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Team Sport SD Worx

Sociaal 
secretariaat SportsPay

Professionele spelers, 
trainers en werknemers

Amateur spelers 
en trainers Vrijwilligers Verenigingswerk 

(art. 17)

Team Sport 
SD Worx

330 sportverenigingen58 sportclubs
11 federaties

• “Totaaloplossing” op maat van de sportclub è Specialisten in de sport rond sociale en fiscale wetgeving
• Gemoedsrust brengen bij sportclubs & hun beheerders
• Actief bijdragen tot professionalisering

2.500 verenigingswerkers6.000 vrijwilligers15.000 spelers & trainers



SportsPay, de digitale penningmeester van 
uw club
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§ Helpt de amateursportclub om fiscaal-wettelijk in orde te zijn.

§ Totaaloplossing voor het berekenen, optimaliseren en uitbetalen van vergoedingen aan uw
sportbeoefenaars, trainers, vrijwilligers en verenigingswerkers.

§ Vermijden van risico’s voor sportclubbeheerders bij een fiscale controle die meer en meer
voorkomen en lang niet alleen meer de clubs op het hoogste niveau viseren.



Agenda
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1. Vrijwilligersvergoeding

2. Verenigingswerkvergoeding (artikel 17)

3. DEMO SportsPay

4. Hoe opstarten?

5. Vragen



Vrijwilligers

5



Vrijwilligers – voor wie? 
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§ Alle personen in de sportclub mogelijk om te vergoeden via 
vrijwilligersvergoeding
è uitgez. sportbeoefenaars (“zwemmers”) 

Bv. Trainers, coaches, coördinatoren, 
scheidsrechter/jurylid, materiaalmeester, …



Vrijwilligers – vergoeding 
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§ 2 systemen: 
§ Reële onkostenvergoeding

§ Forfaitaire onkostenvergoeding

Opgelet! beide systemen NOOIT binnen zelfde kalenderjaar te combineren 
voor dezelfde vrijwilliger!



Vrijwilligers reële onkostenvergoeding
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§ Je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert

§ Bewijsstukken te bewaren op club
è BV. Kasbonnetje, bus ticket, kilometervergoeding,…

§ Geen maximum grens qua vergoeding

§ Wel max. bedrag voor kilometervergoeding:
o Auto = max. 0,417€/km

o Fiets = max. 0,25€/km



Vrijwilligers reële onkostenvergoeding - voorbeeld
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§ Trainer koopt in juli een nieuwe zwemoutfit (100€) en rijdt elke training 10km met de auto 
heen& weer. Hij heeft in de maand juli 10 trainingen gegeven.

ü De trainer zal het kasbonnetje van de aankoop (100€) aan de club moeten bezorgen

ü Voor de 10 trainingen krijgt de trainer een kilometervergoeding van (10 x 10km x 0,417€) = 41,7€

§ In totaal zal de trainer voor de maand juli 141,7€ uitbetaald krijgen.

§ Let op: de club bewaart het kasbonnetje



Vrijwilligers – forfaitaire onkostenvergoeding
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§ Je ontvangt een vast bedrag, zonder bewijsstukken

§ Je mag de dag- en jaarmaxima niet overschrijven

ü Gewone forfaitaire kostenvergoeding

ü Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

è Sporttrainer, jeugdsportcoördinator, scheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-
materiaalmeester, seingever

Max. € 36,84/dag

Max. € 2.705,97/jaar + 2.000 km Max. € 36,84/dag



Vrijwilligers – forfaitaire onkostenvergoeding
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§ Vrijwilligersovereenkomst (optioneel)

§ Nominatieve lijst – bijhouden voor controle!
Ø Wie heeft wanneer vrijwilligerswerk gedaan op de club? Welke vergoeding?

§ Combi verenigingswerk mogelijk maar niet dezelfde periode

§ Jaar- en daggrens mag niet overschreden worden, ook niet indien men in meerdere 
organisaties actief is!
è grenzen van toepassing op individu

§ Indien maxima van de forfaitaire kostenvergoeding overschrijdt, worden alle inkomsten 
uit je vrijwilligerswerk belastbaar



Vrijwilligers forfaitaire onkostenvergoeding - voorbeeld
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§ Een trainer geeft 2x per week les op de zwemclub. (=verhoogde kostenvergoeding)

Maandagavond van 18u tot 20u en woensdagavond van 18u tot 20u.

§ Hiervoor krijgt hij per training een forfaitaire kostenvergoeding van 30€

§ Hij rijdt elke training 10km met de auto heen& weer. Hij heeft in de maand juli 10 trainingen 
gegeven.

