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0f sprake is van een arbeidsovereenkomst- en dus van de relatie

werkgever/werknemer - is afhankelijk van de feitelijke situatie. De

definitie van het begrip 'arbeidsovereenkomst' is te vinden in de

wet (artikel 7:610 BW). Voor de kwalificatie 'arbeidsovereenkomst'

moet zijn voldaan aan de volgende elementen:

. hetverrichten van arbeid;

. gedurende zekere tijd;

. waarvoor een werknemer loon ontvangt;

. in dienst van een ander (gezagsverhouding).

Als aan een van deze elementen niet is voldaan, is er géén sprake

van een arbeidsovereenkomst. Het element'gedurende zekere tijd'

speelt vrijwel geen zelfstandige rol. We zullen daar in dit artikel dan

ook niet verder op ingaan.

Arheid

Bij zowel werknemers als vrijwilligers zal sprake zijn van arbeid. ln

beide gevallen moeten namelijk (overeengekomen) taken worden uit-

gevoerd. Daarnaast dient een werknemer de arbeid persoonlijk te ver-

richten en mag een werknemer zich niet zonder toestemming van de

werkgever laten vervangen. Als een werknemer zich zonder meer mag

laten vervangen, is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Loon

Het loon van de werknemer is de overeengekomen tegenprestatie

voor het verrichten van arbeid. Een vrijwilliger ontvangt geen loon.

Sportorganisaties kunnen vrijwilligers wel een vrijwilligersvergoeding

betalen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de zogenaamde vrij-

willigersregeling. De vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van be-

lasting- en premieheffingen, waardoor de vrijwilligersvergoeding

door vrijwilligers niet hoeft te worden opgegeven aan de Belasting-

dienst en sportorganisaties geen loonheffingen verschuldigd zijn

over de vrijwilli gersvergoedin g. Een sportorg anisatie kan:

1 ) vergoedingen betalen op declaratiebasis (waarbij alleen werkelijk

gemaakte kosten als gevolg van vrijwilligerswerkzaamheden worden

vergoed) of

2) een vergoeding betalen zonder declaraties. waarbij er een tege-

moetkoming wordt betaald voor de inzet en/of kosten die de vrijwil-

liger maakt als gevolg van de vrijwilligerswerkzaamheden,

Aan de tweede mogelijkheid zijn diverse voorwaarden verbonden.

Deze voorwaarden zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Eén van de voorwaarden is dat de vrijwilligersvergoeding per jaar niet

meer dan EUR 1.500 mag bedragen. De onder 1 ) genoemde vergoeding

kan nietworden beschouwd als loon in de zin van artikel 7:610 BW. Als

een onkostenvergoeding wordt betaald die hoger is dan de retiel ge-

maakte kosten (zoals bijvoorbeeld reiskosten), kan voor het meerdere

deel wel worden gesproken van loon in de zin van artikel 7:610 BW Dit

zou bij de vergoeding onder 2) aan de orde kunnen zijn.

Gezagsverhouding

0m te kunnen spreken van een gezagsverhouding moet sprake zijn

van zeggenschap van de werkgever over de werknemer. Dit houdt

in dat de werkgever instructies moet kunnen geven aan de werkne-

mer. 0ok bij vrijwilligers zal een sportorganisatie een zekere mate

van zeggenschap uitoefenen en instructies geven. Toch zou kunnen

worden gesteld dat het gezagselement ontbreekt als de vrijwilliger

niet verplicht is om gehoor te geven aan een oproep en het werk te

allen tijde mag beëindigen. ln dat geval zou dan dus geen gezags-

verhouding aanwezig zijn.
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Voor de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomstwordt niet alleen gekeken

naar wat partijen voor ogen hadden op het moment dat de overeenkomst werd gesloten,

maar ook naar de wijze waarop parlilen in de praktijk uitvoering hebben gegeven aan de

overeenkomst, Zoals gezegd dient te worden gekeken naar de feitelijke situatie. Als aan

alle voornoemde elementen is voldaan. is sprake van een arbeidsovereenkomst. De persoon

die werkzaamheden verricht voor de spor'torganisatie kan dan worden beschouwd als

werknemer. Als één of meer van de voornoemde elementen ontbreken, is geen sprake van

een arbeidsovereenkomst. De scheidslijn tussen werknemer en vrijwilliger is erg dun.

*eåevæ¡:ËË* o;¡ders*!¡eic! w*rk¡¡s¡æerlvrÈf wi€!içer

Waarom is het relevant om te bepalen of sprake is van een werknemer of een vrijwilliger? De

vrijwilliger geniet op basis van de wet- in tegenstelling tot de werknemer-weinig bescherming

tegen bepaalde arbeidsrechtelijke risico's. Als op basis van de voorgaande elementen sprake

is van een arbeidsovereenkomst heeft de betrokkene echter volledige bescherming van het

arbeidsrecht. Dit houdt onder andere in dat sportorganisatie de overeenkomst niet zomaar

kan beëindigen, wat bij een vrijwilligersovereenkomst (in principe) altijd kan. 0ok heeft een

werknemer recht op loondoorbetaling bij ziekte, terwijl een vrijwilliger dit niet heeft.

tsJ* rk g *u* rsa æ ns p ra k* E È i Ë<he i cå

Desondanks zijn er wel aspecten van het arbeidsrecht waar de vrijwilliger zich op kan be-

roepen. Eén van deze aspecten is werkgeversaansprakelijkheid. 0p basis van de wet is het

uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer lijdt in de

uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste

roekeloosheid van de werknemer. 0ok heeft de werkgever een zorgplicht om, kort gezegd,

een veilige werkomgeving te bieden. Deze werkgeversaansprakelijkheid is onder vrij ruim

beschreven omstandigheden ook de juridische basis voor aansprakelijkheid tegenover vrij-
willigers (zie in dit kader ookde recente uitspraakvan de Hoge Raad: HR l5 december20l7,
ECLI:N L:H R:201 7 :31 42ll.
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gevallen dezelfde uitgebreide zorgplicht als de zorgplicht

die voor een werkgever geldt. Dit houdt in dat de alle ar-

b e id som sta nd ig h e d e n m o ete n wo rd e n g ei'nve nta rise e rd,

risico's moeten worden beoordeeld en adequate veilig-

heidsmaatregelen moeten worden getroffen door de

sportorganisatie. Sportorganisaties zullen dus ook aan

vrijwilligers goede instructies moeten geven en moeten

beoordelen of de vrijwilliger voldoende deskundig is om

bepaalde taken uitte kunnen vleren.

Ðe¡¡:c!rc*í* i
Sportorganisaties dienen zich bewust te zijn van de verschillen tussen een *erknemer en i
een vrijwilliger en ook na te denken over welke verhouding het meest passend is voor de be-

trokken partijen. 0ok dienen sportorganisaties zich bewustte zijn van de risico's bij de inzet

van vrijwilligers. Als alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn, zou een

vriiwilliger kunnen claimen dat hij werknemer is, waardoor de vrijwilliger ook alle bijbehorende

arbeidsrechtelijke bescherming geniet. Verder hebben sportorganisaties ook bij vrijwilligers
een vergaande zorgplicht en is de organisatie in veel gevallen aansprakelilk voor eventuele

schade die wordt geleden in de uitoefening van de vrijwilligerswerkzaamheden. Ook hier

dienen sportorganisaties zich bewust van te zijn en adequate maatregelen tegen te treffen.

ø
a
Ø
Ø
ø
E

vvv!/w. m ûû riJ a n :pû t1., n I


