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Wet- en regelgeving 

    

OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen     
 
 
 
Als vrijwilliger maak je soms kosten voor de activiteiten die je voor je groep, regio of team moet 
uitvoeren. Het organisatie onderdeel waarvoor je je activiteiten uitvoert, heeft, als het goed is, 
vastgesteld hoe men met declaraties wil omgaan. Soms worden kosten niet vergoed, in andere 
gevallen alleen de werkelijke kosten. Ook over het vergoeden van reiskosten kunnen grote verschillen 
optreden.  
 
Je kunt bij het ontvangen van onkostenvergoedingen en declaraties te maken krijgen met de 
belastingdienst. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een vergoeding gezien wordt als loon.  In sommige 
gevallen kun je er voor kiezen om je declaraties niet te laten uitbetalen, maar als gift af te trekken van 
je inkomen bij de belastingaangifte.  
 
Werkelijke kosten 
Als je alleen een vergoeding krijgt van de werkelijke kosten die je hebt gemaakt, dan is die vergoeding 
niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor de 
gemaakte reiskosten, of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Het maakt niet uit hoe 
hoog de uitbetaalde bedragen zijn, zolang je deze met bonnen kunt verantwoorden. De onderbouwing 
van de reiskosten is eenvoudig voor de situatie waarbij je per openbaar vervoer reist. De kaartjes voor 
trein, bus, tram en taxi gelden als legitieme onderbouwing. 
 
Als je bijvoorbeeld voor Scouting reist met je eigen auto, dan mag de organisatie een 
kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor je auto is dat de 
gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de 
belastingvrije grens van € 0,19 per kilometer (bedrag 2006) die voor werknemers in loondienst geldt. 
Let er wel op dat de kilometervergoeding onderbouwd moet kunnen worden. De daadwerkelijke 
kosten van een auto zijn verschillend per merk en type. De ANWB heeft staatjes waarin voor bijna elk 
autotype inzicht verkregen kan worden in de kosten. Hoewel dit niet de daadwerkelijke kosten zijn, 
geven ze wel een goede indicatie wat de daadwerkelijke kosten zouden kunnen zijn. Als zodanig is de 
informatie dus wel bruikbaar voor de onderbouwing van de kilometervergoeding. 
Kun je de vergoeding niet onderbouwen, dan kan de Belastingdienst dit uitleggen als een vorm van 
betaling en zal dit dan ook zo behandelen. Dit betekent voor vrijwilligersorganisaties dat voor het niet 
onderbouwde deel van de kilometervergoeding een IB 47 formulier ingevuld moet worden en de 
vrijwilliger zal het op de jaarlijkse belastingaangifte moeten vermelden als inkomen.  
 
De organisatie zelf bepaalt natuurlijk of en welke kosten gedeclareerd kunnen worden. Ook de hoogte 
van de kilometervergoeding zal de organisatie moeten vaststellen.  
 
Vrijwilligersregeling 
Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding voor de werkelijke kosten. Je 
krijgt bijvoorbeeld een hogere vergoeding of ook een vergoeding voor de werkzaamheden zelf. 
Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Ze mogen zelf beslissen of zij een 
onkostenvergoeding geven. Ook mogen zij beslissen hoe hoog die vergoeding is. Als de totale 
vergoeding niet meer bedraagt dan € 150 per maand en ook niet meer bedraagt dan € 1500 per jaar 
(bedragen 2006), is de vergoeding niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. De organisatie 
waarvoor je vrijwilligerswerk doet hoeft de vergoeding niet door te geven aan de belastingdienst. Om 
gebruik te kunnen maken van de vrijwilligersregeling moet het wel gaan om een vergoeding die niet in 
verhouding staat tot de uitgevoerde werkzaamheden en zodoende niet als loon gezien kan worden. 
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De onkostenvergoeding voor vrijwilligers is bedoeld om de administratieve lasten voor organisaties en 
vrijwilligers te beperken. Om rompslomp met bonnetjes te voorkomen, kunnen organisaties ervoor 
kiezen een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de kosten.  Krijg je naast een vergoeding 
voor de werkzaamheden, ook een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten, dan tellen al deze 
vergoedingen mee voor de beoordeling of de grens wordt overschreden. 
 
De organisatie kiest er natuurlijk zelf voor of gebruik gemaakt wordt van de vrijwilligersregeling. Door 
bijvoorbeeld een vrijwilliger een vast bedrag te geven en geen declaraties van werkelijke kosten toe te 
staan, kan een hoop administratie van bonnetjes voorkomen worden.  
 
Hogere vergoeding dan de belastingvrije grens 
De organisatie waarvoor je het vrijwilligerswerk doet, hoeft geen loonbelasting in te houden als de 
vergoeding wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Via het IB 47 formulier -  'Opgaaf van 
uitbetaalde bedragen aan een derde' - kan de vereniging in één keer achteraf van alle vrijwilligers de 
ontvangen vergoeding op weekbasis én op jaarbasis (met naam, adres en burger service nummer) 
opgeven aan de belastingdienst. In je eigen aangifte inkomstenbelasting moet je de totale vergoeding 
opgeven als 'opbrengsten uit overige werkzaamheden'. Je mag de kosten die je hebt gemaakt 
aftrekken. Daarbij moet je rekening houden met aftrekbeperkingen. Voor reiskosten met eigen vervoer 
geldt bijvoorbeeld een maximale aftrek van € 0,19 per kilometer (bedrag 2006). Natuurlijk moet je over 
bonnen beschikken. 
 
Declaratie opgeven als gift 
Als Scoutingvrijwilliger kun je in een aantal gevallen je kosten opvoeren als aftrekbare gift in je 
aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit kan als je de kosten wel kon declareren, maar hiervan afziet. 
Het recht op giftenaftrek geldt alleen als je werkzaamheden hebt gedaan voor een erkende algemeen 
nut beogende instelling. Meer informatie over dit onderwerp vind je op het infoblad ‘Giften bij aangifte 
inkomstenbelasting’.  
 
Meer informatie 
Vrijwilligersregeling     www.belastingdienst.nl 
IB 47 formulier      www.belastingdienst.nl 
Belastingdienst  `    www.belastingdienst.nl 
Infoblad giften bij aangifte inkomstenbelasting  www.scouting.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  


