteiten
zijn vrijgesteld. Hiervoor heeft uw vereniging
dus ook geen recht op aftrek of teruggaaf
van BTW die aan haar in rekening is
gebracht.

Sponsorbijdragen, giften,
subsidies en clubbladen
Over contributiegelden van de leden hoeft
uw sportvereniging geen BTW af te dragen.
Maar de inkomsten van uw sportvereniging
hoeven niet alleen uit contributiegelden te
bestaan.Andere inkomsten die vaak voor-
komen zijn sponsorbijdragen, giften, subsidies
en opbrengsten van clubbladen.Als tegen-
over deze inkomsten een tegenprestatie
door uw sportvereniging staat, is over deze
inkomsten in beginsel BTW verschuldigd.

Sponsorbijdragen in geld en natura
Tegenover sponsorbijdragen staat meestal
een tegenprestatie: het maken van reclame
voor de sponsor (maar ook andere vormen
zijn mogelijk). Deze sponsorbijdragen tellen
mee voor de vrijstellingsgrens van 
o 31.765.

5 Omzetbelasting 
(BTW)

Omzetbelasting staat in de praktijk beter bekend als BTW.Vrijwel elke
ondernemer heeft te maken met de heffing van omzetbelasting over de 
goederen die hij verkoopt en over de diensten die hij verricht. Die omzet-
belasting ofwel BTW berekent hij door aan zijn klanten en draagt hij af
aan de Belastingdienst. Daarnaast betaalt hij zelf BTW over de goederen
en diensten die hij inkoopt. Dit heet ‘voorbelasting’. Deze voorbelasting
kan hij aftrekken van de BTW die hij aan de Belastingdienst moet af-
dragen. Als hij over zijn inkopen meer BTW heeft betaald dan hij over
zijn omzet verschuldigd is, kan hij het verschil terugvragen bij de
belastingdienst.

De diensten die 
uw sportvereniging

aan haar leden 
bewijst zijn vrijgesteld 

van BTW
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Als uw vereniging boven de vrijstellings-
grens uitkomt, is uw vereniging BTW 
verschuldigd over deze sponsorbijdragen.
Deze BTW moet uw vereniging in rekening
brengen aan de sponsor en afdragen aan de
Belastingdienst.

Een sponsor kan zijn bijdrage verstrekken
in geld, maar ook in natura. Bijvoorbeeld:
hij stelt shirts ter beschikking waarop zijn
naam staat afgedrukt. Uw vereniging maakt
daarmee reclame voor de sponsor en is
dan over deze reclamedienst BTW ver-
schuldigd.Voor de verstrekking in natura
moet de sponsor uw vereniging een reke-
ning met BTW sturen. Uw vereniging moet
aan de sponsor een rekening sturen voor
de verrichte reclamedienst. Of u BTW
moet berekenen, hangt af van het wel 
of niet bereiken van de o 31.765-grens).

Voor de vrijstellingsgrens geldt als waarde 
de inkoopwaarde (inclusief BTW) of de
voortbrengingskosten van de goederen 
die de sponsor ter beschikking stelt.
U moet ook de waarde meetellen van de
goederen die de sponsor aan de afzonder-
lijke leden van uw vereniging ter beschik-
king stelt.

Sponsorstichtingen 
Het komt voor dat de fondswerving van 
een sportvereniging is ondergebracht in
een aparte rechtspersoon, bijvoorbeeld een

sponsorstichting, een steunstichting of een
stichting ‘Vrienden van . . . ‘. Ook dan kun-
nen de genoemde vrijstellingen worden 
toegepast onder de volgende voorwaarden:
• De verkoop van de goederen en het ver-

lenen van de diensten moet op ‘het
publiek’ gericht zijn en mag niet door-
lopend of langdurig plaatsvinden.

• Aan het publiek moet duidelijk zijn dat de
opbrengst van de goederen en diensten
bestemd is voor financiële ondersteuning
van uw vereniging.

• De grensbedragen van de vrijstellingen
voor fondswervende activiteiten (zie
paragraaf 2.1 op de site van de belasting-
dienst www.belastingdienst.nl.) gelden
voor de gezamenlijke omzetten van uw
vereniging en de aparte rechtspersoon.

Van deze goedkeuring is uitgesloten het 
verstrekken van spijzen en dranken ter 
gelegenheid van:
• Bruiloften, feesten, jubilea en dergelijke

festiviteiten met een persoonlijk karakter
(vergelijk paragraaf 2.3 op de site van de
belastingdienst www.belastingdienst.nl).

• Evenementen die worden georganiseerd
voor een ruimere kring van bezoekers
dan de leden (en hun familie)van uw 
vereniging.

• Evenementen waarvoor artiesten worden
aangetrokken, zoals dorpsfeesten en
muziek- of volksdansfestivals.

Giften
Een gift is een bijdrage die uitsluitend uit 
vrijgevigheid wordt gedaan. Er staat van de
kant van uw sportvereniging geen prestatie
tegenover. Over giften is geen BTW verschul-
digd en ze tellen ook niet mee voor de vrij-
stellingsgrens van o 31.765. Over giften kan
eventueel wel schenkingsrecht verschuldigd
zijn. Meer informatie kunt u krijgen bij de
Belastingdienst.

Subsidies
Of uw vereniging wel of geen BTW verschul-
digd is over subsidies die zij ontvangt, kan van
geval tot geval verschillen. Het is daarom
raadzaam om van tevoren contact op te
nemen met de Belastingdienst. Clubbladen
Over het opnemen van advertenties in de
clubbladen en de verstrekking van clubbladen
aan de leden is geen BTW verschuldigd als
het gaat om een nevenactiviteit van de vereni-
ging. Er bestaat dan ook géén recht op aftrek
van in rekening gebrachte BTW.

Een gift is een 
bijdrage die 
uitsluitend 

uitvrijgevigheid 
wordt gedaan
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Ontvangsten zonder BTW
Ontvangsten waarover geen BTW hoeft te
worden afgedragen, zoals de opbrengst van
de vrijgestelde verhuur van een veld of hal,
de opbrengst van toto- en lotto-activiteiten
en de inkomsten uit het clubblad tellen niet
mee voor de beoordeling of de vrijstellings-
grens is bereikt. Zelfs als de vrijstellingsgrens
wordt overschreden, hoeft uw vereniging
hierover geen BTW af te dragen.

Kantine
In deze paragraaf vindt u informatie die van
belang is als uw vereniging een kantine
exploiteert. U vindt hier onder meer de
zogenaamde kantineregeling, een speciale
vrijstellingsregeling voor de BTW.

