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Vrijwilligerswerk en Uitkeringen
Bron: www.uwv.nl
U kunt in de meeste gevallen vrijwilligerswerk doen met een uitkering. Wel moet u uzelf houden
aan bepaalde regels. Informeer bij uw uitkeringsinstantie wat u wel en wat u niet mag doen.
Zeer belangrijk: op het moment dat u besluit om vrijwilligerswerk te gaan doen, informeert u uw
uitkeringsinstantie. Door vrijwilligerswerk te doen, hebt u meer kans om een (andere) betaalde
baan te vinden. Werkgevers ervaren vrijwilligerswerk als zeer positief. Geef in uw sollicitatiebrief
en uw sollicitatiegesprek dus aan dat u vrijwilligerswerk doet.
Gaat u vrijwilligerswerk verrichten, dan ontmoet u nieuwe mensen en breidt u uw netwerk uit.
Een ander voordeel van vrijwilligerswerk is dat u uw kennis en vaardigheden vergroot. En als u
niet weet welk werk goed bij u past, dan kunt u dit met een vrijwilligersbaan uitproberen.
Daarnaast is vrijwilligerswerk zinvol en geeft het u positieve energie.
Vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering
Wilt u naast uw WW-uitkering vrijwilligerswerk gaan doen, dan moet u hier altijd toestemming
voor vragen bij uw uitkeringsinstantie (UWV). U vraagt toestemming aan met een formulier dat u
vindt op de website van het UWV. Het UWV spreekt van vrijwilligerswerk als u dit doet bij een
organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Of bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Sociaal Belang
Behartigende Instelling (SBBI). Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. U
moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat u
beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt.
Als u toestemming heeft van het UWV, hoeft u de uren en eventuele vergoeding niet meer door
te geven, tenzij er wijzigingen zijn in uren en/of vergoeding. Dit kan via de Werkmap op Mijn
UWV. De hoogte van uw uitkering en eventuele toeslag verandert niet als de vergoeding
voldoet aan de volgende voorwaarden:




De vergoeding is maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per kalenderjaar;
Voor vrijwilligers (23 jaar of ouder) is de vergoeding maximaal € 4,50 per uur;
Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar is de vergoeding maximaal € 2,50 per uur.

De bedragen worden vastgesteld door de Belastingdienst. Is de vergoeding hoger? Dan wordt
uitgegaan van betaald werk en wordt de uitkering verlaagd.
Vrijwilligerswerk naast een uitkering Participatiewet
U kunt in principe vrijwilligerswerk doen naast uw uitkering Participatiewet. Meld het wel even bij
de gemeente. Vraag ook naar eventuele andere regels die uw gemeente voor vrijwilligerswerk
heeft.
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De hoogte van uw uitkering verandert 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 uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering
niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
Vrijwilligerswerk naast een WAO-uitkering U kunt in principe vrijwilligerswerk doen naast uw
WIA-, WAO-, Wajong- of ZW-uitkering. Wel moet u dit even melden bij het UWV. Doet u
vrijwilligerswerk buiten de gebruikelijke arbeidstijden (09.00 – 17.00 uur), dan hoeft u dat niet te
melden. U mag uw kansen op een betaalde baan niet verkleinen door vrijwilligerswerk te doen.
U mag een onkostenvergoeding krijgen voor vrijwilligerswerk naast uw WAO-uitkering. Voor de
vaste onkostenvergoeding geldt een maximum. U mag maximaal € 150,- per maand en
maximaal € 1500,- per jaar vergoed krijgen.
Vrijwilligerswerk en Belastingdienst
Informatie december 2015
Als u vrijwilligerswerk doet (bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk), krijgt u soms een
vergoeding. Deze vergoeding is in de volgende 3 gevallen niet belast:
 U krijgt voor uw inzet een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot
de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan krijgt u een vrijwilligersvergoeding. Als
u aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze vergoeding niet belast.
 U krijgt alleen maar een vergoeding voor de kosten die u hebt gemaakt. Dan is deze
vergoeding niet belast.
 U krijgt een vergoeding voor uw inzet én voor uw kosten. Als u aan bepaalde
voorwaarden voldoet, is de vergoeding niet belast.
Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een
bedrag aftrekken als een gewone gift.
Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan
verandert de hoogte van uw 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 uw reintegratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet
als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
Geen vrijwilligersvergoedingen
Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of €
2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval
gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en
het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

