een vzw besturen...
Wat moet je
allemaal weten?
ontdek het hier!
Voor een sporter is het belangrijk om onderdak te vinden in een geschikte club zodat er vrij van
zorgen gesport kan worden. Aan het hoofd van een club staan bestuurders. Wie kan en mag er
een club besturen? Kan een bestuurder een vergoeding ontvangen en kan je zowel bestuurder
als vrijwilliger zijn?

Wat is het?
Onder de term bestuurders van een vzw verstaat men de personen die aangesteld zijn door
de algemene vergadering om te zetelen in de raad van bestuur van de vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan leden van provincie- en gemeenteraden, beheerscomités van openbare instellingen… Deze bestuurders en commissarissen die niet verbonden zijn door een
arbeidsovereenkomst kunnen een vergoeding ontvangen voor hun prestaties als bestuurder.
Indien de statuten van de vereniging dit toelaten, kunnen bestuurders een vergoeding ontvangen voor de prestaties die zij uitvoeren in het kader van hun mandaat. Deze vergoedingen
zullen aanzien worden als “presentiegelden”, hetgeen belastbare gelden zijn met een beroepskarakter. Dit werd in 2013 verduidelijkt en in 2017 bevestigd door de minister van Financiën in een
parlementaire vraag. De presentiegelden zullen voor hun brutobedrag dienen te worden
onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en te worden opgenomen op een fiscale fiche.

Wist je dat?
Iedere Belgische rijksinwoner is
gehouden om zijn wereldwijd inkomen
spontaan aan te geven in zijn aangifte
personenbelasting, ongeacht het al dan
niet ontvangen van een fiscale fiche.

Welke vergoedingen kan je ontvangen?
Iedere vorm van vergoeding zal door de vereniging dienen te worden opgenomen op de fiscale fiche.
De ontvanger van de vergoeding, in dit geval de bestuurder, zal gehouden zijn deze inkomsten op te
nemen in zijn aangifte personenbelasting.
De vorm van vergoeding kan bestaan uit het uitbetalen van zitpenningen, het terugbetalen van
verplaatsingskosten… tot het gebruik van een laptop van de vereniging waarvoor een voordeel
alle aard zal worden opgenomen op de fiscale fiche. Er zijn twee groepen van vergoedingen te
onderscheiden, enerzijds de terugbetaling van werkelijke kosten en anderzijds de zuivere
bestuurdersvergoeding. Tussen deze vergoedingen kunnen combinaties worden gemaakt.

Enkel een vergoeding van werkelijke kosten
De bestuurder kan een terugbetaling ontvangen voor de door hem gemaakte kosten. Wanneer
hiervoor de nodige bewijsstukken worden overgemaakt aan de hand van een kostennota voorzien
van de nodige kastickets of facturen kan de vereniging overgaan tot het terugbetalen van deze
kosten voor zover:
»»
»»
»»

deze eigen zijn aan de vereniging;
de kosten weldegelijk zijn gemaakt;
de betaling dient ter dekking van deze kosten
Vervolg op de ommezijde >

Voor de terugbetaling van werkelijk gemaakte verplaatsingskosten kunnen volgende maximale
tarieven worden gehanteerd:
»» maximaal € 0,3460/km voor de periode 01/07/2017 - 30/06/2018 voor verplaatsingen
met de wagen;
»» maximaal € 0,3573/km voor de periode 01/07/2018 - 30/06/2019 voor verplaatsingen
met de wagen.
Hiervoor zal de vereniging een fiscale fiche 281.30 voor presentiegelden opmaken. De terugbetaalde
kosten, hierin zitten ook de verplaatsingsvergoedingen begrepen, zullen worden vermeld op deze
fiscale fiche. Tot zover de vergoeding enkel gaat over werkelijke kosten zal het bedrag tweemaal,
in min en in plus, worden opgenomen op de fiche. Ook indien er enkel werkelijke kosten werden
terugbetaald dienen deze bedragen te worden opgenomen in de aangifte personenbelasting.

Enkel een bestuurdersvergoeding
Een vergoeding die wordt toegekend aan de bestuurder, bijvoorbeeld voor zijn aanwezigheid op de
vergadering, zal worden aanzien als een presentiegeld. Deze vergoedingen vertegenwoordigen baten met een beroepskarakter en zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dit houdt in dat de bestuurder een bruto vergoeding zal worden toegekend waarop de vereniging de bedrijfsvoorheffing zal
inhouden en het netto bedrag zal doorstorten aan de bestuurder. Deze bedrijfsvoorheffing zal net
zoals de vergoeding worden opgenomen op de fiscale fiche. Dewelke zullen worden overgenomen
op de persoonlijke aangifte personenbelasting.
In de aangifte personenbelasting zal de bestuurder zijn belastbare vergoeding aangeven onder
het vak van de baten. Aangezien het gaat om een belastbare beroepsbezigheid heeft de belastingplichtige hier de mogelijkheid om zijn werkelijke kosten te bewijzen, dit net zoals bij de reguliere
bezoldigingen. Indien men hier geen toepassing van wenst te maken zal er een forfaitair bedrag van
kosten worden toegekend aan de belastingplichtige.
Aangezien men hier in een statuut van zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, aanzien wordt moet men
zich ook aanmelden bij de sociale verzekering voor zelfstandigen. Afhankelijk van de hoogte van
het inkomen zal men al dan niet bijdragen dienen te betalen als zelfstandige.

Als bestuurder krijg ik een combinatie van beide?

Kan ik als bestuurder ook vrijwilliger zijn?

Bij een combinatie tussen een bestuurdersvergoeding en een terugbetaling
van kosten zal alles op dezelfde fiche terechtkomen. Op de zuivere vergoeding
zal bedrijfsvoorheffing worden ingehouden, terwijl dit bij de terugbetaling van
kosten niet het geval zal zijn. Extra aandacht dient men in dit geval te hebben
wanneer men deze bedragen opneemt in de aangifte personenbelasting. Als belastbaar inkomen zal er namelijk een stuk terugbetaling van werkelijk kosten
worden aangegeven. Men zal hier dienen te kiezen voor enerzijds de forfaitaire
kostenaftrek, of anderzijds het bewijzen van de werkelijke kosten. Wat hier het
voordeligst zal zijn, zal afhangen van uw persoonlijke situatie.

Een bestuurder van een vereniging kan geen vrijwilliger meer zijn voor de taken
die geacht worden in het takenpakket van een bestuurder te zitten. Zo kan de
secretaris bijvoorbeeld geen vrijwilligersvergoeding meer ontvangen voor het
opstellen van de verslagen van de raad van bestuur. Wanneer er bij het jaarlijkse
eetfestijn een barman nodig is kan de secretaris in dit geval wel optreden als
vrijwilliger en hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Wil jij ook een VZW opstarten en/of besturen?
Neem dan meteen contact op met je lokale club!
Dit artikel omvat beknopte informatie om u een leidraad mee te geven en is niet allesomvattend,
laat uw persoonlijke situatie individueel beoordelen door een deskundige in fiscale materie. Bovendien is
informatie in deze fiche onderhevig aan wijzigende wetgeving. Dit artikel werd bijgewerkt tot 30/06/2018.
Alle rechten voorbehouden aan SBB Accountants & Adviseurs cvba

contactgegevens kan je vinden
op www.handbal.be
alvast bedankt en veel succes.