Kantineregeling
Naast de algemene vrijstellingen die zijn
genoemd in paragraaf 2.1 (op de site van de
belastingdienst ww.belastingdienst.nl), bestaat
er nog een bijzondere regeling voor kantines
van sportverenigingen.
Deze ‘kantineregeling’ houdt in dat over de
kantine-omzet geen BTW verschuldigd is als
de kantineontvangsten per jaar maximaal 
o 68.067 zijn.

De regeling geldt alleen als de kantineacti-
viteiten als normale nevenactiviteiten van de
sportvereniging kunnen worden aangemerkt:
bijvoorbeeld kaart- en bingo-avonden. Onder
normale nevenactiviteit wordt ook verstaan
kantine-activiteiten die in rechtstreeks ver-
band staan (ook wat tijdsduur betreft)met
sportieve activiteiten van derden. Daarvoor
gelden wel speciale regels. Neem contact op
met de Belasting dienst als dit zich bij uw
vereniging voor doet.

Als de ontvangsten hoger zijn dan de 
vrijstellingsgrens, wordt over het gehele
bedrag BTW geheven.Als de omzet weer
daalt tot of onder de o 68.067-grens, dan
geldt de kantineregeling weer. In dat geval
hoeft uw vereniging dus geen BTW af te
dragen over de kantine-omzet. Neem bij
incidentele overschrijding van de grens 
contact op met de Belastingdienst.

De regeling geldt niet als het gaat om andere
dan normale neven activiteiten, zoals bruilof-
ten en partijen.Als dergelijke activiteiten
worden verricht, dan vervalt de kantine
regeling voor alle kantine-activiteiten.
Deze activiteiten zijn namelijk concurrerend
tegenover de commerciële horeca. In dat
geval kan wel de algemene vrijstelling van
paragraaf 2.1 (op de site van de belasting-
dienst www.belastingdienst.nl) van toepas-
sing zijn.

De kantine-opbrengst mag dan samen met
alle andere diensten die vallen onder de
nevenactiviteiten van uw vereniging, maxi-
maal o 31.765 zijn. De kantine-opbrengst
wordt namelijk beschouwd als opbrengst 
van diensten.

Het is niet verplicht om van de kantine-
regeling gebruik te maken.Als de kantine-
ontvangsten onder de o 68.067 blijven, kan
uw vereniging er toch voor kiezen zich bij
de Belastingdienst als ondernemer te mel-
den. Dit kan in bepaalde situaties voordelig
zijn, bijvoorbeeld bij een grote investering in
de kantine, zoals een verbouwing. De vereni-
ging is dan BTW verschuldigd over de kanti-
ne-omzet. Zij kan dan de BTW die aan haar
in rekening is gebracht door bijvoorbeeld 
de aannemer, aftrekken van de BTW die zij 
verschuldigd is aan de Belastingdienst.
Als dit een negatief bedrag oplevert,
volgt een teruggaaf van BTW.

Dit kiezen voor het betalen en terugvragen
van BTW kan echter alleen maar als de 
kantine-omzet tezamen met de opbrengst
van de andere fondswervende diensten
(sponsoring e. d.)hoger is dan o 31.765.
De kantine-omzet wordt namelijk beschouwd
als de vergoeding voor dienstverlening.Als
de kantine-omzet tezamen met de opbrengst
van de overige fondswervende diensten niet
hoger is dan o 31.765 is er geen keus: de
vrijstelling is verplicht van toepassing en er 
is geen mogelijkheid de investerings-BTW
terug te krijgen.

Als uw vereniging er vrijwillig voor kiest
geen of niet meer gebruik te maken van de
kantineregeling, dan is deze keuze onherroe-
pelijk. Over de omzet moet dan altijd BTW
worden afgedragen, ook als de omzet lager
is dan o 68.067.

Soms wordt de kantine geëxploiteerd door
een stichting die met de vereniging verbonden
is. De stichting kan dan de kantineregeling
niet toepassen.

De stichting is dan BTW verschuldigd zoals
elke andere horecaondernemer.Als de 
vereniging op verschillende plaatsen een
accommodatie met een kantine heeft, geldt
de kantineregeling per accommodatie.

Speelautomaten
De ontvangsten uit speelautomaten vallen
ook onder de kantine-opbrengsten en 
tellen dus mee voor de vrijstellingsgrens van
o 68.067. De ontvangsten bestaan uit de
bedragen die ten goede komen aan de vere-
niging. Bedragen die moeten worden afgedra-
gen aan derden (bijvoorbeeld de eigenaar
van de speelautomaten) hoeven niet te wor-
den meegeteld.Vergoedingen die uw vereni-
ging ontvangt voor het plaatsen van speel-
automaten, moeten wel worden meegeteld
voor de vrijstellingsgrens. Dit geldt zowel
voor vergoedingen in geld als in natura.

Berekening van de BTW
Als uw vereniging geen gebruik maakt of 
kan maken van de kantinevrijstelling, moet 
zij BTW afdragen aan de Belastingdienst.
De vereniging is BTW verschuldigd over de
vergoeding. Dit is het totaal van de ontvang-
sten exclusief BTW.

De BTW-tarieven zijn:
• 0% over tabaksartikelen.
• 6% over spijzen en dranken, met uitzonde-

ring van alcoholhoudende dranken.
• 19% over alcoholhoudende dranken en 

de meeste non-food artikelen (vloei, aan-
stekers), en over andere prestaties zoals
biljart, speel automaten, enzovoort.

Als de BTW wordt berekend aan de hand
van de ontvangsten inclusief BTW, moet u
de ontvangsten vermenigvuldigen met 6/106
(als het tarief 6% is) en met 19/ 119 (als het
tarief 19% is). In percentages is dit achter-
eenvolgens 5,66% en 15,97%.

Als uw vereniging 
geen gebruik maakt 
of kan maken van 

de kantinevrijstelling,
moet zij BTW afdragen
aan de Belastingdienst
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Als er op de ontvangsten verschillende tarie-
ven van toepassing zijn, heeft u voor de
berekening van de BTW verschillende 
mogelijkheden:
• U splitst de ontvangsten direct naar het

juiste tarief, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van een groepenkassa.

• U berekent de BTW over de ontvangsten
door uw inkopen te splitsen naar het
tarief en daarna te verhogen met het door
u toegepaste opslag percentage. Deze
methode is wat ingewikkelder ;zie het
voorbeeld hierna.Als u voor deze metho-
de kiest, neem dan contact op met de
Belastingdienst.

• U gebruikt de eenvoudige methode door
op de totale kantine-ontvangsten (inclusief
de opbrengsten uit de verkoop van
tabaksartikelen) een percentage van 11%
toe te passen. Zie het voorbeeld hierna.

