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Vrijwilligersvergoeding PKN te Rijsenhout  
In een kerk is naast de betaalde krachten (predikant, koster/beheerder) een groot aantal vrijwilligers 

werkzaam. In sommige gevallen wordt met een vrijwilligersovereenkomst en een 

vrijwilligersvergoeding gewerkt. De kerkelijke gemeente kan zelf bepalen in welke gevallen dit van 

toepassing is. 

 

Nieuwe regeling voor vrijwilligersvergoeding 

Onze kerkelijke gemeente, PKN te Rijsenhout, heeft er na het vertrek van de professionele beheerder 

voor gekozen om het beheer te laten uitvoeren door eigen vrijwilligers. Met Ben Aukes hebben wij 

een arbeidsovereenkomst gesloten. Besloten is daarnaast dat de vrijwilligers die Ben ondersteunen 

met beheerstaken (op dit moment zijn dat Cees Pols en John Peters) en vrijwilligers die een taak 

hebben die direct of indirect opbrengst genereert (zaalverhuur of baropbrengst), recht hebben op 

een vrijwilligersvergoeding. 

 

Als je als vrijwilliger kiest voor de vrijwilligersvergoeding wordt er een zogenoemde 

vrijwilligersovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst worden de gemaakte afspraken tussen 

vrijwilliger en kerkelijke gemeente vastgelegd. (zie bijlage ‘2019 – MODEL 

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST’). De vrijwilliger kan zelf bepalen of hij/zij de vergoeding wil 

ontvangen, of dat hij/zij de vergoeding schenkt aan onze kerk. Op dit moment is met acht personen 

een vrijwilligersovereenkomst aangegaan, waarbij twee personen hebben aangegeven dat ze geen 

vergoeding wensen. 

 

Bij deze regeling zijn er twee veranderingen ten opzichte van de ‘oude’ situatie: 

1. De regels zijn transparant 

Nu staat op papier voor welke activiteiten vrijwilligers recht hebben op een vergoeding en hoe 

hoog die vergoeding is. 

2. De betaling gaat via de bank 

Nu gaat de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding via de bank. Voorheen werd de vergoeding 

contant betaald, bijvoorbeeld uit de baropbrengst van die avond. Nadeel daarvan was dat we 

geen inzicht hadden in de bruto-opbrengst van de baropbrengst. 

 

Hoe werkt een vrijwilligersvergoeding m.b.t. onze kerk volgens de regels van de Belastingdienst? 

• Je bent vrijwilliger als je werkzaamheden verricht voor een ANBI (algemeen nut beogende 

instelling). 

• Je bent vrijwilliger als je niet in loondienst bent bij de kerk.  

• Je bent vrijwilliger als je de werkzaamheden niet voor je beroep doet. 

• Je bent vrijwilliger als de vergoeding die je voor het werk krijgt zo laag is dat deze niet in 

verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. 

 

Wat is de wettelijke hoogte van de vrijwilligersvergoeding? 

De vrijwilligersvergoeding kan worden bepaald op basis van twee soorten afspraken: vergoeding voor 

de inzet per uur of geen afspraak over de inzet per uur. 

• Afspraak vergoeding per uur zijn: 
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o 21 jaar of ouder: maximaal € 5 per uur tot een maximum van € 180 per maand en tot een 

maximum van € 1.800 per jaar. 

o jonger dan 21 jaar: maximaal € 2,75 per uur tot een maximum van € 180 per maand, € 1.800 

per jaar. 

• Geen afspraak over inzet per uur: maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze 

maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet van de vrijwilliger. 

 

Consequenties aangifte Inkomstenbelasting 

Bovengenoemde vergoedingen zijn onbelast voor de vrijwilliger. En ook onze kerk hoeft deze 

vrijwilligersvergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven. 

 

Tenslotte 

• In onze kerk is ervoor gekozen om in het algemeen geen afspraak over inzet per uur te maken met 

de vrijwilliger, maar voor het uitkeren van een maximale vergoeding per maand van € 180 en 

€ 1.800 per jaar. 

• De regeling m.b.t. de vrijwilligersvergoeding geldt voor twee jaar (september 2021 tot september 

2023) omdat het beheer door vrijwilligers is bedoeld als een tijdelijke constructie. Zodra duidelijk 

is of we al dan niet ons gebouw gaan verhuren aan de gemeente Haarlemmermeer, kiezen we 

voor een meer permanente invulling van het beheer. 


