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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 De artikelen over de waardering van vrijwilligerswerk en 

onbetaalde eigen arbeid zijn geel gearceerd. Wat zijn de 
wijzigingen hierin? Was waardering van eigen arbeid middels een 
subsidie voorheen niet mogelijk? 

De wijziging betreft dat, ten aanzien van bijdragen in natura, nu een expliciet 
onderscheid wordt gemaakt tussen onbetaalde eigen arbeid (tegen 35 euro per 
uur) en onbetaalde arbeid van vrijwilligers (tegen 22 euro per uur). Beide 
kwamen voor de wijzigingen met de genoemde tarieven ook al in aanmerking 
voor subsidie. Het expliciete onderscheid houdt alleen in dat onbetaalde eigen 
arbeid nu na de wijziging niet meer meetelt in de EU-voorwaarde dat de 
subsidie aan bijdragen in natura nooit meer kan bedragen dan de totale 
subsidiabele kosten van een project exclusief de bijdragen in natura. 
Onbetaalde eigen arbeid wordt dus niet meer als bijdrage in natura beoordeeld. 
Bijdragen in natura kunnen bestaan uit werken, zaken, diensten, grond en 
onroerende zaken waarvoor geen door facturen of documenten met 
gelijkwaardige bewijskracht gestaafde contante betalingen zijn verricht. 
 
In de toelichting in de nieuwe Verordening waarin de wijzingen zijn opgenomen 
is hierover het volgende opgenomen: 
 
“Met het invoegen van artikel 1.11a is er onderscheid gemaakt tussen bijdragen 
in natura en inbreng van onbetaalde eigen arbeid. 
 
Bijdragen in natura zijn alle in het project ingebrachte bijdragen voor werken, 
goederen, diensten, grond of onroerende goederen waarvoor geen door 
facturen en betaalbewijzen of daaraan gelijk te stellen documenten ingediend 
kunnen worden. Deze bijdragen dienen aan strikte eisen te voldoen, om de 
hoogte van de uitgaven toch controleerbaar te maken. De waarde die wordt 
toegekend aan de bijdrage in natura mag niet meer bedragen dan de kosten die 
gewoonlijk op de desbetreffende markt worden aanvaard. Voor onbetaalde 
arbeid door vrijwilligers (vrijwilligerswerk) is een standaardtarief bepaald. 
 
De totale waarde van bijdrage in natura wordt gemaximeerd (afgetopt). De te 
verstrekken subsidie bedraagt nooit meer dan de hoogte van de werkelijke 
kosten die tot een uitgaande kasstroom leiden. 
 
Onbetaalde eigen arbeid wordt in artikel 1.11a als afzonderlijk kostentype 
gedefinieerd en wordt hiermee niet meer als bijdrage in natura beoordeeld. 
Onbetaalde arbeid telt hiermee niet mee voor de aftopping van de bijdragen in 
natura, maar wel kan in een openstellingsbesluit de inbreng van onbetaalde 
eigenarbeid gemaximeerd worden”. 

 