Let op! Er moet een ‘bestendige gedragslijn’
worden gevolgd. Dat betekent: er mag niet
zomaar van berekeningsmethode worden
veranderd.

Van de verschuldigde BTW kan de BTW
worden afgetrokken die andere onderne-
mers aan uw sportvereniging in rekening
hebben gebracht voor hun leveringen en
diensten in het kader van de kantine-
activiteiten.Als de BTW die in rekening is
gebracht, meer bedraagt dan de BTW die
uw vereniging verschuldigd is, wordt het ver-
schil door de Belastingdienst terugbetaald.

Let op! De facturen van de leveranciers
waarop de BTW in rekening is gebracht,
moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Zie de brochure Omzetbelasting: algemene
regeling voor de BTW. Deze is verkrijgbaar
bij de Belastingdienst.

Consumpties en andere verstrekkingen
voor eigen gebruik 
Over verstrekkingen aan kantinemedewerkers
is geen BTW verschuldigd. Bij verstrekkingen
aan andere personen die binnen de vereni-
ging werkzaam zijn (bijvoorbeeld bestuurs-
leden, trainers en scheidsrechters)is BTW

verschuldigd over de inkoopwaarde als de
werkelijke ontvangsten al meer bedragen
dan de vrijstellingsgrens van o 68.067.
Als de werkelijke ontvangsten onder de 
vrijstellingsgrens blijven, is er geen BTW 
verschuldigd. De waarde van deze verstrek-
kingen telt niet mee voor de vrijstellingsgrens.

Nieuwbouw kantine
Bij nieuwbouw van een kantine is het vol-
gende van belang: als uw vereniging onder 
de vrijstelling valt, is het mogelijk dat zij toch
te maken krijgt met heffing van BTW.
Neem daarom vooraf contact op met de
Belastingdienst.

Overschrijding van de 
vrijstellingsgrenzen 
Als uw vereniging is vrijgesteld van BTW,
maar op een gegeven moment blijkt dat de
vrijstellingsgrenzen worden overschreden,
neem dan contact op met de Belastingdienst.

Aftrek van voorbelasting 
Ook als een of meer vrijstellingsgrenzen
worden overschreden, kan op kosten en
investeringen die puur betrekking hebben 
op de sport, geen aftrek van voorbelasting
plaatsvinden. De BTW die drukt op kosten
en investeringen die zowel voor belaste
nevenactiviteiten als voor vrijgestelde sport-
activiteiten worden gebruikt, kan naar even-
redigheid in aftrek worden gebracht.

Administratieve verplichtingen 
Als uw vereniging belastingplichtig is voor de
BTW, moet zij zich houden aan een aantal
administratieve verplichtingen,
bijvoorbeeld:
• Uw vereniging moet de kantine ontvangsten

nauwkeurig boeken: zeker wekelijks, maar
bij voorkeur dagelijks. Bijgehouden moet
worden het bedrag dat zich na afloop van
de boekingsperiode in de kas bevindt,
vermeerderd met de bedragen die in die
periode uit de kas zijn betaald. Daarnaast
moeten deze betalingen uit de kantinekas 
steeds afzonderlijk worden geboekt.

• Uw vereniging moet een afzonderlijke
administratie bijhouden van de BTW 
die aan de vereniging in rekening is
gebracht. Deze BTW kan op de aangifte
omzetbelasting worden afgetrokken in 
het tijdvak (jaar, kwartaal of maand) waarin
de factuur wordt ontvangen, ook als deze
in een later tijdvak wordt betaald (dit is
het zogenaamde factuurstelsel). Een andere
mogelijkheid is om de BTW af te trekken
in het tijdvak waarin u die BTW daad-
werkelijk aan uw leveranciers heeft betaald
(kasstelsel).

Let op! Er moet een ‘bestendige gedragslijn’
worden gevolgd. Dat betekent: u mag niet op
het ene moment het factuurstelsel gebruiken,
en op het andere moment het kasstelsel.

Kleineondernemersregeling geldt niet
voor sportverenigingen
Voor kleine ondernemers bestaat een soort
reductieregeling voor de af te dragen BTW.
De regeling heet kleineondernemersregeling
en is alleen bedoeld voor eenmanszaken en
samenwerkingsverbanden, zoals een maat-
schap of vennootschap onder firma.
Zij geldt dus niet voor sport verenigingen.

Sportcursussen
Voor cursussen die door de overkoepelende
sportbonden, de provinciale sportraden, de
sportstimuleringsorganisaties en de NFWS
(de Nationale Federatie van Werkers in de
Sport) worden verstrekt aan vrijwilligers die
binnen de georganiseerde sportwereld
werkzaam zijn, is goedgekeurd dat ze buiten
de BTW-heffing kunnen blijven. Dit geldt
zowel voor sport technische cursussen
(zoals trainers- en instructeursopleidingen) 
als voor niet-sporttechnische cursussen
(zoals scheidsrechters-, bestuurskader-, sport-
marketing- en sportmanagementcursussen).

De opleidingen voor professionals die
binnen de sportwereld werkzaam zijn 
(zoals de opleiding tot golf-, tennis- en 
zwemleraar en tot coach betaald voetbal)
zijn in alle gevallen vrijgesteld van BTW.

Privatisering
Als een gemeente in het kader van haar 
privatiseringsbeleid een sportaccommodatie
overdraagt aan een sportvereniging kan dat
gevolgen hebben voor de BTW. Het is ver-
standig in die situaties contact op te nemen
met de Belastingdienst.

Bron: Brochure - SportClubs, belastingen en
sociale verzekeringen, de belastingdienst.
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Sportvereniging met verschillende
activiteiten (kantine)
Als een sportvereniging verschillende acti-
viteiten uitvoert, moet per activiteit worden
bekeken of er sprake is van het drijven van
een onderneming en van een winststreven.
Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij het
exploiteren van een kantine. Er is echter
goedgekeurd dat sportverenigingen die 
voldoen aan speciale voorwaarden voor de
exploitatie van een kantine, voor de beoor-
deling van de belastingplicht als één geheel
worden beschouwd. Sportverenigingen zullen
daarom, ook als zij een kantine exploiteren,
in het algemeen niet belastingplichtig zijn
voor de vennootschapsbelasting.

Voorwaarden voor exploitatie kantine
Als een sportvereniging die een kantine
exploiteert aan de volgende speciale voor-
waarden voldoet, wordt zij voor zowel het
kantineresultaat als de overige resultaten 
uit de sportieve activiteiten als één geheel
beschouwd. De vereniging is dan niet
belastingplichtig, tenzij alle ontvangsten 
(aanzienlijk) meer zouden bedragen dan de
uitgaven van de vereniging.

