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Bijlage 2 bij brief met kenmerk BAV 17-001  

 

 

Toelichting op het verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling Sport 

 

Algemeen 

Sociale partners betrokken bij de verplichtstelling Sport bij PFZW verzoeken om gedeeltelijke 

intrekking van de verplichtstelling Sport. 

 

In het bijzonder wenst de CAO-tafel de uitzondering op de verplichtstelling uit te breiden. Op 

dit moment bestaat er een uitzondering op de verplichtstelling voor scheidsrechters in dienst 

van de KNVB en voor sporttechnisch kader in dienst van een provinciaal sportservicebureau 

en werkend bij een lokale vereniging. De wens is deze groep uit te breiden met alle arbiters, 

docenten, sporters in dienst van een aangesloten sportorganisatie en de (assistent) bondscoach 

van het Nederlands A-elftal en Jong Oranje in dienst van de KNVB. 

 

Achtergrond van de wens de arbiters en docenten uit te zonderen is de constatering dat het 

hier veelal gaat om kleine bijbanen, ontstaan uit het vrijwilligerswerk, die naast een andere 

baan worden uitgeoefend. De pensioenvoorziening is dan bij de hoofdbaan geregeld. 

Achtergrond van de wens de sporters uit te zonderen, is dat deze groep min of meer “per 

ongeluk” onder de verplichtstelling is beland. De uitzondering brengt de verplichtstelling in 

overeenstemming met de altijd al bestaande bedoeling van partijen. 

Achtergrond van de wens de (assistent) bondscoaches van de KNVB uit te zonderen is de 

wens van deze trainers de bestaande pensioenvoorziening voor trainers betaald voetbal in 

dienst van voetbalclubs (die namelijk niet onder de verplichtstelling vallen) te kunnen 

voortzetten. 

 

Specifiek per uitzondering 

De omschreven uitzonderingen kunnen als volgt toegelicht worden.  

 

Arbiter 

Onder “arbiter” wordt verstaan: scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, coach-scheidsrechter, 

waarnemer-scheidsrechter, videoscheidsrechter, wedstrijdleider, kamprechter, jurylid, 

geluidsmeter, official, tijdwaarnemer, examinator en gelijke functies die ook als zodanig door 

sociale partners worden erkend. Het betreft een functie die veelal vanuit vrijwilligerswerk is 

ontstaan en naast een hoofddienstbetrekking wordt uitgevoerd. Voor arbitrage in dienst van 

KNVB geldt reeds een uitzondering, maar de oude term ‘scheidsrechter’ dekt als gevolg van 

doorontwikkeling van de functie niet langer de bedoelingen van sociale partners.    

 

Docent  

Onder “docent” wordt verstaan: een werknemer die binnen de sportbond in het kader van 

opleidingen die vanuit de bond worden verzorgd, structureel doceert aan andere personen dan 

de sporter of speler (waarbij incidentele werkzaamheden aan en/of ten behoeve sporters van 

de hoogste vertegenwoordigende elftallen eveneens kunnen behoren tot de werkzaamheden 
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van een docent). Dit betreft een docent in de rol van kaderopleider of train-de-trainer. Het 

betreft een functie die veelal vanuit vrijwilligerswerk is ontstaan en naast een 

hoofddienstbetrekking wordt uitgevoerd.  

 

Sporters 

Onder “sporter” wordt specifiek verstaan: degene die in dienst van een bij Pensioenfonds 

Zorg & Welzijn aangesloten sportorganisatie de sport beoefent. Sociale partners 

vertegenwoordigen de sporters niet en hebben ook nooit beoogd om sporters in dienst van een 

sportorganisatie onder de werkingssfeer van de verplichtstelling sport te laten vallen. Met 

deze aanpassing wordt de bedoeling van cao-partijen geformaliseerd.  

 

(Assistent) bondscoach van het Nederlands A-elftal en Jong Oranje in dienst van de KNVB 

Voor de (assistent) bondscoach van het Nederlands A-elftal en Jong Oranje in dienst van de 

KNVB geldt dat zij veelal in clubverband reeds pensioen hebben opgebouwd bij een speciaal 

voor de trainers opgezette voorziening (artikel 10 cao voor trainer/coaches betaald voetbal). 

