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Wet- en regelgeving 

Vergoedingen aan vrijwilligers 

 

 
 
 
Vrijwilligers die kosten maken voor organisaties kunnen op verschillende manieren tegemoetgekomen 
worden. In dit infoblad worden de mogelijkheden op een rij gezet en wordt aangegeven welke fiscale 
mogelijkheden er zijn voor vrijwilligers op het moment dat ze afzien van een vergoeding. 
 
Vergoeding voor de kosten die de vrijwilliger heeft gemaakt 
De meest gangbare variant binnen Scouting is het vergoeden van de werkelijke kosten die vrijwilligers 
maken. Deze vergoeding is niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om vergoeding van reiskosten, gebruik van telefoon en kosten voor papier. Het is verstandig om als 
organisatie afspraken te maken over declaraties, zodat voor alle vrijwilligers duidelijk is welke regels 
gelden. De vrijwilliger moet bonnen/facturen overleggen, zodat de penningmeester (en de 
Belastingdienst) weet dat er werkelijk kosten gemaakt zijn en waarvoor. De onderbouwing van de 
reiskosten is eenvoudig voor de situatie waarbij per openbaar vervoer wordt gereisd. De kaartjes of 
print van de website voor trein, bus, tram en taxi gelden als legitieme onderbouwing.   
 
Als een vrijwilliger bijvoorbeeld voor Scouting reist met zijn/haar eigen auto, dan mag de organisatie 
een belastingvrije kilometervergoeding geven. Deze is maximaal € 0,19 per kilometer. 
 
Een organisatie is niet verplicht de kosten van een vrijwilliger te vergoeden. Het is wel belangrijk dat 
op het moment dat een vrijwilliger aangesteld wordt, duidelijk is wat de regels zijn. De 
declaratierichtlijnen van de vereniging Scouting Nederland zoals opgenomen in het document 
Voorwaarden en voorzieningen kunnen als voorbeeld dienen.  
 
Afzien van vergoeding en declaratie opgeven als gift 
Het staat de vrijwilliger altijd vrij om af te zien van de vergoeding en de gemaakte kosten zelf te 
dragen. Is de organisatie een ANBI (zoals de vereniging Scouting Nederland en een groot aantal 
regio’s) en kiest de vrijwilliger er zelf voor om niet te declareren terwijl dit wel kan, dan kan de 
vrijwilliger de niet ontvangen vergoeding opvoeren als gift bij de aangifte inkomstenbelasting. De 
organisatie zal de vrijwilliger een bevestiging moeten sturen dat de kosten gedeclareerd konden 
worden, maar dat op verzoek de vrijwilliger hiervan is afgezien. Meer informatie hierover is te vinden 
op het infoblad Gemaakte kosten als gift aftrekken op de website van Scouting Nederland. 
 
Krijgt een vrijwilliger de gemaakte kosten niet vergoed door de organisatie die ANBI is en maakt de 
vrijwilliger wel kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Dan 
mogen deze kosten afgetrokken worden als een gewone gift. Informatie hierover is te vinden op de 
website van de belastingdienst en in het genoemde infoblad. 
 
Vrijwilligersvergoeding 
Een organisatie kan ervoor kiezen om aan vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Zij 
krijgen dan een vergoeding voor hun inzet die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de 
omvang en het tijdsbeslag van het werk. Als aan de bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan is 
deze vergoeding niet belast voor de loon- en inkomstenbelasting.  
Eerst moet beoordeeld worden of iemand een vrijwilliger is. Volgens de Belastingdienst is dit het geval 
als wordt voldaan aan de volgende vier voorwaarden: 
1. Er worden werkzaamheden verricht voor: 

• een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld 

• een sportvereniging of sportstichting 

• een ANBI 
2. Iemand is niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting. 
3. Iemand doet de werkzaamheden niet voor zijn/haar beroep. 
4. De vergoeding die voor het werk ontvangen wordt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen 

dat de vergoeding zo laag is, dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag 
van het werk. 

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/02.Lid-worden/Voorwaarden-en-voorzieningen_vanaf2022def.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Financi%C3%ABn/Financi%C3%ABle%20regelgeving/Gemaakte-kosten-als-gift-aftrekken.pdf
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Verder moet beoordeeld worden of er sprake is van een vrijwilligersvergoeding is. Volgens de 
Belastingdienst is daar sprake van in de volgende gevallen: 

• Afgesproken is dat de vrijwilliger voor zijn/haar inzet per uur een vergoeding ontvangt. De 
vrijwilliger is 21 jaar of ouder. De ontvangen vergoeding is maximaal € 5,00 per uur, met een 
maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het 
totaal van de vergoeding voor de inzet van de vrijwilliger. 

• Afgesproken is dat de vrijwilliger voor zijn/haar inzet per uur een vergoeding ontvangt. De 
vrijwilliger is jonger dan 21 jaar. De ontvangen vergoeding is maximaal € 2,75 per uur, met een 
maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het 
totaal van de vergoeding voor de inzet van de vrijwilliger. 

• Er is niet afgesproken dat de vrijwilliger voor zijn/haar inzet per uur een vergoeding ontvangt. De 
ontvangen vergoeding is zo laag, dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het 
tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar 
zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet van de 
vrijwilliger. 

 
Als een vrijwilliger alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie 
waarvoor vrijwilligerswerk gedaan wordt hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te 
geven. 
 
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 de vrijwilliger 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.   
 
Kies een organisatie voor het toekennen van vrijwilligersvergoedingen, dan is het verstandig hier een 
regeling voor vast te stellen, waarin staat wat het bedrag is en welke vrijwilligers in aanmerking 
komen. Dit mag dus ook voor een bepaalde groep vrijwilligers in de organisatie gelden. De vrijwilliger 
moet ook werkelijk de mogelijkheid hebben de vergoeding te ontvangen (en de organisatie moet hier 
dus ook de financiële ruimte voor hebben. Meer informatie over de vrijwilligersvergoeding staat op de 
website van de Belastingdienst. 
 
Hogere vergoeding dan de belastingvrije grens  
De organisatie waarvoor vrijwilligerswerk gedaan wordt, 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 servicenummer) 
opgeven aan de belastingdienst. Bij de eigen aangifte inkomstenbelasting moet de vrijwilliger de totale 
vergoeding opgeven als 'opbrengsten uit overige werkzaamheden'. De kosten die gemaakt zijn in 
verband met de werkzaamheden mogen afgetrokken worden. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met aftrekbeperkingen. Voor reiskosten met eigen vervoer geldt bijvoorbeeld een maximale 
aftrek van € 0,19 per kilometer. Natuurlijk moeten de kosten die afgetrokken worden, onderbouwd 
worden met bonnen/facturen. 
 
Meer informatie 
Voorwaarden en voorzieningen Landelijk vrijwilligers 
Infoblad ANBI & SBBI 
Belastingdienst  
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
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. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/
https://www.scouting.nl/lid-worden/vrijwilliger-worden/landelijk-vrijwilliger-worden
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/financi%C3%ABn/financi%C3%ABle-regelgeving
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

