Stroomschema bepaal de arbeidsrelatie
Informatie en advies: Sportwerkgever Fryslân

Vrijwilliger
Vrijwilligers ontvangen geen loon, ze werken immers vrijwillig. Wilt u toch een financiële
vergoeding geven dan is dit op te splitsen in een zogenaamde vrijwilligersvergoeding en een
onkostenvergoeding. Voor beide beloningsvormen hanteert de Belastingdienst een aantal
spelregels. Zo is een vrijwilligersvergoeding bijvoorbeeld alleen toegestaan als uw organisatie een
privaatrechtelijk lichaam is (zoals vereniging of stichting) en u geen aangifte
vennootschapsbelasting hoeft te doen. Privaatrechtelijke lichamen zijn een BV, NV, coöperatie,
onderlinge waarborgmaatschappij, of een stichting/vereniging. Kijk voor meer informatie hier.

Beantwoord de onderstaande vragen om
er achter te komen of je medewerker door
de Belastingdienst als een vrijwilliger
wordt aangemerkt

Is je organisatie een
sportorganisatie of een
ANBI

NEE

JA

Betaal je de medewerker
een uurvergoeding

NEE

Moet je aangifte
vennootschapsbelasting
doen?

JA

Je medewerker is
GEEN VRIJWILLIGER.

JA

Doorloop de andere
stroomschema’s om er
achter te komen of je
medewerker misschien in
loondienst is of een
zelfstandige is.

NEE

JA

Betaal je de medewerker
meer dan € 4,50 per uur
of, als deze jonger is dan
23 jaar, meer dan € 2,50
per uur?
NEE

Betaal je de medewerker meer dan € 150 per maand of € 1.500
per jaar?

JA

NEE

Je medewerker is een VRIJWILLIGER
Je hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. Je hoeft
ook geen urenadministratie bij te houden.

spo rtf r ys la n .n l
D i s c l a i m e r : ‘De informatie waarmee dit stroomschema is opgebouwd bevat uitsluitend algemene informatie.
Het is geen advies, maar slechts een indicatie gebaseerd op verkregen informatie van de Belastingdienst.
De door u vastgestelde ‘arbeidsrelatie’ wordt achteraf door de Belastingdienst beoordeeld. Dit betekent dat zij nagaan
of de voorwaarden die aan de arbeidsrelatie zijn gesteld in de praktijk ook daadwerkelijk door partijen zijn gevolgd’

Zelfstandige
De Belastingdienst bepaalt of je zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.
Daarvoor gelden een aantal criteria, bijvoorbeeld of je winst maakt en hoeveel tijd je aan jouw
bedrijf besteedt. Vaak hangt de beslissing af van jouw specifieke situatie. Kijk voor meer
informatie hier.

Beantwoord de onderstaande vragen om
er achter te komen of je door de
Belastingdienst als een zelfstandige
wordt aangemerkt

Je hebt meerdere
opdrachtgevers of
klanten en je hebt
wisselende inkomsten

NEE

JA

Je bepaalt zelf hoe jij je
werk uitvoert.

NEE

JA

je onderneemt acties
om te zorgen dat jouw
bedrijf blijft bestaan;

Je bent een
zelfstandige

NEE

JA

Zorg er voor dat je een
overeenkomst van opdracht
JA
JA
gebruikt die door de
Belastingdienst is
goedgekeurd.

je loopt zelf het risico
als dingen misgaan; jij
bent bijvoorbeeld
aansprakelijk bij schade

NEE

Je bent geen
zelfstandige
Doorloop de andere
stroomschema’s om er achter
te komen of je misschien in
Loondienst bent of een
vrijwilliger.

JA
Je streeft naar winst

NEE
JA

JA

Je uurtarief is hoger dan
€ 15 - € 18

NEE
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Loondienst
De Belastingdienst bepaalt op grond van drie criteria of iemand in loondienst is of niet. Indien in
jouw arbeidsrelatie sprake is van loon, arbeid én gezag ben je in loondienst. Kijk voor meer
informatie hier.

Beantwoord de onderstaande vragen om
er achter te komen of je door de
Belastingdienst als een werknemer (je
bent dan in loondienst) wordt aangemerkt

Heb je een verplichting de
werkzaamheden persoonlijk te
moeten verrichten? Dat is het
geval als je je niet mag laten
vervangen zonder toestemming
van je opdrachtgever.

NEE

JA

Je bent in loondienst

Bestaat er een gezagsverhouding
tussen jou en je opdrachtgever.
Dat is het geval als je
opdrachtgever de functie inhoud
gepaald en instructies kan geven.

Samen met je opdrachtgever, de
werkgever, sluit je een
arbeidsovereenkomst af.

Doorloop de andere
stroomschema’s om er achter
te komen of je misschien een
vrijwilliger of een zelfstandige
bent.

JA

Sportwerkgever Fryslân kan uw
vereniging of stichting hierbij
ondersteunen:
www.sportwerkgeverfryslan.nl
JA

JA

NEE

Krijg je loon? Dat is het geval als
je meer ontvangt dan een
vergoeding voor gemaakte
onkosten.

Je bent niet in
loondienst

NEE

JA

LET OP

Het is nog mogelijk dat je wel een
fictieve arbeidsovereenkomst
hebt. Kijk hiervoor op de site van
de Belastingdienst.
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