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Vrijwilligersvergoeding 

Wil je als sportclub jouw vrijwilligers belonen voor hun inzet of 

tegemoet komen in onkosten? Dat is mogelijk. Je kan ervoor 

kiezen om te werken met een vrijwilligersvergoeding om 

vrijwilligers te bedanken/stimuleren.  

Betaal je vrijwilligersvergoedingen (in geld of natura) aan vrijwilligers, dan valt dit 

waarschijnlijk onder de vrijwilligersregeling. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen 

worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn 

verricht. 

De sportclub maakt gebruik van vrijwilligersvergoedingen 

Ja    Nee 

Zo ja, ben je als sportclub daar tevreden over? 

Ja    Nee 

 De vrijwilligersregeling houdt in dat de vergoeding aan vrijwilligers belastingvrij is, als 

aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Maak duidelijke afspraken over welke 

onkosten wel of niet vergoed worden. Maak de leden duidelijk indien de vrijwilligers 

geen vergoeding krijgen voor hun inzet. 

De sportclub kan de kosten die haar vrijwilligers maken op twee manieren vergoeden, 

namelijk op basis van: 

1. Werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten

De club vergoedt uitsluitend de werkelijke kosten op declaratiebasis. Hiervoor geldt 

geen limiet. Alle gemaakte kosten die kunnen worden aangetoond door middel van 

bewijsmateriaal, worden vergoed zonder dat men belasting daarover is verschuldigd. 

Deze vergoeding is echter alleen belast als niet kan worden aangetoond dat de 

vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven. Aan deze variant 

kleeft geen maximum zolang de sportclub de kosten kan (laten) aantonen.  

Let op: bij deze vrijwilligersvergoeding mag niet tevens een vergoeding voor bestede 

tijd toekennen. Wilt je dat wel? Dan kiest de sportclub voor de onderstaande variant.  
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2. Een vast bedrag voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden

Als de club kiest om vrijwilligers een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de 

kosten, geldt er een maximale vergoeding van € 180,- per maand en € 1.800,- per jaar 

(geldende regels voor 2021 – check bij de belastingdienst wat het actuele bedrag is). 

Met een vaste vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers niet te bewijzen dat er 

kosten zijn gemaakt en voorkomt de organisatie veel rompslomp met bewijsstukken. 

Bij leeftijden t/m 22 jaar: 

▪ De vrijwilliger ontvangt een vergoeding van maximaal €2,75 per uur dat oploopt

tot een maximum bedrag van €180,- per maand en €1800,- per jaar.

Bij leeftijden van 22 jaar of ouder: 

▪ De vrijwilliger ontvangt een vergoeding van maximaal €5,00 per uur dat oploopt

tot een maximum bedrag van €180,- per maand en €1800,- per jaar.

Indien de maxima wordt overschreden, wordt het bedrag bij het inkomen van de 

vrijwilliger opgeteld en moet deze daarover inkomstenbelasting betalen. De sportclub 

mag de vrijwilligersregeling alleen toepassen binnen een kalenderjaar, en niet binnen 

een sportseizoen, als dit over meerdere kalenderjaren loopt.  

Je kan twee soorten vergoedingen geven aan de vrijwilligers. Onder vergoedingen 

worden verstaan: 

▪ Financiële vergoedingen

o Geld, kilometer vergoeding, vacatiegelden en vrij besteedbare

cadeaubonnen

▪ Tegemoetkomingen in natura

o Alles wat de club niet in geld uitbetaalt, zoals een vrijwilligersfeest of een

cursus/opleiding

Tegemoetkoming in natura telt mee voor de grensbedragen (per maand en per jaar). 

Zo overschrijdt een vrijwilliger bij de club bijvoorbeeld de grensbedragen als die naast 

de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.800, ook een cursus krijgt aangeboden. 

Is er sprake van overschrijding? Beoordeel dan of er sprake is van dienstbetrekking, 

waarbij een arbeidsovereenkomst de beste oplossing is.  



3 

De vrijwilligers zijn verzekerd tijdens hun werkzaamheden 

Ja    Nee 

De meeste sportbonden hebben een automatische verzekering voor iedereen die lid 

is van een sportclub. Via de Utrechtse vrijwilligerscentrale zijn ook alle vrijwilligers in 

de stad verzekerd (website). Dit betreft vrijwel in alle gevallen alleen een aanvullende 

verzekering, eerst moet de eigen ongevallen/aansprakelijkheidsverzekering worden 

aangesproken. 


	Vrijwilligersvergoeding

	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off