Door deze uitzondering wordt een door alle partijen als wenselijk ervaren voortzetting hiervan 

mogelijk gemaakt.  

 

Nadere toelichting op de bestaande tekst van de verplichtstelling Sport 

Sociale partners betrokken bij de verplichtstelling sport maken van de gelegenheid gebruik 

om ook een nadere toelichting te geven op de bestaande, ongewijzigde tekst van de 

werkingssfeer van de verplichtstelling. Doel hiervan is het scheppen van optimale 

duidelijkheid en helderheid. 

 

De tekst luidt en blijft luiden: 

“de rechtspersoon, werkzaam op landelijk, regionaal en/of provinciaal niveau, die zich 

ten doel stelt zonder winstoogmerk faciliteiten te verschaffen voor de sportbeoefening in 

de ruimste zin dan wel deze sportbeoefening te bevorderen”. 

 

Deze tekst kan als volgt toegelicht worden: 

 

Landelijk, regionaal en/of provinciaal 

De oorsprong van de verplichtstelling ligt bij de nationale sportbonden, maar de 

verplichtstelling is nadrukkelijk breder van opzet. Ook andere landelijke, regionale (= 

provincie-overstijgend) en provinciale organisaties als NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en 

provinciale sportraden vallen onder de verplichtstelling. Sociale partners beogen geen andere 

sectoren binnen de sport en hun belangenorganisaties onder deze verplichtstelling te brengen. 

Daarmee wordt recht gedaan aan het representativiteitsvereiste. 

 

Sociale partners beogen lokale (veelal kleine) sportorganisaties buiten de werkingssfeer van 

de verplichtstelling te houden. Met lokaal wordt een dorp of stad tot uitdrukking gebracht, 

waarbij de activiteiten (doorgaans) binnen de gemeente plaatsvinden. Het duidelijkste 

voorbeeld is de sportvereniging. Richten kernactiviteiten van de organisatie zich structureel of 

frequent tot aan de provinciegrenzen, dan is geen sprake van een lokale organisatie. Het 
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enkele feit dat een lokale sportorganisatie op de grens ligt van en in meerdere gemeenten, 

provinciën en/of regio’s faciliteiten verschaft of sportbeoefening bevordert brengt niet met 

zich dat deze organisatie onder de verplichtstelling valt. 

 

Zonder winstoogmerk 

De doelstelling van de organisatie is de sportbeoefening te bevorderen dan wel faciliteiten 

voor de sportbeoefening te verschaffen. Het doel is niet om winst te maken. De statuten van 

de organisatie zijn hierin leidend, dus niet het al dan niet vpb-plichtig zijn. 

 

Faciliteiten te verschaffen 

Met het verschaffen van faciliteiten wordt beoogd te verwoorden: het bieden van 

hulpmiddelen en voorzieningen. Het kan hierbij gaan om het ter beschikking stellen van 

activa (zoals sporthallen, sportvelden, sportattributen, kleding, etc), maar ook om het 

organiseren van keuringen, opleidingen, trainingen, competities, toernooien en evenementen. 

Het verschaffen van de faciliteiten is gericht op de sportbeoefening in de ruimste zin van het 

woord. 

 

Sportbeoefening te bevorderen 

Het gaat om stimuleren van het doen aan sport. Hierbij kan gedacht worden aan nationale 

sportbonden die de sporter wil boeien, binden, activeren en behouden voor de sport. 

Belangrijk is daarbij de continuïteit van de sport (en veelal de verenigingen) te waarborgen. 

 

Provinciaal sportservicebureau 

Het betreft sportservicebureaus, verenigd in Netwerk in de Sport, zoals beschreven in de 

BTW-resolutie van 10 maart 2000 inzake heffing bij terbeschikkingstelling personeel door 

sportservicebureaus (VB99/2640M) van de Staatssecretaris van Financiën.  

 

 


