VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

In een resolutie van het Ministerie van Financiën, waarin de algemene vrijwilligersregeling is
opgenomen is de volgende definitie van een vrijwilliger gegeven:
“Een vrijwilliger is degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht
ten behoeve van doorgaans één privaatrechtelijk lichaam dat niet is
onderworpen aan de vennootschapsbelasting”.
Nadrukkelijk moet vermeld worden dat vrijwilligerswerk een uitkering ernstig in gevaar kan
brengen. Bij ontvangen van een WW-uitkering is vrijwilligerswerk in veruit de meeste
gevallen niet toegestaan.
Voor vrijwilligers bestaat de keuzemogelijkheid voor de manier waarop de
onkostenvergoeding wordt toegepast. Deze keuzemogelijkheid is op basis van of/of:
1. De vrijwilliger ontvangt de werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis retour.
2. Toepassing van de algemene vrijwilligersovereenkomst. Deze overeenkomst komt
erop neer dat aan elke vrijwilliger een forfaitair vastgestelde vergoeding mag worden
uitbetaald. Bij de vaststelling van deze vergoeding behoeft geen rekening gehouden te
worden met de hoogte van de feitelijke onkosten. Deze vergoeding is wel aan een
maximum gebonden. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van
financiën (Wet Inkomsten Belasting). Daarnaast mag onbelast een
autokostenvergoeding gegeven worden. De hoogte van deze vergoeding per km wordt
jaarlijks vastgesteld.
Het bevoegd gezag van De Veenplas is verplicht een W.A.-verzekering af te sluiten, zodat de
activiteiten gedurende het vrijwilligerswerk tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd.
Binnen het door De Veenplas afgesloten pakket is dit ook het geval.
Indien een vrijwilliger een onkostenvergoeding ontvangt stelt het bevoegd gezag daaraan de
voorwaarde dat er een overeenkomst met de vrijwilliger afgesloten wordt, conform bijgaand
model. Dit model geeft op eenvoudige wijze de rechten en plichten aan bij betaald
vrijwilligerswerk.

De Veenplas
Vastgesteld 16 juni 2003, tekstueel aangepast september 2013

Vrijwilligersovereenkomst

Ondergetekende, ……………………………vertegenwoordiger van het bevoegd gezag van
SKB De Veenplas, verder genoemd “De Veenplas”.
en:
naam
: …………………………………………………………………………….
adres

: …………………………………………………………………………….

woonplaats

: …………………………………………………………………………….

BSN

: …………………………………………………………………………….

verder genoemd” de vrijwilliger”
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Algemene bepalingen
Art. 1.
1. Vrijwilliger verricht met ingang van ……………… ……. ten behoeve van De Veenplas
de navolgende werkzaamheden:
……………………………………………………………….
2. In onderling overleg kunnen de werkzaamheden worden gewijzigd.
Art. 2.
Deze overeenkomst regelt nader de rechten en plichten tussen de vrijwilliger en De Veenplas,
onverminderd hetgeen daaromtrent in de statuten en andere regelingen van De Veenplas is
verwoord. Een exemplaar van de statuten en deze regelingen is aan de vrijwilliger ter
beschikking gesteld.

Vergoeding van kosten
Art. 3.
1. Vrijwilliger ontvangt een vergoeding op declaratiebasis/een vaste onkostenvergoeding.*
In geval van een vaste vergoeding bedraagt deze………. euro per uur/keer/week.*
2. Dit bedrag kan jaarlijks nooit meer zijn dan de wettelijk toegestane vergoeding aan
vrijwilligers. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks bepaald door het ministerie van
financiën (Wet Inkomsten Belasting.)

Werktijden
Art 4.
1. Vrijwilliger verricht de hierna genoemde werkzaamheden in principe op de volgende
dagen en tijdstippen of in overleg met de coördinator:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Bij verhindering als gevolg van ziekte of om een andere reden, stelt de vrijwilliger de
coördinator van het vrijwilligerswerk daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
------------------------------------*doorhalen wat niet van toepassing is

Gevoelige informatie
Art. 5.
Het kan voorkomen dat vrijwilligers tijdens het uitoefenen van hun taken vertrouwelijke
informatie vernemen. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij zorgvuldig omgaat met
deze informatie en geheimhouding betracht. Wanneer dit tot gewetensconflicten zou leiden
(b.v. in het geval van kindermishandeling) stelt de vrijwilliger hiervan de contactpersoon van
de school op de hoogte.

Aansprakelijkheid
Art 6.
Het bevoegd gezag van De Veenplas heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten voor de door de vrijwilliger uit te voeren activiteiten.

Beëindiging van de overeenkomst
Art. 7.
1. De vrijwilliger en of De Veenplas neemt bij het beëindigen van deze overeenkomst in
principe een termijn van 1 maand in acht. Wanneer er door andere dwingende redenen
daaraan niet kan worden voldaan dient de vrijwilliger de taak zorgvuldig over te dragen,
dan wel af te ronden behoudens in gevallen van overmacht
2. Bij het einde van deze overeenkomst verstrekt De Veenplas op verzoek van vrijwilliger
een getuigschrift waarin vermeld staat: de periode waarin werkzaamheden door
vrijwilliger zijn verricht, de aard van de door de vrijwilliger verrichte werkzaamheden, en
indien de vrijwilliger dit wenst, de wijze waarop de werkzaamheden door de vrijwilliger
zijn uitgevoerd.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te …………………………..
op …………………………

Handtekening namens het bevoegd gezag:

Handtekening vrijwilliger:

…………………………

…………………………

