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Vrijwilligersvergoeding
aftrekken?
Tekst Jos Aarnoudse

Achtergrond is deze, dat een vrijwilliger belastingvrij een vergoeding kan
ontvangen. Dit mag (voor mensen
boven 23 jaar) maximaal 4,50 per uur
zijn, met een maximum van 150.- per
maand en een maximum van 1500,per jaar. Stel dat je deze vergoeding
krijgt van een ANBI (zoals de kerk), en
vervolgens geef je hem weer terug,
dan kun je dit bedrag opvatten als
een fiscaal aftrekbare gift aan een
ANBI. Als dit zo is, kun je natuurlijk
ook zeggen: hou het geld dan maar
meteen, dat scheelt twee keer overmaken. Maar we leggen wel vast dat
er sprake was van een daadwerkelijke vrijwilligersvergoeding die werd
teruggeschonken. Een volgende stap
is dan: weet je, eigenlijk doen we
niet aan vrijwilligersvergoedingen,
maar als we het nu toch op papier
regelen inclusief een terugbetaling,
dan kan er altijd nog een aftrekbare
gift uit voortkomen. Toch? Dat is dan
toch binnen de regels?

Strikte regels
Welnu, op dit punt is de belastingdienst al een tijdlang wakker geworden, want zo zijn de regels dus niet
bedoeld. Ging dat vroeger misschien
nog wel eens op bij een inspecteur,
er zijn nu stevige regels die deze
‘constructie’ onmogelijk maken. En
wees eerlijk, dat is best begrijpelijk,
want als er niet echt iets geschonken wordt, is het onredelijk om het
wel fiscaal af te trekken. Wat zijn
de regels? De regels zijn zo, dat bij
vrijwilligersvergoedingen het echt
moet gaan om vergoedingen die
worden uitbetaald. Dat moet blijken
uit beleid op dit punt bij de ANBI.
Wie komen voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking en waarom?
Blijkt dat uit een beleidsplan, blijkt
dat ook uit een begroting? Vervol-

gens moet het ook nog zo zijn, dat
de financiële middelen van de organisatie het toelaat. Dus een speeltuinvereniging die ‘netjes’ in het
beleidsplan zet dat alle 100 vrijwilligers de maximale vrijwilligersvergoeding van 1500,- zullen ontvangen, maar slechts een jaarbegroting
van 20.000,- kent en eigen vermogen
heeft van 15.000,- valt meteen door
de mand. Kortom: het moet gaan om
echt beleid, en om echte betaling,
en om een echte vrije keuze van de
vrijwilliger om dat geld gewoon aan
te nemen, dan wel het als echte gift
weer terug te geven. Op de site van
de belastingdienst staat het allemaal
keurig (weliswaar in ambtelijke taal)
vermeld.

Gemaakte kosten
wel aftrekbaar
Iets anders is wanneer u kosten maakt
voor een ANBI, die u niet vergoed
krijgt, zoals portokosten, kantoorkosten, telefoonkosten of reiskosten.
Dan moet wel worden aangetoond,
dat ze én daadwerkelijk zijn gemaakt
én dat ze zijn gemaakt ten behoeve
van de ANBI (u was bijvoorbeeld
afgevaardigde naar de classis, en
daar maakte u reiskosten voor). Deze
kosten zijn aftrekbaar.

Allemaal of niemand?
Nog twee vragen kwamen aan de
orde in deze kwestie: er was een
inspecteur die meende dat als een
ANBI over gaat tot het verlenen van
een vrijwilligersvergoeding, dan ook
alle vrijwilligers die zouden moeten
krijgen. Dat is niet het geval, maar
er moet wel beleid gemaakt worden
op grond waarvan men onderscheid
maakt (bv. de mevrouw die de bloemen doet niet, maar de vrijwillige
koster wel).

Ambtsdragers een
vrijwililgersvergoeding?
Ook was er de vraag, of ambtsdragers voor een vrijwilligersvergoeding
in aanmerking kunnen komen? Vanuit de overheid gezien maakt het
natuurlijk niet uit, of men vrijwillige
bouwcoördinator is of scriba. Maar in
de kerk ligt dat wat anders. Wij raadpleegden enkele kerkrechtspecialisten. Hoewel er geen formele regel op
papier staat, is er wel een uitspraak
uit de geschiedenis van onze kerk
(uitspraak van de Generale commissie voor het opzicht in de Hervormde
Kerk uit 1995, nr. 23), die zegt dat
een dergelijke vergoeding in strijd is
met de (geest van de) kerkorde. Volgens onze specialistische zegsman, is
het dus geenszins uitgesloten dat het
Generale College voor de behandeling van bezwaren en geschillen in
de Protestantse Kerk, als er nu een
geschil over aanhangig zou worden
gemaakt, er net zo over oordeelt.
Kortom: niet doen dus.
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