
Bron: www.belastingdienst.nl (vrijwilligersvergoeding) 

In de volgende gevallen krijgt u een 

vrijwilligersvergoeding: 

 U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 

23 jaar of ouder. U 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 uw inzet. 

 U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 

jonger dan 23 jaar. U 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 inzet. 

 U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U 

ontvangt een vergoeding die zo laag is 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 voor uw inzet. 

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie 

waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven. 

Vergoeding voor gemaakte kosten 

Krijgt u alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. 

Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de 

gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als u 

bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een 

kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat 

de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer 

bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt. 

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. 

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk 

doet 

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan 

verandert de hoogte van uw 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 uw 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. 

http://www.belastingdienst.nl/


Geen vrijwilligersvergoedingen 

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of 

€ 2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval 

gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang 

en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en 

inkomstenbelasting. 

Voorbeelden waarin u geen vergoeding per uur hebt 

afgesproken 

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding 

U werkt als vrijwilliger bij een vereniging. U bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 

per maand. U hebt een vrijwilligersvergoeding. 

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding 

U bent advocaat en u werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dient u bij 

de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost u 5 minuten van uw tijd. De stichting betaalt 

u daarvoor éénmalig een bedrag van € 150. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en 

het tijdsbeslag van het werk. U hebt geen vrijwilligersvergoeding. 

Voorbeelden waarin u een vergoeding per uur hebt 

afgesproken 

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding 

U bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een 

voetbalvereniging. U krijgt een vergoeding van € 1.500. Dit bedrag wordt in 1 keer aan u 

overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 4,50 

per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het 

werk dat u doet). Ook het maandmaximum van € 150 en het jaarmaximum van € 1.500 

worden niet overschreden. U hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over uw 

vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen. 

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding 

U bent 21 jaar en u werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. U ontvangt 

daarvoor € 9 per uur. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is 

dan het maximum van € 2,50 per uur. 

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding 

U werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een 

voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden). U krijgt een vergoeding van € 2 per 

uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag 

van het werk dat u doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.500 wordt niet 



overschreden. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat het maandmaximum 

van € 150 wordt overschreden. De vergoeding in de 2 maanden waarin u 100 uur werkt, is 

immers € 200. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding 

loonheffingen moet inhouden en afdragen. 

 

Verder misschien ook vermelden bij onkostenvergoeding hoe 
een declaratie moet ingediend worden nl.: 
 

- Via een declaratieformulier van SWO 
- Het ingevulde formulier moet ondertekend worden. 
- Telefoonkosten moeten gestaafd worden met een rekening 
- Voor reiskosten moet aangegeven worden: datum, van A naar B, ten behoeve van, aantal km 
- Overige kosten moeten gestaafd worden met een bonnetje 

 
 


