E-tip 2015-1:
Vrijwilligers en werkkostenregeling: een prima combinatie
Vanaf dit jaar is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. Wat
betekent dit nu als u in uw organisatie veel met vrijwilligers werkt? We kunnen
u geruststellen, want de echte vrijwilliger wordt namelijk niet als werknemer
beschouwd. De vrijwilligersvergoeding gaat dan ook niet ten koste van de vrije
ruimte.
Vrijwilligersregeling
Voor vrijwilligers geldt een bijzondere regeling. Een vrijwilliger is iemand die niet bij wijze
van beroep werkzaamheden verricht voor:
 een niet vennootschapsbelastingplichtige of hiervan vrijgestelde organisatie,
 een sportvereniging of sportstichting,
 een ANBI.
Let op!
De vrijwilliger mag niet in dienst zijn bij de organisatie, sportvereniging, sportstichting of
ANBI.
De vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor zijn werkzaamheden is een
vrijwilligersvergoeding, oftewel een vergoeding die zo laag is dat dit niet in verhouding
staat tot de omvang en de tijd gemoeid met de werkzaamheden. De
vrijwilligersvergoeding mag niet meer bedragen dan € 150 per maand met een maximum
van € 1.500 per jaar. In dat geval wordt de vrijwilliger niet als werknemer beschouwd.
Werkkostenregeling en vrijwilligersvergoeding
Nu de vrijwilliger geacht wordt niet in dienstbetrekking te zijn en zijn vergoeding geen
loon is, telt de vrijwilligersvergoeding dan ook niet mee voor de bepaling van de loonsom
waarover de vrije ruimte wordt berekend. Zolang de vergoedingen en verstrekkingen aan
een vrijwilliger binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling blijven, hoeft u deze in de
werkkostenregeling niet aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.
Let op!
De waarde van een kerstpakket of bijvoorbeeld een bedrijfsuitje telt mee voor de
maximumbedragen van de vrijwilligersregeling.

Schenken in 2015
Over een schenking moet in de regel schenkbelasting worden betaald. Gelukkig
zijn er ook vrijstellingen, bijvoorbeeld voor een schenking aan uw
(klein)kinderen.
Dit jaar mag u een maximumbedrag van € 5.277 belastingvrij schenken aan uw
kinderen. Is uw zoon/dochter of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag u
eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 25.322. Deze eenmalig verhoogde
vrijstelling kan nog verder worden verhoogd tot € 52.752 als uw kind het geld gebruikt
voor een buitengewoon dure studie of voor de eigen woning. Opa en oma mogen hun
kleinkinderen dit jaar verrassen met een belastingvrije schenking van maximaal € 2.111.
Let op!
De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning is per 1
januari 2015 beëindigd.

Mogelijk volgend jaar wijziging eigenbeheerpensioen
Er is nog steeds geen pasklare oplossing voor de problemen met het pensioen in
eigen beheer. Inmiddels wordt hard gewerkt aan mogelijke
oplossingsrichtingen. Binnen nu en enkele maanden volgt meer duidelijkheid.
Het streven is om per 2016 het pensioen in eigen beheer te wijzigen.
Het pensioen in eigen beheer in zijn huidige vorm kent een aantal knelpunten, die
grotendeels worden veroorzaakt door het verschil tussen de fiscale en commerciële
waardering van de pensioenverplichtingen. Vanwege de vele problemen zijn er enkele
oplossingsrichtingen geschetst die op dit moment nader worden uitgewerkt. Een van de
oplossingen waar het kabinet aan denkt is het invoeren van een geheel nieuw systeem:
een oudedagsbestemmingsreserve. Deze reserve dient dan als vervanging van het
pensioen in eigen beheer. De komende maanden moet blijken naar welke
oplossingsrichting de voorkeur uitgaat. Zodra die duidelijkheid er is, zal een wetsvoorstel
volgen. Het streven is dat per 1 januari 2016 de wijziging van het pensioen in eigen
beheer van start gaat. Of dit haalbaar is moet nog blijken, want zorgvuldigheid gaat voor
snelheid.
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