Vrijwilligersvergoedingen COC Limburg 2010
Het COC Limburg draait al sinds haar oprichting bijna volledig op vrijwilligers. Lange tijd gold dat je voor het doen
van vrijwilligerswerk bij het COC Limburg geen vergoeding kreeg, tenzij het ging om de vergoeding van de
gemaakte kosten.
Inmiddels worden naast de al genoemde onkostenvergoeding ook aan vrijwilligers die een bepaalde functie
uitoefenen een vergoeding uitgekeerd. Het bestuur is bevoegd om over dit onderwerp beleid te maken en
besluiten te nemen (artikel 4.2 Huishoudelijk Reglement).
1. Nieuwe regeling
Een persoon die vrijwilligerswerk voor het COC Limburg verricht, kan onder bepaalde voorwaarden de onkosten
die hij/zij maakt declareren. Zie bijlage 1.
Daarnaast krijgen vrijwilligers die een bepaalde functie uitoefenen ook een vrijwilligersvergoeding:
Een voorlichter krijgt per lesuur € 20,-. Het geven van voorlichting houdt in:
o iemand dient trainingen te volgen en eerst een aantal voorlichtingen bij te wonen voor dat hij/zij
zelfstandig aan de slag mag
o de voorlichter dient elke voorlichting voor te bereiden (inhoudelijk en praktisch);
o de voorlichter maakt reistijd, die behoorlijk kan oplopen. B.v. de reistijd voor voorlichters naar
Venlo is 2,5 uur (heen-en-terug)
o de voorlichter maakt van elke voorlichting een schriftelijke evaluatie
o de voorlichter dient daarnaast ook nog bijscholingen en trainingen te volgen.
De pandbeheerder krijgt een vergoeding van € 100,- per maand voor het doen van het werk dat het
hebben van een pand en bar met zich meebrengt (glas wegbrengen, handdoeken wassen, inkoop bar
en pand, wachten op de post en servicediensten, beheren sleutelplan, etc.).
2. Wettelijke regels
De belastingdienst stelt ten aanzien van het betalen van vrijwilligersvergoedingen een aantal regels. Zie bijlage 2.
Het is belangrijk om deze in acht te nemen, omdat de Belastingdienst bij het niet naleven ervan de relatie tussen
de vereniging en de vrijwilliger zal aanmerken als een dienstverband. Het gevolg daarvan is dat de vereniging
belasting- en premieplichtig wordt. Daarnaast dient de vrijwilliger dan over zijn vergoeding belasting te betalen.
3. Andere vormen van vrijwilligersvergoedingen 2010
Vrijwilligers worden ook op een andere manier beloond:
Vrijwilligers krijgen gratis toegang tot de Pink Party. Ze moeten zich daarvoor wel van tevoren opgeven
Vrijwilligers krijgen gratis toegang tot andere feesten en activiteiten, die door COC Limburg
georganiseerd worden en waarvoor betaald moet worden
De bargroep mag het fooiengeld naar eigen dunken besteden
Er wordt ieder kwartaal (eerste zaterdag van de maand) een vrijwilligersborrel georganiseerd met
hapjes. Van 20.00 uur tot 22.00 uur zijn de drankjes gratis
Ieder jaar wordt een vrijwilligersdag georganiseerd, geheel op kosten van COC Limburg
Met Kerstmis is er voor alle vrijwilligers een kerstborrel met voor iedere vrijwilliger een cadeautje. Hoe
lang dan gratis mag worden gedronken wordt door de vrijwilligerscoördinator bepaald
Ieder team en/of werkgroep mag per jaar éénmaal met de groep en/of team uit gaan eten met een
maximum van €25,00 per persoon, inclusief drank. De rest moet zelf betaald worden. Dit etentje geldt
niet voor de groep Voorlichting, want die krijgen voor het geven van voorlichting een geldelijke
vergoeding
Vrijwilligers worden trainingen aangeboden, individueel, als werkgroep en/of team of algemene
trainingen
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Bijlage 1: Vergoeding onkosten vrijwilligers 2010
Deze regeling is door het bestuur vastgesteld op 29 juli 2009. De regeling is in werking getreden op 1 september
2009. Na vaststelling van het nieuwe huishoudelijke reglement in september 2009 is deze regeling aan te merken
als een uitwerking van artikel 4.2 van het huishoudelijk reglement.
Het COC Limburg vergoed aan een vrijwilliger de onkosten, zijnde reiskosten, maaltijd-/lunchkosten en andere
onkosten die hij maakt bij het uitoefenen van zijn functie. Daarbij geldende de volgende spelregels:
a. Reiskosten:
Reiskosten gemaakt binnen de eigen gemeente komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij
het gaat om reiskosten in omstandigheden dat het niet anders kan, b.v. lichamelijke handicap en/of
meenemen van zware spullen, die voor de uitoefening van de functie nodig zijn.
e
Indien met de trein wordt gereisd, wordt het treinkaartje 2 Klasse vergoed.
Taxikosten worden alleen vergoed, indien het gaat om een vrijwilliger die door zijn/haar lichamelijke
beperking niet in staat is om langere afstanden te lopen of te fietsen.
Indien met het eigen vervoer wordt gereisd, geldt dat de reiskostenvergoeding € 0,19 per kilometer
bedraagt. De enkele reisafstand wordt berekend via de ANWB Routeplanner volgens de snelste
route van het adres (COC of bewuste locatie) tot aan het thuisadres aan de hand van de postcode.
De totale reisafstand is dan de aldus berekende afstand maal twee.
Deze kosten worden altijd na afloop vergoed op basis van een ingevuld declaratieformulier. Indien met
de trein is gereisd, moet het treinkaartje zijn bijgevoegd. Idem indien gebruik is gemaakt van de taxi.
b.

