Veel verenigingen van eigenaren (VvE) worden gerund door vrijwilligers. Die
vormen het bestuur of doen klusjes in of om het gebouw. De meeste VvE’s
willen hun vrijwilligers een kleine vergoeding geven. Lange tijd was bepaald
dat dit maximaal € 1.500,- per jaar mocht zijn. Maar er is goed nieuws: als het
aan het kabinet ligt, gaat op 1 januari 2019 de vrijwilligersvergoeding
omhoog. Nederlandvve.nl vertelt meer daarover en vertelt waar de VvE op
moet letten.

Vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019
Het kabinet heeft in Belastingplan 2019 overwogen dat in verband met het
grote maatschappelijke belang van vrijwilligers, het plafond voor de
vrijwilligersvergoeding met € 200,- per jaar moet worden verhoogd. Op dit
moment geldt een plafond van € 150,- per maand en € 1.500,- per kalenderjaar.
Die bedragen zijn sinds 2006 al niet meer aangepast. Als het aan het kabinet
ligt, komt daar verandering in. De maximale vrijwilligersvergoeding moet
omhoog naar € 170,- per maand en € 1.700,- per kalenderjaar.
Goed nieuws voor VvE’s en vrijwilligers
Voor zowel VvE’s als haar vrijwilligers is dit goed nieuws. Hoewel geen vetpot –
de vergoeding is om de kosten van de vrijwilliger te dekken – betekent dit voor
vrijwilligers dat hun vergoeding met meer dan 10% toeneemt. Voor VvE’s
betekent de regeling hopelijk dat zij eenvoudiger de (vaak) broodnodige
vrijwilligers aan kunnen trekken en aan zich kunnen blijven binden.
Oplettendheid geboden bij vrijwilligersvergoeding
VvE’s en vrijwilligers moeten wel goed blijven opletten bij het betalen van de
vergoeding. Want als het plafond wordt overschreden, dan is het gehele bedrag
volledig belast voor de inkomstenbelasting. En van een overschrijding kan ook
sprake zijn als de VvE een gift doet aan de vrijwilliger, bijvoorbeeld in de vorm
van een kerstpakket. Daarnaast geldt dat het plafond van toepassing is voor de
vergoeding van tijd en daadwerkelijk gemaakte kosten.

Sanctie op overschrijden vrijwilligersvergoeding
Ook voor de VvE zijn er sancties verbonden aan het overschrijden van de
vrijwilligersvergoeding. Zij loopt namelijk het risico aangeslagen te worden voor
loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Het is dus van belang om
goed in de gaten te houden dat de vrijwilligersvergoeding door de VvE niet
overschreden wordt.

Bron: www.nederlandvve.nl/

VvE vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

VvE vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