De voorwaarden zijn:
• De kantine-exploitatie is een normale

nevenactiviteit (dus geen hoofd-
activiteit)van de sportvereniging.

• Exploitatie-overschotten worden 
uitsluitend gebruikt voor de hoofdactiviteit
van de sportvereniging.

• De openstelling van de kantine staat in
rechtstreeks verband met de sportieve
activiteiten van de vereniging, ook wat
betreft tijdsduur.

Let op! De openstelling van de kantine mag
ook in rechtstreeks verband staan met de
sportieve activiteiten van een derde persoon
of vereniging.

Voor deze situatie gelden de volgende aan-
vullende voorwaarden:
• De sportieve activiteiten van de derde zijn

dezelfde als die van de sportvereniging of
de sportaccommodatie is voor die sportieve
activiteiten ingericht.

• De openstelling van de kantine voor 
derden moet rechtstreeks voortvloeien uit
verplichtingen die de sportvereniging is
aangegaan tegenover de eigenaar/verhuur-
der van de sportaccommodatie.

• De kantine wordt hooguit twaalf dagen per
kalenderjaar opengesteld voor derden; de
openstelling begint niet eerder dan één uur
voor de sportieve activiteit van de derde
en eindigt niet later dan één uur na afloop
daarvan.

Let op! Als de sportvereniging niet 
aan deze voorwaarden voldoet, is zij
belastingplichtig voor het kantineresultaat.

Vrijstelling voor sportvereniging met
vrijwilligers 
Als de vereniging voldoet aan de speciale
voorwaarden voor de exploitatie van de
kantine, kan zij toch belastingplichtig zijn
voor de vennootschapsbelasting. Dit is het
geval als zij mede door het kantineresultaat
structureel meer ontvangsten heeft dan 
uitgaven. De sportvereniging is ook
belastingplichtig voor andere activiteiten 
(bijvoorbeeld fondswerving) waarmee zij
overschotten behaalt en/of in concurrentie
treedt.

In deze twee gevallen is echter goedgekeurd
dat de vereniging vrijgesteld kan worden van
vennootschapsbelasting, onder de volgende
aanvullende voorwaarden:
• Bij de feitelijke activiteiten van de sport-

vereniging staat de behartiging van een,
sociaal belang (zoals de amateursport)op
de voorgrond.

• De inkomsten worden uitsluitend gebruikt
voor het bovengenoemde doel of voor een
algemeen maatschappelijk belang.

• De inkomsten worden hoofdzakelijk 
verkregen door de inzet van vrijwilligers.

• Het streven naar winst moet van bij-
komende betekenis zijn. De eventueel
behaalde winst bedraagt in het jaar niet
meer dan o 7.500, of in het jaar en de daar-
aan voorafgaande vier jaren tezamen niet
meer dan o 37.500. Bij de berekening van
deze bedragen mag u rekening houden met
het feit dat de vrijwilligers gratis of tegen te
lage betaling werkzaamheden verrichten.

U mag daarvoor een fictieve kostenaftrek
toepassen als de activiteiten waarmee de
inkomsten worden  verkregen geen ernstige
verstoring van de concurrentieverhoudingen
vormen ten opzichte van ondernemers in
de profitsector.Als u wilt weten hoe u met
die fictieve kosten precies rekening mag
houden, kunt u contact opnemen met de
eenheid van de Belastingdienst 
waaronder u valt.

Let op! Deze vrijstelling mag door de 
vereniging met een kantine alleen worden
toegepast als ook voldoet aan de voor-
waarden voor exploitatie van de kantine.

Bron: Brochure - SportClubs, belastingen en
sociale verzekeringen, de belastingdienst

6 Vennootschapsbelasting
In het algemeen zijn verenigingen en stichtingen belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting als zij een onderneming drijven of als ze werk-
zaamheden verrichten waarmee zij concurrentie uitoefenen. Een sport-
vereniging is daarom in de meeste gevallen niet belastingplichtig.
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Aansprakelijksheidsverzekering
Aansprakelijkheid van de leden van de vere-
niging. De leden van een vereniging zijn niet
persoonlijk aansprakelijk voor de schulden
en schade van of binnen de vereniging.
De vereniging is zelf als rechtspersoon 
aansprakelijk. Leden en bestuurders zijn
hoofdelijk aansprakelijk, indien zij opzettelijk
iets nalaten of doen waardoor de vereniging
schade lijdt. Denk aan schade door fraude,
door het opzettelijk beschadigen van eigen-
dommen van de vereniging of door onbe-
voegd overeenkomsten te sluiten die scha-
delijk zijn voor de vereniging of waar binnen
de vereniging geen overeenstemming over is.

Aansprakelijkheid van de vereniging tegen-
over de leden en derden. De vereniging is
aansprakelijk voor haar eigen gedragingen 
en voor die van haar ‘onderdanen’ zoals
bestuurders, leden, werknemers (trainers) 
en vrijwilligers. Hier kunt u vooral denken
aan schade die wordt geleden als gevolg van
‘ongelukjes’: iemand valt van de tribune
omdat de leuning loszit, het voedsel in de
kantine is niet veilig, et cetera.

De vereniging is alleen aansprakelijk voor
schade als deze haar kan worden toegere-
kend. Dat gebeurd wanneer er sprake is 
van schuld of opzet of wanneer de schade
op grond van de wet of de maatschappelijke
opvattingen voor iemands rekening dient te
komen. Een voorbeeld van schade die op
grond van de wet voor iemands rekening
komt, is schade die een werknemer veroor-
zaakt bij het uitoefenen van zijn werkzaam-
heden. Is de vereniging tevens werkgever,
dan is de vereniging in dit geval aansprakelijk,
tenzij de werknemer de schade met opzet
heeft toegebracht.

Maatregelen
Voor een (bestuurder van een) sportvereni-
ging is het in de eerste plaats verstandig om
zoveel mogelijk maatregelen te nemen om
schade te voorkomen: zorg dat clubhuis, tri-
bune en sportvelden veilig zijn, zorg voor
voldoende toezicht bij evenementen, zorg
voor gekwalificeerd personeel en vrijwilli-
gers, zorg ervoor dat er EHBO’ers aanwezig
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Achtergrondinformatie
Halverwege de jaren negentig speelde de
zaak rond de 'Emmense turnster'. Een meisje
was tijdens een gymnastiektraining ongeluk-
kig uit de ringen gevallen en had daarbij haar
nek gebroken. Haar ouders stelden de trai-
ner en de vereniging hiervoor aansprakelijk.
Deze situatie leidde tot grote bezorgdheid
binnen de georganiseerde sport en tot de
vraag hoe adequaat sportverenigingen en
bonden verzekerd zijn voor dit soort nare
situaties.

