
20190522 BV Vergoeding vrijwilligers  blad 1 

Memo:  Beleid inzake vergoedingen aan vrijwilligers 
Aan   Bestuursvergadering van 22 mei 2019 
Van   Penningmeester 
Datum: 15 mei 2019 
 
Door bestuur vastgesteld op 22 mei 2019 
 
In deze memo wordt het beleid inzake vergoedingen aan vrijwilligers beschreven en 
geactualiseerd. 
 
Vergoedingen 
Uitgangspunt is dat vrijwilligers slechts de reis- en werkelijk gemaakte kosten vergoed 
krijgen. De kilometervergoeding is € 0,28 per in Nederland gereden kilometer. Vanwege 
de lagere brandstofkosten in het werkgebied is de vergoeding € 0,19 per in het buitenland 
gereden kilometer. Bij verreweg de meeste vrijwilligers, nl. zij die veldwerk doen, wordt dit 
uitgangspunt ook in praktijk gebracht, met dien verstande dat niet iedereen de reiskosten 
declareert. 
 
Kantoorvrijwilligers 
Een klein aantal kantoorvrijwilligers krijgt een geringe vergoeding, nl. die vrijwilligers die 
ondersteunend werk doen dat anders door inhuur zou moeten plaatsvinden.  Het gaat 
hierbij in de eerste plaats om vrijwilligers die kantoorwerk doen dat noodzakelijk is maar 
waarvoor de capaciteit van de vier kantoormedewerkers niet toereikend is. Deze 
vrijwilligers krijgen een vergoeding vanaf 2019 van € 5 per uur met een maximum vanaf 
2019 van € 400 per jaar (was € 4 of € 5 en € 350). Waar van toepassing worden aanvullend 
tevens de reiskosten vergoed. De bureaumanager houdt toezicht op dat de uren gemaakt 
worden en dat het werk noodzakelijk en van voldoende kwaliteit is. 
 
Incidentele klus 
Ook voor mensen die een incidentele klus (zoals het maken van een film of een fotoserie) 
als ‘vrijwilliger’ doen, is vanaf 2014 beleid voor de vrijwilligersvergoeding. Ook voor de 
incidentele klussen geldt in principe dat ze tegen vergoeding van de reis- en werkelijk 
gemaakte verblijf- en projectkosten worden uitgevoerd; de werkelijk gemaakte kosten 
moeten worden gedocumenteerd. De bureaumanager gaat na of een verdere vergoeding 
gevraagd / gewenst is en hoe hoog die dan moet zijn. Het maximum is vanaf 2019 een 
vergoeding van € 5 per uur tot ten hoogste € 400 per jaar (was € 4 en € 350). Voor reizen 
wordt het aantal reisdagen à raison van € 32 per dag gedeclareerd, in voorkomende 
gevallen ook dagdelen tegen € 16. Zondagen gelden niet als reisdagen en voor zaterdagen 
mogen de gewerkte uren in rekening worden gebracht. 
 
In geval van incidentele klussen wordt vooraf door de bureau manager een 
vrijwilligersovereenkomst opgesteld en door betrokkenen en de bureaumanager 
ondertekend. In deze overeenkomst is het volgende opgenomen: 

• de omschrijving van de uit te voeren opdracht 
• de specificatie van de op te leveren producten 
• de kwaliteit waaraan de op te leveren producten moet voldoen 
• de datum waarop de producten gereed moeten zijn 
• de overeengekomen vergoeding, waar van toepassing gespecificeerd in het aantal 

uren, dagdelen of dagen vanaf 2019 tegen € 5 per uur, € 15 per dagdeel of € 49 per 
dag (was € 4, € 12 en € 32) 

• dat de werkelijk gemaakte (reis)kosten (op basis van documenten) en/of de 
reiskosten per auto worden vergoed. 

 
 
Belastingvrijstelling 
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De vrijwilligersvergoeding plus reiskostenvergoeding zijn vrijgesteld van 
inkomstenbelasting als die bedragen niet meer zijn (bedragen 2019) dan € 5 per uur en 
minder dan € 170 per maand en minder dan € 1.700 per jaar. Als de totale vergoeding 
hoger is, geldt de vrijstelling echter niet. Dan is het hele bedrag belastbaar voor de 
Inkomstenbelasting (box 1: resultaat overige werkzaamheid). Dan zijn wel weer de werkelijk 
gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar, voor de auto dus de kilometerprijs van de ANWB. 
 
Belastingaftrek giften 
Omdat de HOE een ANBI-status heeft zijn giften aan de HOE in beginsel fiscaal aftrekbaar. 
Giften zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting als er sprake is van verarming. 
Voor giftenaftrek ten aanzien van de HOE komt in aanmerking het bedrag waarvan een 
vrijwilliger heeft  afgezien van zijn recht op (reis)kostenvergoeding en/of zijn recht op een 
vrijwilligersvergoeding. Ook kunnen niet vergoede kosten voor porto, papier, inkt en 
andere reiskosten worden afgetrokken als gewone gift. Voor niet vergoede 
kilometervergoeding geldt daarbij forfaitair € 0,19 aftrek. 
 
Iedere vrijwilliger bij de HOE heeft recht op een (reis)kostenvergoeding. Daarentegen heeft 
bij de HOE iedere vrijwilliger GEEN recht op vrijwilligersvergoeding. Die wordt door het 
bestuur alleen toegekend bij vrijwilligers die ondersteunend werk doen dat anders door 
inhuur zou moeten plaatsvinden. 
 
Op de site van de belastingdienst vind je meer informatie over vrijwilligers 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_
en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/ 
 
Voor de aftrek van vrijwilligersvergoeding is een vrijwilligersverklaring nodig, waarin de 
HOE verklaart dat de vrijwilliger recht heeft op een vergoeding, de HOE die vergoeding 
ook kan en wil betalen, maar dat de vrijwilliger hiervan vrijwillig afziet. 
 
Extranet 
Na vaststelling van dit memo op de bestuursvergadering van 22 mei 2019 zal dit memo op 
extranet worden geplaatst. 
 
Adri Robijn, penningmeester 
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