Notitie: Arcade Reglement vergoeding vrijwilligers 2021
Datum: 30 november 2020
Regels Belastingdienst
De door de Belastingdienst maximaal toegestane belastingvrije vergoedingen voor vrijwilligerswerk zijn per 1
januari 2019 opgehoogd. Deze vergoedingen zijn bedoeld als tegemoetkoming in de onkosten die vrijwilligers
maken voor hun werkzaamheden.
Maximale uurvergoeding: De maximale vergoeding per uur voor een persoon van 22 jaar of ouder is € 5,-. Voor
een persoon jonger dan 22 jaar is de maximale uurvergoeding € 2,75 per uur.
Maximale maandvergoeding is € 170,Maximale jaarvergoeding is € 1700,-.
Voorstel Arcade vrijwilligersvergoedingen:
Voorstel voor drie varianten:
1. Een vaste vrijwilligersvergoeding van € 140,- per maand:
De inzet van de vrijwilliger staat in dit geval niet in verhouding tot de omvang en tijdsbeslag van het
werk (> 34 uur per maand). In dat geval kan de vrijwilliger maximaal 12 maanden à €140,- declareren.
Er is geen ruimte om nog gemaakte onkosten te declareren.
2. Een vaste bijdrage per activiteit zoals:
a. het deelnemen aan werkgroepen, € 25,- per werkgroep bijeenkomst (inclusief
voorbereidingstijd)
b. artikel schrijven voor de nieuwsbrief, € 40,- (onderzoek, schrijven, redactie)
c. BC deelname aan ALV, €15,- per BC
Ook in dit geval is er geen ruimte om nog gemaakte onkosten te declareren.
3. Maatwerk voor situaties die niet onder variant 1 of variant 2 vallen. De vergoedingen per uur, maand
of jaar mogen daarbij de door de Belastingdienst maximale toegestane bedragen niet overschrijden.
Voorwaarden:
1. De vergoeding wordt verstrekt op basis van gemaakte afspraken met Arcade over de inzet van de
vrijwilliger.
2. De vrijwilligersvergoeding is een onkostenvergoeding en geen loon. Onder onkosten voor wordt
verstaan: reiskosten, kosten voor koffie /thee/lunch, printpapier en dergelijke. Van de vrijwilliger
wordt verwacht dat hij de beschikking heeft over een pc, internet en telefoon. De
vrijwilligersvergoeding is dus een vergoeding voor dit soort onkosten.
3. Indien de vrijwilliger in verband met de werkzaamheden bijzondere kosten moet maken die niet
onder onkosten vallen zoals hierboven onder punt 2 genoemd, gaat hij/zij met Arcade hierover in
overleg. Arcade kan indien gewenst rechtstreeks de kosten voor haar rekening nemen. Dit is om te
voorkomen dat vergoede onkosten meegerekend worden tot de belastingvrije vrijwilligersvergoeding.
Voorkomen moet worden dat de maximaal toegestane uur, maand- en/of jaarvergoedingen worden
overschreden en dat de vrijwilliger inkomstenbelasting daarover moet betalen.
4. Als er een periode wegens ziekte en/of vakantie geen vrijwilligerswerk wordt verricht, zal ook geen
vergoeding uitbetaald kunnen worden.
5. De vrijwilliger declareert achteraf. Dat kan per maand of per kwartaal met behulp van het
declaratieformulier.
6. Het is niet mogelijk om naast vrijwilligerswerk ook nog andere betaalde werkzaamheden voor Arcade
te verrichten.
7. Deze vrijwilligersvergoeding is belastingvrij en heeft ook geen invloed op uitkeringen. De vergoeding
wordt namelijk geacht een onkostenvergoeding te zijn en geen loon.