NOC*NSF voerde naar aanleiding van deze
zaak een onderzoek uit naar de verzeke-
ringssituatie van de Nederlandse sportbonden.
De resultaten waren niet erg hoopgevend:
eenderde van de bonden was niet verzekerd
en eenderde was onvoldoende verzekerd.
Slechts eenderde van de bonden was ade-
quaat verzekerd.

Om deze ongewenste situatie aan te pakken,
heeft NOC*NSF contact opgenomen met
Aon Nederland Group Programs, een 
internationale verzekeringsmakelaar die
gespecialiseerd is in collectieve (branche)
verzekeringen. In een gezamenlijke actie 
met acht verzekeraars werd de NOC*NSF
Sportverzekering ontwikkeld.Alle betrok-
kenen spraken af deze verzekering als
onderdeel van hun totale verzekeringspakket
specifiek voor bonden en verenigingen op 
de markt te brengen.

Wat is de omvang van de risico's die een
sportvereniging loopt? Verzekeraars noemen
de omvang van de risico's ook wel het voor-
werp' van verzekering of het 'verzekerd

belang', waarbij schade kan worden veroor-
zaakt door een 'onzekere gebeurtenis'. Dus
in verzekeringstermen: wat is het voorwerp
van de verzekering van een sportvereniging? 

Dat kan bijvoorbeeld gaan over:
• Het clubgebouw
• De inventaris daarin 
• De overige roerende zaken 
• Aansprakelijkheid.

Ook het vermogen van de vereniging of van
de bestuurder kan door een onzekere
gebeurtenis worden aangetast, zoals een
onrechtmatige daad of nalatigheid.
Deze risico's zijn te verzekeren via het
NOC*NSF Sportverzekeringspakket.

Daarin zijn de volgende verzekeringen 
opgenomen:
• Aansprakelijkheidsverzekering 
• Ongevallenverzekering 
• Evenementenverzekering
• Rechtsbijstandverzekering
• Bestuurdersaansprakelijkheids

verzekering.

7 Verzekeringen en 
aansprakelijkheid

Alles in het leven is door risico's omringd. Ook de sportbeoefening. Een
ongeval zit in een klein hoekje en een schadeclaim hangt u dan boven het
hoofd. De financiële gevolgen daarvan kunnen hard aankomen. Iedereen
ondervindt daar dan nadeel van, zowel uw leden als uw verenigingskas.
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zijn bij sportevenementen, geef voorlichting
aan de leden over blessurepreventie, etc.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Een bestuurslid van een vereniging, met uit-
zondering van de vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid, is in beginsel niet per-
soonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen
die hij namens de vereniging verricht. Bij 
een vereniging wordt het handelen van een
bestuurslid aan de vereniging toegerekend
en wordt het als een handelen van de vere-
niging beschouwd. In enkele gevallen kan de
bestuurder wel worden geconfronteerd met
een persoonlijke aansprakelijkheid.
Hierbij kunnen drie situaties worden onder-
scheiden:
• Aansprakelijkheid van de bestuurder

tegenover de vereniging.
• Aansprakelijkheid van de bestuurder

tegenover derden.
• Aansprakelijkheid van de bestuurder op

grond van de anti-misbruikwetgeving.

Aansprakelijkheid van de bestuurder
tegenover de vereniging
De basis van het bestuurderschap is het ver-
trouwen dat in de bestuurder wordt gesteld.
Iedere bestuurder is ten opzichte van de
vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van zijn taak, zoals dit in alle 
redelijkheid mag worden verwacht.
De wet gaat uit van aansprakelijkheid van
het bestuur, aangezien het gehele bestuur als 
een gezamenlijk college bestuurt. Er zijn 
echter situaties van hoofdelijke aansprake-
lijkheid van de bestuursleden tegenover de
vereniging. Daarvan kan alleen sprake zijn als
het onbehoorlijk besturen schade voor de
vereniging met zich mee heeft gebracht en
de bestuurder een ernstig verwijt kan wor-
den gemaakt.

Wanneer de tekortkoming niet aan hem 
valt te wijten en hij niet nalatig is geweest
in het treffen van maatregelen om de ge-
volgen ervan af te wenden, is de bestuurder
niet aansprakelijk. De wet geeft niet aan
wie een bestuurslid aansprakelijk kan 
stellen. In ieder geval kan de algemene 
vergadering dat.

Aansprakelijkheid van de bestuurder 
tegenover derden
Naast de interne aansprakelijkheid kan de
bestuurder aansprakelijk zijn tegenover 
derden. In sommige gevallen vloeit de aan-
sprakelijkheid direct voort uit de wettelijke
regeling, bijvoorbeeld bij de vereniging met
beperkte rechtsbevoegdheid of wanneer een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
nog niet is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Op dat
moment is iedere bestuurder hoofdelijk 
aansprakelijk.

Een belangrijker grond van aansprakelijkheid
is echter wanneer er sprake is van een
onrechtmatige daad van een bestuurder.
Een voorbeeld hiervan is wanneer een
bestuurder ten tijde van het aangaan of de
bekrachtiging van een rechtshandeling wist
of behoorde te weten dat de vereniging niet
tot nakoming van haar verplichtingen in staat
zou zijn en ook niet voldoende verhaal zou
bieden voor de schade die de wederpartij
daardoor zou lijden. Gebeurde dit op basis
van een bestuursbesluit, dan kunnen ook
andere bestuurders worden aangesproken.
Dit geldt niet voor de bestuurders die tegen
het besluit hadden gestemd. Een typische
onrechtmatige daad is misleiding van derden
door de suggestie te wekken bevoegd te zijn
de vereniging te vertegenwoordigen wan-
neer dat feitelijk niet zo is. Een derde denkt
dan een overeenkomst te hebben gesloten
met de vereniging en zou schade kunnen 
leiden doordat dit niet het geval is.

Aansprakelijkheid van de bestuurder
op grond van de antimisbruikwetgeving
Het doel van de antimisbruikwetgeving is het
tegengaan van het misbruik van rechtsperso-
nen (in dit geval de vereniging). Dit speelt 
bij verenigingen die onder de Wet op de
vennootschapsbelasting vallen.

Kort gezegd kunnen op grond van de Wet
bestuurdersaansprakelijkheid bestuurders
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor
het niet afdragen door de vereniging van
omzetbelasting, loonbelasting, premies 
werknemers- en volksverzekeringen en de
bijdragen voor verplichte deelname aan
bedrijfspensioenfondsen. De wet gaar uit 
van een meldingsplicht.Wie voorziet dat de
vereniging een van de hiervoor genoemde
verplichtingen niet kan nakomen dient dit
(schriftelijk) te melden bij de betreffende
instantie. Er is alleen dan nog sprake van
aansprakelijkheid als de bestuurder(s) daar-
aan schuld heeft. De Wet bestuurdersaan-
sprakelijkheid in faillissement legt de aan-
sprakelijkheid voor het totale boedeltekort
op bestuurders persoonlijk in geval van 
faillissement van de vereniging indien zij hun
bestuurstaak kennelijk onbehoorlijk hebben
vervuld.

