
Vrijwilligersvergoeding

Lees ook de regelgeving omtrent een vrijwilligersvergoeding op blad 2

Naam (evt geboortenaam) en voorletters vrijwilliger

Adres

Postcode en Plaats                      

Burgerservicenummer

IBAN

BIC

Werkgever Werkgeversnummer

Werkzaam op school Schoolnummer

Bedrag vrijwilligersvergoeding

Opmerkingen

Uit te betalen eenmalig per maand per jaar (1 optie aankruisen)

Voor het eerst in maand tot en met (bij herhaalde vergoeding)

Ondertekening:

Plaats Datum

Opdrachtgever

Functie

Handtekening

Naam directeur

Handtekening directeur

(niet invullen)

Controle door het AK

Ingevoerd dd Uitbetaald in



Vrijwilligers

Een vrijwilliger is iemand die niet 'bij wijze van beroep' werkt voor een privaat- of publiekrechtelijke organisatie die geen aangifte 

vennootschapsbelasting hoeft te doen, of voor een sportorganisatie. Bij een sportorganisatie zijn de rechtsvorm en het wel of niet aangifte 

vennootschapsbelasting hoeven doen niet van belang.

Bij de vraag of iemand beroepshalve werkt, is de beloning die hij krijgt van belang en ook of deze beloning in redelijke mate overeenstemt met de 

aard van het werk. Als een beloning kan worden aangemerkt als een marktconforme beloning, is geen sprake van 'vrijwilligerswerk'. Een belangrijk 

kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Een vergoeding 

aan een vrijwilliger heeft meer het karakter van een forfaitaire kostenvergoeding.

Van zo’n vergoeding is sprake als iemand uitsluitend vergoedingen of verstrekkingen ontvangt van € 4,50 per uur met een gezamenlijke waarde van 

maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per kalenderjaar. U dient uit te gaan van het bedrag van € 4,50 per uur. Het bedrag per maand of 

per jaar dient daaraan te worden gerelateerd. M.a.w. als u iemand € 150 per maand uitbetaalt, dient deze minimaal 33 1/3 uur te hebben besteed, 

voor het bedrag op jaarbasis geldt 333 1/3 uur.

(Als u ervoor kiest om binnen deze maximumbedragen iemand een vergoeding of verstrekking per gewerkt uur te betalen, dan beschouwen wij een 

uurvergoeding van ten hoogste € 4,50 (of € 2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar) als een niet-marktconforme beloning.) Over genoemde 

bedragen hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Ook hoeft u geen urenadministratie bij te houden.

Maar kiest u ervoor om iemand meer te betalen dan € 4,50 of € 2,50 per gewerkt uur en meent u dat deze persoon als vrijwilliger is aan te merken, 

dan moet u aannemelijk maken dat deze hogere vergoeding geen marktconforme beloning is. U kunt uw specifieke situatie aan ons voorleggen.

Is de beloning marktconform en is degene aan wie deze wordt betaald aan te merken als werknemer, dan gelden de normale regels voor de 

loonheffingen.

Bron: www.belastingdienst.nl 


