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Vergoedingen toegekend aan waterpoloscheidsrechters

Geachte Heer,
Aansluitend aan uw mail van 02.03.2016 en onder verwijzing naar de vergadering van
30.01.2015 en de informatie in uw mail van 19.02.2015, deel ik u het volgende mee.
Uw vraag heeft betrekking op de fiscale kwalificatie van vergoedingen die aan de
waterpoloscheidsrechters aangeduid door de Koninklijke Belgische Zwembond VZW worden
toegekend. De bedragen van deze vergoedingen worden door de Koninklijke Belgische
Zwembond VZW vastgesteld en opgelegd aan de clubs die deze vergoedingen aan die
waterpoloscheidsrechters moeten betalen.

1. De vergoeding als terugbetaling van verplaatsingskosten
Aan alle waterpoloscheidsrechters aangeduid door de Koninklijke Belgische Zwembond VZW
wordt een vergoeding toegekend als terugbetaling van verplaatsingskosten. Deze vergoeding is
een kilometervergoeding en stemt overeen met de gelijkaardige vergoeding1 die de Staat aan
zijn personeel toekent.
De centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit aanvaarden dat
deze vergoeding niet als een belastbare vergoeding wordt aangemerkt.
1

Het bedrag van die vergoeding wordt overeenkomstig de omzendbrief nr. 646 van 19.06.2015 van de Federale
Overheidsdienst Personeel en Organisatie (BS 26.06.2015) vastgesteld op 0,3412 euro per kilometer voor de periode van
01.07.2015 tot 30.06.2016 (zie circulaire AAFisc nr. 28/2015 ( nr. 701.698) van 01.07.2015).
Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij:
Elke Chrispeels
Dienst Personenbelasting
Tel: 0257/566 04
E-mail: elke.chrispeels@minfin.fed.be

2. De vergoeding als terugbetaling van andere kosten
De vergoeding als terugbetaling van andere kosten betreft o.m. de volgende kosten:
-

-

aangepaste scheidsrechterskledij (witte lange broek, witte polo of wit hemd, witte
sportschoenen);
diverse uitrustingen en materialen (zoals sporttas, persoonlijke chronometer en reserveexemplaar, scheidsrechtersfluit en diverse reserve-exemplaren, notitieblok, schrijfgerei);
verfrissingen, maaltijden en andere consumpties (voor, tijdens en na de wedstrijd);
kosten voor telecommunicatie (gebruik van gsm voor bereikbaarheid voor en na de
wedstrijd, gebruik van computer, e-mail en internet voor het raadplegen van zijn
scheidsrechteraanduidingen,
het
lezen
en
raadplegen
van
reglementen,
schorsingsinformatie en diverse relevante verslagen en rapporten, het opmaken van
scheidsrechterverslagen in het geval van disciplinaire aangelegenheden, calamiteiten, of
wangedrag tijdens, voor of na een waterpolowedstrijd);
administratieve kosten;
het jaarlijks verplicht bijwonen van minstens 1 algemene scheidsrechterscursus of 1
jaarlijkse algemene scheidsrechtersbijeenkomst, eventueel bijkomende oproepingen tot
verschijning
op
zittingen
van
de
Tuchtcommissie
Waterpolo
om
zijn
scheidsrechterverslag(en) te komen toelichten.

De vergoeding wordt per wedstrijd betaald en volgende bedragen worden voor de
waterpoloseizoenen 2014-2015 en 2015-2016 voorgesteld :
Beschikbare scheidsrechters2
1e match
25,00 euro
2e match
12,50 euro
3
Actieve scheidsrechters
1e match
13,00 euro
e
2 match
8,00 euro
De centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kunnen niet zonder
meer aanvaarden dat de Koninklijke Belgische Zwembond aan haar waterpoloscheidsrechters
een niet-belastbare vergoeding voor kledijkosten zou toekennen. Het betreft hier immers geen
specifieke beroepskledij, in de zin van ‘gespecialiseerde’ kledij, specifiek aangepast aan de
activiteit van waterpoloscheidsrechters, maar wel kledij die in het privéleven doorgaans als
stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt aangemerkt of daartoe dient.
Rekening houdend met het groot aantal andere kosten dat door de Koninklijke Belgische
Zwembond werd opgesomd in de vergadering van 30.01.2015 en in uw mail van 19.02.2015
werd toegelicht, kunnen de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
echter aanvaarden dat de hiervoor door de Koninklijke Belgische Zwembond VZW
voorgestelde bedragen een compensatie vormen voor de kosten4 waarmee de beoogde
waterpoloscheidsrechters worden geconfronteerd in het kader van het leiden van
waterpolowedstrijden.

2

Actieve scheidsrechter die voorrang geeft aan zijn functie als scheidsrechter boven zijn eventuele andere functies en die
steeds ter beschikking is op de competitiedagen van zijn club.
3
Scheidsrechter die ook coach, speler of official is maar gevolg geeft aan minstens 70% van zijn wedstrijdaanduidingen.
4
Strikt genomen, de andere dan kledijkosten.

Bijgevolg aanvaarden de centrale diensten van de Algemene Administratie van de
Fiscaliteit dat voormelde vergoedingen in hun totaliteit niet als belastbaar worden
aangemerkt.
Dat standpunt geldt evenwel slechts voor zover er zich geen substantiële wijzigingen voordoen
in de feitelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een belangrijke toename van het aantal
wedstrijden per scheidsrechter. In dat geval moet dit standpunt opnieuw worden geëvalueerd.

Hoogachtend,
Voor de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit,

B. VAN HAUWERMEIREN
Adviseur