Bron:Wet- en regelgeving voor sportvereni-
gingen – NOC*NSF, Ernst & Young, Holland
van Gijzen Advocaten en Notarissen
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(langere termijn) 
Naar voorbeeld van de horeca 
(www.brandveiligheid-horeca.nl).

Organisatorisch
• Heeft mijn sportvereniging een noodplan?
• Indien ja, wordt dit regelmatig aan de 

werkelijkheid getoetst?
• Zijn alle (ook nieuwe vrijwilligers) op de

hoogte gebracht van dit plan?
• Is er een complete checklist voor een

afsluitronde binnen mijn eigen bedrijf 
(zie ook checklist korte termijn)?

• Zijn er instructies voor de uitvoering van
brandgevaarlijk onderhoudswerk 
(dakreparatie, solderen, lassen)?

Bouwkundig
• Zijn er (onbeschermde) brandgevaarlijke

bouwmaterialen in mijn sportkantine/
kleedkamer (hout, kunststof, riet)?

• Zijn er vluchtwegen aangebracht?
• Zijn de afvoerkanalen (lucht, afzuiging) van

metaal?
• Is het hang- en sluitwerk op deuren en

ramen van goede kwaliteit (SKG Zwaar)?
• Is er een gas- ventilatieklep in de keuken?

Inrichting
• Zijn er (onbeschermde) brandgevaarlijke

materialen in het vaste interieur en inrich-
ting (hout, kunststof, stoffering)?

• Zijn er zelfdovende (metalen) afvalbakken
in gebruik?

• Zijn er brandveilige asbakken (dubbele
rand) in gebruik?

• Is er voor de opslag buiten een metalen,
afsluitbare container in gebruik?

• Zijn er brandgevaarlijke vloeistoffen 
aanwezig?

• Zo ja, staan deze in een veilige 
(metalen) kast?

• Worden er kaarsen gebruikt?
• Zo ja, zijn de kaarsenstandaards veilig

(metaal)

Installaties
• Zijn de installaties in de

sportkantine/kleedkamer aangelegd door
erkende installateurs?

• Worden de installaties periodiek onder-
houden door een erkend installateur?

• Zijn de elektrische installaties volgens NEN
3140 gekeurd door een erkend installateur
(minimaal eenmaal per drie jaar)?

• Is alle apparatuur (ook nieuw aangeschaft)
KEMA-goedgekeurd?

• Is de frituur installatie voorzien van ther-
mostatische beveiliging?

• Zijn er passende deksels bij de
frituurpan/installatie?

• Maakt u gebruik van onderhoudscontrac-
ten voor installaties en apparatuur?

• Worden de afzuig- en ventilatiekanalen
regelmatig gecontroleerd en schoon
gemaakt?

• Is er een open haard, zo ja is die het 
afgelopen jaar geveegd?

• Zijn er tekenen van brandstichting geweest
aan of rond het gebouw in de afgelopen
periode?

Melden & Alarmeren
• Is er een kaart met alarmnummers 

brandweer-politie-ziekenauto 
(alarmnummer 112)?

• Is er een ontruimingsplan?
• Is er een ‘personeels’instructie hoe te 

handelen bij brand?

• Is er de afgelopen periode met de 
vrijwilligers geoefend, hoe te handelen bij
brand/ontruiming?

• Is er een instructie hoe het publiek/leden
wordt geinstrueerd bij brand?

• Zijn er automatische brandmelders?
• Zo ja, is de alarmering en opvolging bekend?

Het voorkomen van brand

8 Checklists Brandveiligheid

Heeft mijn 
sportvereniging 
een noodplan?

Is er de afgelopen
periode met de 

vrijwilligers geoefend,
hoe te handelen bij
brand/ontruiming?

• Is er een sprinklerinstallatie?
• Zo ja, is de jaarlijkse controle al geweest?
• Is de alarmprocedure bekend?

Blusmiddelen
• Zijn er voldoende blusmiddelen 

(bar, keuken, publieksruimten,
magazijn, kleedkamers)?

• Zijn de blussers van het juiste type 
(brandslanghaspels en handblussers)?

• Heeft het jaarlijks onderhoud plaats-
gevonden?

• Is er een onderhoudscontract?
• Zijn de vrijwilligers in het afgelopen jaar

geinstrueerd in het gebruik van de 
blusmiddelen

• Is daarbij ook geoefend met de 
blusmiddelen?

• Is er een blusdeken in de keuken?

Vluchtwegen
• Zijn er voldoende vluchtwegen?
• Zijn de vluchtwegen goed aangegeven

(transparanten)?
• Kunnen minder validen ook gebruik maken

van de vluchtwegen?
• Kunnen de deuren onbelemmerd van

binnenuit geopend worden?
• Verkeert de noodverlichtinginstallatie in

goede staat?

Blussen en salvage
• Is vastgelegd wie de brandweer opvangt 

bij brand?
• Is relevante informatie direct beschikbaar

(plattegrond, plaats blusmiddelen etc.)?
• Is bekend waar zich speciale goederen in

de kantine/kleedkamer bevinden t.b.v. de
brandweer?

• Maakt de brandweer gebruik van de 
diensten van de Stichting Salvage?

Verzekeren
• Zorg voor een goede financiële 

afdekking van de risico’s van:
- Brand
- Gebouwen
- Inventaris
- Goederen
- Geld
- Eigendommen van derden
- Inbraak
- Bedrijfsschadeverzekering
- Geef wijzigingen na verbouwing,

sloop of uitbreiding door aan uw 
verzekeraar.

- Controleer minimaal jaarlijks de
correctheid van de verzekerde 
zaken en waarden.
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(korte termijn)
• Wordt het afval (apart) ingezameld?
• Zijn de afvalbakken voorzien van de 

vlamdovende deksel?
• Zijn de asbakken geleegd in de stalen

asverzamelaar?
• Is het afval buiten opgeslagen in de container?
• Is de afvalcontainer afgesloten 

(met hangslot)?
• Staan er geen brandbare materialen tegen

de gevels (o.a. emballage)?
• Zijn de vluchtwegen buiten vrij van 

obstakels (containers, fietsen)?
• Zijn er geen gebroken ruiten?
• Zijn alle ramen gesloten?
• Zijn alle deuren gesloten?
• Is ook buiten de publieksruimten de orde

en netheid goed (personeelskamer, keuken,

magazijn)?
• Zijn de geldcassettes uit de automaten 

verwijderd?
• Zijn de meterkast en de CV-ruimte 

vrij van opslag?
• Zijn de passende deksels bij de

frituurpan/installatie aanwezig?
• Functioneert de buitenverlichting?