Lunch-/maaltijdkosten: indien het uitoefenen van de functie buiten het COC-pand op de Bogaardenstraat
of buiten de gemeente waar de vrijwilliger woont tot gevolg heeft dat iemand voor het COC minimaal een
dagdeel (zijnde 4 uur) bezig is, mag de vrijwilliger in kwestie de kosten voor zijn lunch- en/of maaltijd
declareren. Daarbij geldt een maximum van € 15,- voor een lunch en € 25,- voor een maaltijd. Deze
kosten worden altijd na afloop vergoed op basis van een ingevuld declaratieformulier voorzien van
bonnetjes waaruit blijkt dat de betreffende kosten zijn gemaakt.

c.

Andere onkosten: hierover maakt de vrijwilliger vooraf met de teamleider en de penningmeester
afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die minimaal bevat:
omschrijving van de werkzaamheden
hoogte van het bedrag
ingangsdatum
duur
opzegtermijn
De overeenkomst wordt, voordat deze in gaat, ter kennis gebracht van de overige bestuursleden.
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Bijlage 2: Regels Belastingdienst
Wanneer is iemand voor de Belastingdienst een vrijwilliger?
De Belastingdienst merkt iemand aan als vrijwilliger, als iemand aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:
1. De persoon verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk of voor een
sportvereniging of sportstichting. Deze organisatie is geen bv of nv.
2. De persoon is niet in dienst bij de organisatie.
3. De persoon doet de werkzaamheden niet voor zijn beroep.
4. De vergoeding die de persoon voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding (zie hieronder). Dat wil
zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
Volgens de Belastingdienst is iemand geen vrijwilliger, indien:
1. De persoon doet de werkzaamheden voor zijn beroep.
2. De persoon is in dienst bij de organisatie.
3. De persoon werkt voor een (sport)organisatie in de vorm van een bv of nv.
4. De vergoeding die de persoon voor het werk krijgt, is geen vrijwilligersvergoeding (zie hieronder). Dat wil
zeggen dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
Zie ook: http://www.belastingdienst.nl/particulier/vrijwilligers/vrijwilligers-01.html
De vrijwilligersvergoeding
In de volgende gevallen merkt de Belastingdienst een vergoeding aan als zijnde een vrijwilligersvergoeding:
a. De persoon krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150
per maand en € 1.500 per jaar.
b. De persoon is 23 jaar of ouder en krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum
van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de
vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
c. De persoon is jonger dan 23 jaar en krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een
maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van
de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten
d. Als de persoon alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie
waarvoor de persoon vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven. Ook
hoeft de organisatie hiervoor geen urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als de persoon andere
vergoedingen dan uurvergoedingen krijgt.
Toelichting bij a: Vergoedingen voor de kosten die de persoon heeft gemaakt, zijn bijvoorbeeld vergoedingen
voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als de persoon
bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met de eigen auto, dan mag de organisatie de persoon een
kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor de auto is dat de gemiddelde
kilometerprijs waarvoor de persoon rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van
€ 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.
De persoon ontvangt een bijstandsuitkering en doet vrijwilligerswerk.
Krijgt de persoon een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de
hoogte van de uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal
€ 764 per jaar.
Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor de re-integratie van de persoon, dan
verandert de hoogte van de uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en €
1.500 per jaar.
Geen vrijwilligersvergoedingen
Het kan zijn dat de persoon als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per
uur als de persoon jonger is dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval gaat de
Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het
tijdsbeslag van het werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.
Zie ook: http://www.belastingdienst.nl/particulier/vrijwilligers/vrijwilligers-02.html#P28_1862
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