ü De trainer zal voor de 10 trainingen een forfaitaire onkostenvergoeding krijgen van 300€. (10 x 
300€)

ü Voor de 10 trainingen krijgt de trainer een kilometervergoeding van (10 x 10km x 0,417€) = 41,7€

§ In totaal zal de trainer voor de maand juli 341,7€ uitbetaald krijgen.



Een kostenvergoeding is geen prestatievergoeding, 
beloning of betaling! 
Geef dus ook geen kostenvergoedingen per uur. 
Je riskeert dat de fiscus het niet aanvaardt of dat je de 
maximumbedragen snel overschrijdt.

Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk



Verenigingswerkers
Art. 17

Nieuwe regeling 1/1/’22
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Artikel 17 – voor wie?
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§ Animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, 
jeugdsportcoördinator, terreinverzorgers-materiaalmeester, lesgevers, coaches, procesbegeleiders. 

è geen sportbeoefenaars, bestuurders/verantwoordelijken, logistieke medewerkers  
(cafetaria,…)

! Opgelet Art. 17 is niet van mogelijk wanneer de verenigingswerker en club één jaar voorafgaand
aan de start van het verenigingswerk verbonden waren door: 
- een arbeidsovereenkomst
- een statutaire aanstelling
- een aannemingsovereenkomst
- een uitzendarbeid overeenkomst 

Art. 17 is wel mogelijk wanneer de verenigingswerker en club verbonden waren door: 
- een studentenovereenkomst
- een arbeidsovereenkomst, maar deze werd beëinidigd omwille van pensionering



Artikel 17 - vergoeding
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§ Recht op loon (= essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst)

§ Betreft niet enkel onkostenvergoeding

§ Rekening houden met minimumloon van PC 

§ Max. €6540*/kalenderjaar

§ Indien de voorwaarden gerespecteerd worden: 

§ Geen sociale zekerheidsbijdragen

§ Wel belasting

§ 10% te betalen door de verenigingswerker in zijn eindbelasting 

§ Fiche 281.29



Artikel 17 – quota sport
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Periode Max. aantal uren Max. aantal uren student
Kwartaalgrens Q1 150u 150u
Kwartaalgrens Q2 150u 150u
Kwartaalgrens Q3 285u 190u
Kwartaalgrens Q4 150u 150u
Jaargrens 450u 190u

! Opgelet grenzen op niveau van het individu 
= som van het aantal uren bij één of meerdere sportorganisaties

Bij overschrijding van de grenzen, herkwalificatie naar beroepsinkomsten 
=> RSZ en normale belastingtarieven 

Bij overschrijding van 190u bij studenten, worden deze uren van het studentenquotum 475u 
afgetrokken

artikel17@work



Artikel 17 – verenigingswerker = werknemer
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§ Verenigingswerker = werknemer

§ Arbeidswetgeving is van toepassing, mits enkele uitzonderingen*

§ Arbeidsovereenkomst (model ter beschikking in SportsPay)

§ Arbeidsreglement

§ Arbeidsongevallenverzekering

§ Welzijnswetgeving

§ …

§ Club moet zich identificeren bij de overheid als werkgever (WIDE = aanvraag RSZ nummer)

§ Contract dient per kwartaal aangegeven te worden bij de overheid (DIMONA)



Art. 17 – arbeidsovereenkomst + ongevallenverzekering
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gert.helsen@allianz.be

mailto:gert.helsen@allianz.be


Artikel 17 – SportsPay
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§ SportsPay ondersteunt de nieuwe wetgeving Artikel 17

§ Clubs die nog niet gekend zijn bij de RSZ => aanvraag RSZ nummer (WIDE)

§ Indienen aangiftes bij de overheid

§ Validaties (quota, minimumlonen,… )

§ Modelovereenkomsten

§ Afleveren fiscale fiche 281.29

§ Alle cijfers worden mee opgenomen in 
§ Boekingsdocument + attest loonlasten

§ Nominatieve lijst

§ Openstaande vergoedingen



DEMO SportsPay



Start gratis een testlicentie op
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sport@sdworx.com www.sportspay.be



Samenwerking Zwemfederatie
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§ SportsPay light abonnement

o Beheer van max. 50 vrijwilligers/verenigingswerkers

o 308€ exc. BTW per jaar

o +50 vrijwilligers/verenigingswerkers bovenop normaal abonnement = + 154€

§ Samenwerking zwemfederatie = 10% korting

o Kortingscode te gebruiken voor 30 september 2022 

è Kortingscode = zwem10



Vragen?

Jill Slegers & Sofie Noyens