Sportverenigingen zijn veelal gebruikers
omdat zij bijvoorbeeld in de kantine achter-
grondmuziek draaien, tijdens feestjes gebruik
maken van muziek, buiten een geluidsinstalla-
tie hebben waarover muziek wordt verspreid
en muziek gebruiken bij bewegingslessen.

De inning van de gelden wordt verzorgd
door twee zelfstandige organisaties:
Buma/Stemra en SENA.

Buma gaat over het ten gehore brengen van
muziek. Stemra gaat over het vastleggen van
muziek op beeld- en geluidsdragers.
Sommige toepassingen zoals het gebruik van
muziek op internet vallen onder Buma en
Stemra.

Buma gaat over het openbaar maken 
van muziek (uitvoeringsrechten).
Live-optredens, radio- en tv-uitzendingen,
verspreiding via internet en achtergrond-
muziek bij horecabedrijven en winkels bv.
Stemra richt zich op het vastleggen en ver-
veelvoudigen van muziek (mechanische
reproductierechten). Denk aan de productie
van cd's, audiovisuele producties, commerci-
als en het vastleggen van muziek via internet.

SENA int gelden voor de rechten van de
artiesten en platenproducenten.

De meeste sportbonden hebben collectieve
afspraken met Buma/Stemra en SENA over
de kosten en de inning daarvan.Als dat niet
het geval is, is de vereniging zelf verantwoor-
delijk voor melding en betaling.

Videma is in dit verband nieuw. Deze organi-
satie int de rechten voor videoproducties.
Momenteel vindt er tussen NOC*NSF,
KNVB en Videma overleg plaats om te
bezien of het mogelijk is om een centrale
regeling te realiseren.

De stichting Videma is door de rechthebben-
den (onder andere tv-programmamakers,

9 Buma/Stemra,
SENA en Videma
Er bestaat regelgeving over het gebruik van muziek. Daarbij is het 
uitgangspunt dat gebruikers van muziek daarvoor rechten betalen die
bestemd zijn voor artiesten, producenten, muzikanten et cetera.

Is er voldoende
afstand tot 

brandbare zaken bij 
halogeenverlichting?

• Zijn alle brandgevaarlijke plaatsen 
gecontroleerd?

• Als er brandgevaarlijke werkzaamheden
zijn verricht, is hier nacontrole op geweest?

• Staan de brandbare vloeistoffen in de
brandvrije kast?

• Zijn de laagspanningsinstallaties 
(transformatoren) op overbelasting 
(warmte) gecontroleerd?

• Is er voldoende afstand tot brandbare
zaken bij halogeenverlichting?

• Zijn de brandblussers intact, goed 
zichtbaar en goed bereikbaar?

• Is een eventuele noodtrap goed 
bereikbar en in goede staat?

• Is de noodverlichting in goede staat?
• Is de inbraakmeldinstallatie 

ingeschakeld?

filmproducenten) op televisieprogramma’s en
(bioscoop)films gemachtigd om namens hen
toestemming te verlenen voor groepsverto-
ning van televisie-uitzendingen. Hierbij moet
worden gedacht aan uitzendingen in bijvoor-
beeld cafés, scholen, hotles maar ook sport-
kantines.

Tegen betaling van een bepaald gedrag per
jaar krijgt de betreffende vereniging een 
vergunning voor het vertonen van televisie-
programma’s.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Primair vertonen: dat wil zeggen een

georganiseerde voorstelling met één pro-
gramma, bijvoorbeeld het vertonen van
een live-voetbalwedstrijd in het clubhuis.

• Secundair vertonen: dan wordt het
gebruik van de televisie-uitzending als
achtergrond gebruikt. Hiervan is sprake
als de tv gewoon aanstaat in de sport-
kantine, zonder dat er bewust naar wordt
gekeken.

Momenteel wordt gekeken of het mogelijk is
voor de sport een collectieve regeling te
realiseren, waarbij rekening wordt gehouden
met de grootte van de vereniging, een uit-
voeringstoeslag voor sportbonden, een
sportkorting en een seizoenscorrectie.

Bron:Wet- en regelgeving voor sportvereni-
gingen – NOC*NSF, Ernst & Young, Holland
van Gijzen Advocaten en Notarissen

De meeste 
sportbonden hebben
collectieve afspraken
met Buma/Stemra 
en SENA over de

kosten en de inning
daarvan



Kansen voor Kaatsen • Serviceproduct • Nummer H03 • 2004 • 19

WET- EN 
REGELGEVING

Als de volksgezondheid zo in het geding is,
dan moet de landelijke overheid (ministerie
van VWS in samenwerking met ministerie
van VROM) actie ondernemen. Er is daardoor
ondertussen veel voorlichting verstrekt.
Toch blijkt ook in de sportwereld nog de
nodige onduidelijkheid en onzekerheid te
bestaan. Hierbij een poging om de feitelijk-
heden kort op een rijtje te zetten.

Besmetting met de legionellabacterie
gebeurt via de longen. De bacterie zit in 
kleine druppeltjes water die verspreid in de
lucht worden ingeademd. Zo kunnen die
druppeltjes bij verneveling diep in je longen
terechtkomen. De bacterie wordt dus nooit
van mens op mens overgedragen! De groot-
ste kans op besmetting lopen mensen met
een verminderde gezondheid. Dit zijn vaak
ouderen en mensen met een chronische
ziekte, die meestal een verminderde weer-
stand hebben tegen bacteriën.

De meest opvallende kenmerken van dit
ziektebeeld zijn:
• Snel opkomende hoofdpijn
• Spierpijn
• Algemeen ziek gevoel
• Vaak longontsteking met koorts boven de

39 graden.

Als gevolg van de longontsteking treden
hoesten en kortademigheid op, vaak in com-
binatie met misselijkheid, braken en diarree.
Voldoende attentheid bij de patiënt en de
dokter kunnen een hoop ellende voor-
komen, want het ziektebeeld is goed te
behandelen met antibiotica. Daar moet 
men dan wel tijdig mee beginnen. Over het
algemeen duurt de genezing enige weken.

Huisvesting legionellabacterie
De legionellabacterie komt in zeer lage aan-
tallen voor in de grond en in (leiding)water.
Het drinken van water is niet risicovol!
Eigenlijk moet je zeggen dat de bacterie 
verborgen aanwezig is, ook in waterleidingen
van sporthallen, kleedkamers en douches.

