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STICHTING “KINDERV AKANTIEWERK TILBURG”

Onkostenvergoedingen en declaraties
Inleiding.

Een vrijwilliger maakt soms kosten voor de activiteiten die hij of zij voor een afdeling moet uitvoeren. De
afdeling 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 (zie factsheet b2).

Definitie vrijwilliger (volgens de belastingdienst).
Je bent vrijwilliger als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:
-

Je verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk of voor een sportvereniging of
sportstichting en deze organisatie is geen bv of nv.
Je bent niet in dienst bij de organisatie.
Je doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de
vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Vrijwilligersvergoedingen.
De vergoeding die je als vrijwilliger krijgt, is in de volgende 2 gevallen niet belast voor de loon- en
inkomstenbelasting:
-

Je krijgt alleen maar een vergoeding voor de (werkelijk gemaakte) kosten die je hebt gemaakt en die
aantoonbaar zijn door middel van bewijsstukken (bonnetjes).
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding voor het werk. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding
staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Vergoeding voor gemaakte kosten.
Vergoedingen voor de kosten die je hebt gemaakt, zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor de gemaakte
reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als je bijvoorbeeld voor het
vrijwilligerswerk reist met de eigen auto, dan mag de organisatie een kilometervergoeding geven. Deze
vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor een auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt.
De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor
werknemers in loondienst geldt.
Onderbouwing van de kilometervergoeding
De onderbouwing van de reiskosten is eenvoudig voor de situatie waarbij de vrijwilliger per openbaar
vervoer reist. De kaartjes voor trein, bus, tram en taxi gelden als legitieme onderbouwing. Bij gebruik van
de eigen auto ligt dit wat complexer. De daadwerkelijke kosten die een auto maakt verschillen 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 zullen zijn. Als zodanig zijn ze dus wel bruikbaar voor de onderbouwing van de
kilometervergoeding.
Vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken op een kilometervergoeding wanneer ze hun kilometers
lopend of per fiets afleggen. Werknemers kunnen dat volgens de nieuwe belastingregels voor 2004 wel.
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Belastingvrije grenzen vrijwilligersvergoeding.
- Je krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per
maand en € 1.500 per jaar.
- Je bent 23 jaar of ouder en krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van
€ 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de
vergoeding voor de werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
- Je bent jonger dan 23 jaar en krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum
van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de
vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u
vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de belastingsdienst door te geven. Ook hoeft de
organisatie hiervoor geen urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als je andere vergoedingen dan
uurvergoedingen krijgt.
Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk, dan verandert de
hoogte van de uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en
maximaal € 764 per jaar.
Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor je re-integratie, dan verandert
de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en
€ 1.500 per jaar.
Er bestaat geen bezwaar tegen om De vrijwilliger een vergoeding hoger dan de vrijwilligersvergoeding te
geven, maar wanneer niet aangetoond kan worden dat de vrijwilliger dit bedrag ook voor het
vrijwilligerswerk heeft uitgegeven is deze vergoeding belast. Het gehele bedrag moet dan aan de
belastingdienst worden opgegeven. Dat is een wettelijke plicht voor de organisatie die uitbetaalt en voor
de vrijwilliger die ontvangt.

Geen vrijwilliger.
Het is mogelijk een vrijwilliger een dienstverband of een oproepcontract aan te bieden. De dan geldende
voorschriften zijn onverkort van toepassing. De organisatie treedt in dit geval op als een normale
werkgever.

Zie ook.
-

Giften bij de aangifte inkomstenbelasting (factsheet b2).

Bijlagen.
Bij deze publicatie behoren geen bijlagen.
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