Taal: Nederlands

Vrijwilligersverklaring 2022
Verklaring
De ondergetekende:
Naam instelling
Gevestigd te
RSIN
Bovengenoemde instelling is door de inspecteur aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI).
De instelling wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam vertegenwoordiger
Functie
verklaart ten aanzien van:
Naam vrijwilliger
Adres vrijwilliger
BSN vrijwilliger
het volgende:
1. De vrijwilliger heeft zich in 2022 voor de ANBI ingezet als vrijwilliger zoals bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.1
2.	De vrijwilliger heeft recht op een vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden zoals is vastgelegd in

€

Op grond hiervan heeft de vrijwilliger recht op een vergoeding van 2
over het tijdvak

–

–

2 0 2 2

tot en met

–

–

2 0 2 2

3.	De ANBI is bereid deze vergoeding uit te betalen aan de vrijwilliger. De ANBI heeft ook de financiële middelen om alle vergoedingen
uit te betalen die in 2022 aan de vrijwilligers zijn toegekend.
4. De vrijwilliger heeft aangegeven in 2022 af te zien van het recht op uitbetaling van de vergoeding.
Ondertekening

Plaats
–

IB 076 - 2Z21FOL 

Handtekening
vertegenwoordiger ANBI

*010762101*
0 1 0 7 6 2 1 0 1

–

Stempel
ANBI
01 076 21 01

Datum

02 van 02

1	Om als vrijwilliger aangemerkt te kunnen worden, mag in 2022 een maximale vergoeding van € 5,00 per uur worden betaald
(€ 2,75 indien de vrijwilliger jonger is dan 22 jaar). Daarnaast geldt een maximumvergoeding van € 180 per maand en € 1.800 per jaar.
Deze maximumbedragen per maand en per jaar gelden ook indien een vergoeding wordt ontvangen die zo laag is dat hij niet in
verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk of als geen vergoeding per uur is afgesproken. Deze maximumbedragen
gelden voor het totaal van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.
2
Uit bijvoorbeeld de statuten of een huishoudelijk reglement blijkt of de ANBI vrijwilligers mag belonen. De vergoeding moet echter
ook daadwerkelijk aan de vrijwilliger worden toegekend middels een bestuursbesluit of een vrijwilligersovereenkomst.