De bacterie vermenigvuldigt zich alleen in
stilstaand water met een temperatuur tussen
de 25 en 55° C. Een geiser bijvoorbeeld is
dus geen bron van legionella, want die pro-
duceert zeer heet water en heeft geen 
voorraadvat.

Douches (in het bijzonder met een drukknop-
systeem) vormen wel een verhoogd risico,
tenzij de watertemperatuur boven de 60°C
is. Risico's kunnen ook voortvloeien uit situ-
aties waarin boiler of bepaalde combi-ketels
gebruikt worden, waarvan de temperatuur
te laag is afgesteld. Ditzelfde geldt voor ring-
leidingen en lange leidingen waarin 'dode'
hoeken voorkomen.

Preventie in de sport
• Gemeenten moeten bij grote evenementen

voor de watervoorziening een landelijke
controlelijst gaan hanteren. In de ongunsti-
ge gevallen kan dit leiden tot noodzakelijke
modernisering van de warmwater-
installaties.

• Laat boilers in sportaccommodaties afstel-
len boven 60 graden en laat dit doen door
een erkend installatiebedrijf.

• Thermische ontsmetting, vooral na een
vakantieperiode, is een eenvoudige 
handeling. Spoel douche en andere 
tappunten vijf minuten door met heet
water boven de 60 graden.Vergeet 
niet de thermostaatregelaar even terug te
zetten vanwege de kans op brandwonden.

• Bij twijfel over de waterkwaliteit wordt
aangeraden om een analyse (water-
monster) te laten verrichten. Het is raad-
zaam om dit om het half jaar te herhalen
als u tot de risicocategorie behoort.

Conclusie
Na februari 1999 is een ware media hype
ontstaan om te voorkomen dat nog meer
mensen onnodig zouden overlijden aan de
veteranenziekte. De kans op deze ziekte is,
op de keper beschouwd, uitermate klein,
ook al worden er meerdere positieve kwe-
ken met de legionellabacterie gevonden.
Een positieve kweek staat echter niet gelijk
aan besmetting. De besmettingskans is
gering. Desalniettemin zijn voorzorgsmaat-
regelen verstandig en toepassing van de 
wettelijke eisen noodzakelijk.

Bron: www.sport.nl Dr. Frank Backx,
sportarts, 14 november 2002 

Voor uitgebreidere informatie:
zie www.legionellavraagbaak.nl.

Legionella en sport

10 Legionella
Tot voor februari 1999 had bijna niemand in de sportwereld ooit van 
legionella gehoord. Dat kan snel veranderen, hebben we gemerkt. Over
het jaar 1999 hoort het woord legionella waarschijnlijk tot de tien meest
gebruikte woorden in de Nederlandse dagbladen. Het begon allemaal met
de Westfriese Flora in Bovenkarspel.Van de 80.000 bezoekers werden er
na afloop 233 behoorlijk ziek, waarvan er 23 stierven aan de zogenaamde
veteranenziekte.

Douches vormen 
een risico, tenzij de
watertemperatuur
boven de 60°C is

Thermische 
ontsmetting, vooral na
een vakantieperiode

Foto: Sportscan
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• Het vastleggen van afspraken over 
rookbeleid in het huishoudelijk 
reglement van de vereniging, waarbij
• 80% van de verenigingen dergelijke

afspraken heeft vastgelegd per 
01-01-2005.

• Per 01-01-2006 dit percentage de
100% nadert.

De voortgang van dit zelfreguleringstraject
zal regelmatig worden gemeten.

De laatste maanden zijn er discussies gestart
waarbij voor bepaalde sectoren, waaronder
de horeca, de toepassing van de Tabakswet
ter discussie is komen te staan. Het is moge-
lijk dat dergelijke discussies ook nog invloed
zullen hebben op de toepassing binnen de
sportsector.

Bron:Wet- en regelgeving voor sportvereni-
gingen – NOC*NSF, Ernst & Young, Holland
van Gijzen Advocaten en Notarissen

Dit kan via diverse tussenstappen worden
bereikt, waarbij gedacht wordt aan:
• Het treffen van maatregelen ter bescher-

ming van de jeugd, bijvoorbeeld door
middel van rookvrije tijden en rookvrije
ruimtes.

• Het maken van afspraken op de algeme-
ne ledenvergaderingen van sportvereni-
gingen over het rookvrij maken van de
eigen kantine.

• Het vastleggen van de afspraken in het
huishoudelijk reglement van de vereniging
zodat onder meer de verantwoordelijk-
heden helder zijn.

• Het inrichten van afgesloten rookruimtes
om aan rokers tegemoet te komen.

Gestreefd zal worden naar:
• Een zo goed mogelijke bescherming van

de jeugd per 1 januari 2004.

11 Tabakswet
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De Tabakswet voorziet al een aantal jaren in een rookverbod voor 
(gesubsidieerde) binnensportaccommodaties.Tot op heden hoeven niet-
gesubsidieerde (commerciële) sportinrichtingen en instellingen voor de
buitensport niet rookvrij te zijn. De rijksoverheid is van mening dat het
onderscheid tussen vooral binnen- en buitensport ongewenst is en in de
praktijk moeilijkheden oplevert bij de handhaving. NOC*NSF heeft 
aangedrongen op het benutten van mogelijkheden van zelfregulering en 
daarover is overeenstemming bereikt met de overheid. Het hoofddoel is
de realisatie van een rookvrije sportsector vanuit de gedachte dat roken
en sport niet samengaan.

CD-Rom 
SPORT fryslân
SPORT fryslân is de sportonder-
steuningsorganisatie in de provincie
Fryslân. Sportondersteuning vormt
een onmisbaar element van het
sportbeleid. Een breed scala aan 
producten en diensten wordt inge-
zet om zo praktijkgericht mogelijk
te werken. Regelmatig worden
informatieavonden en scholingen
ontwikkeld voor sportbestuurders
en vrijwilligers. SPORT fryslân ont-
wikkelde voor sportverenigingen in
november 2003 een informatiemap
en CD-rom Wet- en regelgeving.
Deze CD-rom is te koop voor 
o 15,- bij SPORT fryslân,
Jeroen Bendijk 058 267 79 10.

Meer lezen?
NOC*NSF, Ernst en Young en
Holland van Gijzen hebben een
informatieboekje over de belangrijk-
ste wet- en regelgeving voor sport-
verenigingen uitgebracht. Het boek-
je is te lezen via www.sport.nl en 
te bestellen via NOC*NSF,
publicatienummer 626.

Meer
Service-
producten?

Meer informatie over de al eerder
verschenen Serviceproducten?
Ga naar www.sportvraag.nl


