
  

 

Vrijwilligersvergoeding 
en onkostenvergoeding  
 

 

 

In sommige gevallen mag u vrijwilligers een vergoeding geven voor hun 

vrijwilligerswerk. Dat kan als de vrijwilliger: 

• Met u heeft afgesproken dat hij een vergoeding ontvangt en 23 jaar of 

ouder is. Dan bedraagt de vergoeding 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 van de inzet. 

 

• Met u heeft afgesproken dat hij een vergoeding ontvangt en 23 jaar of 

jonger is. Dan bedraagt de vergoeding 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 van de inzet. 

 

• Niet met u heeft afgesproken dat hij een vergoeding ontvangt. De 

vergoeding is dan zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang 

en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 

per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor 

het totaal van de vergoeding van de inzet. 

Enkel deze vergoedingen zijn onbelast en moeten dus niet aangegeven worden aan de 

belastingdienst. 

 

 

Bijstandsgerechtigden 

Vrijwilligers die een bijstandsuitkering ontvangen blijven eenzelfde uitkering ontvangen 

als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 

764 per jaar. Wanneer het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk 

vindt voor de re-integratie van de vrijwilliger, dan verandert de hoogte van de uitkering 

niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per 

jaar. 
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Onkostenvergoeding 

Geeft u vrijwilligers enkel een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze 

vergoeding niet belast. Vergoedingen voor de kosten die de vrijwilliger heeft gemaakt, 

zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van 

papier, postzegels en dergelijke. Als de vrijwilliger bijvoorbeeld voor het 

vrijwilligerswerk reist met de eigen auto, dan mag u als de organisatie een 

kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor een auto is 

dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor die rijdt. De kilometervergoeding mag dus 

meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in 

loondienst geldt. Voor taxikosten tellen de werkelijke kosten mee. 

 

 

 

Vergoeding voor inzet én voor kosten 

De vrijwilligersvergoeding en de onkostenvergoeding zijn niet complementair. Dit wil 

zeggen dat de kosten als vergoeding worden geteld. De vrijwilliger moet dus voldoen 

aan de voorwaarden, maar moet binnen deze grenzen zijn onkosten vergoed zien. 

 

VOORBEELD 

U bent vrijwilliger bij een vereniging. U bent ouder dan 23 jaar. U ontvangt een 

vergoeding van € 4 per uur. Daarnaast declareert u reiskosten. U ontvangt hiervoor 

iedere maand € 47,50. Per maand ontvangt u € 187,50. Dat is meer dan het maximum 

per maand. U ontvangt geen vrijwilligersvergoeding. 

 

OEFENING 

-> U hebt een bijstandsgerechtigde als vrijwilliger. Hij krijgt een vrijwilligersvergoeding 

van 50€/maand. Hoeveel kan hij nog maximaal opgeven als onkostenvergoeding? 

-> Hoeveel maanden in een jaar kan hij het maximum van die maand opgeven? 

 

 

Vrijwilligersvergoeding en giften 

Een vrijwilliger die afziet van een vrijwilligersvergoeding mag in bepaalde gevallen de 

vergoeding en gemaakte kosten als giften aftrekken. Er zijn 2 situaties mogelijk, waarbij 

de organisatie telkens de ANBI status moet hebben: 
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• De vrijwilliger kan een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet 

hiervan af.  

-> In dat gevalmoet de vrijwilliger kunnen aantonen dat hij en uw organisatie aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

- De organisatie is aangewezen als ANBI. 

- De organisatie heeft een verklaring afgegeven dat de vrijwilliger zich heeft ingezet als 

vrijwilliger. 

- U moet als ANBI in staat zijn om de vergoeding te betalen en wil deze ook betalen, 

maar de vrijwilliger ziet hier zelfstandig vanaf. 

 

VOORBEELD 

U bent een ANBI. De vrijwilliger is ouder dan 23 jaar. De ANBI betaalt een vergoeding 

van € 4,00 per uur. Per maand ontvangt de vrijwilliger € 120,00. In dit jaar ontvangt de 

vrijwilliger € 1.440,00. Deze vergoeding valt onder een vrijwilligersvergoeding. 

Daarnaast maakt de vrijwilliger elke maand € 47,50 aan reiskosten die hij niet 

declareert. Deze kosten kan hij aftrekken als gift. 

 

• De vrijwilliger maakt kosten en krijgt er geen vergoeding voor. 

Als de vrijwilliger afziet van de vergoeding voor gemaakte kosten, kan sprake zijn van 

een gift. Als u als ANBI de gemaakte kosten niet kan vergoeden, kan ook sprake zijn van 

een gift. Maar dan moet de vrijwilliger kosten maken die volgens maatschappelijke 

opvattingen vergoed horen te worden. Zulke kosten zijn bijvoorbeeld:  

 

- reiskosten 

- portokosten 

- kosten voor enveloppen, papier of inkt 

- auto- en taxikosten: Voor autokosten telt u een vast bedrag van € 0,19  

(voor autokosten van 2010 tot en met 2015) per kilometer mee. Let wel, dit is niet 

hetzelfde bij de vergoeding van onkosten, daar telt namelijk het gemiddelde van de 

kilometerprijs. Voor taxikosten tellen de werkelijke kosten mee.  

 

VOORBEELD 

U bent een ANBI. De vrijwilliger is ouder dan 23 jaar. Hij ontvangt een vergoeding van € 

4,00 per uur. Daarnaast betaalt hij elke maand € 47,50 aan reiskosten. Hij krijgt van de 

ANBI elke maand € 187,50 als vergoeding voor inzet en gemaakte kosten. (Hij krijgt 

geen vrijwilligersvergoeding, omdat hij niet aan de voorwaarden hiervoor voldoet). hij 

ziet af van de vergoeding van € 187,50 en geeft het bedrag terug aan de ANBI. Hij kan 

dit bedrag aftrekken als gift.  
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Samenvatting vergoedingen en belastbaarheid: 

 De vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang 
en het tijdsbeslag van het werk. Mits het voldoen aan bepaalde 
voorwaarden is deze vergoeding niet belast. 

 De vergoeding voor onkosten is onbelast. 

 De vergoeding voor inzet én kosten is onbelast mits voldaan wordt aan 
bepaalde voorwaarden. 


