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Informatie voor vrijwilligers 
 
In deze brochure hebben we algemene informatie vastgelegd voor iedereen die vrijwilligerswerk doet of wil 
gaan doen en daarvoor eventueel een vergoeding kan krijgen. De aftrekbaarheid voor de Inkomstenbelasting 
van deze vergoeding hangt onder andere af van het feit of de organisatie waarvoor dat vrijwilligerswerk wordt 
gedaan de ANBI-status heeft.  
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Belastingdienst.  
 

Als vrijwilliger gewone gift aftrekken 
Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een bedrag aftrekken 
als een gewone gift. Er zijn twee situaties mogelijk: 
1. U krijgt een vrijwilligersvergoeding of kunt die krijgen, maar ziet hiervan af. 
2. U maakt kosten en krijgt hier geen vergoeding voor. 

 

1. U krijgt een vrijwilligersvergoeding of kunt die krijgen 
Krijgt u van een ANBI een vrijwilligersvergoeding? Maar ziet u hiervan af? Dan mag u het bedrag van 
deze vergoeding aftrekken. U moet dan wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

• De instelling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. 

• De instelling heeft een verklaring afgegeven dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger. 

• De instelling heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding. 

• De financiële situatie van de instelling is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen. 

• De instelling heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen. 

• U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de instelling schenkt. 
 

2. U krijgt geen vergoeding voor kosten die u maakt 
Als u afziet van de vergoeding voor gemaakte kosten, kan sprake zijn van een gift. Als de instelling de 
gemaakte kosten niet kan vergoeden, kan ook sprake zijn van een gift. Meer informatie over giftenaftrek 
als u geen vergoeding krijgt, leest u bij Gemaakte kosten als gewone gift aftrekken. 
 
Een voorbeeld van een vrijwilligersvergoeding en kosten: 
 
U bent vrijwilliger bij een ANBI. U bent ouder dan 23 jaar. De ANBI betaalt u een vergoeding van € 4,00 
per uur. Per maand ontvangt u € 120,00. In dit jaar ontvangt u € 1.440,00. Deze vergoeding valt onder 
een vrijwilligersvergoeding.  
Daarnaast betaalt u elke maand € 47,50 aan reiskosten die u niet declareert. U kunt deze kosten 
aftrekken als gift. 
 
Voorbeeld vergoeding inzet en kosten: 
 
U bent vrijwilliger bij een ANBI. U bent ouder dan 23 jaar. U ontvangt een vergoeding van € 4,00 per uur. 
Daarnaast betaalt u elke maand € 47,50 aan reiskosten. U krijgt van de ANBI elke maand € 187,50 als 
vergoeding voor uw inzet en gemaakte kosten. (U krijgt geen vrijwilligersvergoeding, omdat u niet aan 
de voorwaarden hiervoor voldoet). U ziet af van de vergoeding van € 187,50 en geeft het bedrag terug 
aan de ANBI. 
U kunt dit bedrag aftrekken als gift. 
 

Gemaakte kosten als gewone gift aftrekken 
Maakt u kosten voor een ANBI? Maar krijgt u deze kosten niet vergoed? Dan mag u het bedrag van die kosten 
misschien aftrekken als gewone gift. Daarbij is van belang of u wel of geen vergoeding kunt krijgen voor deze 
kosten. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/niet_in_loondienst_werken/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/voorwaarden_gewone_giften/gemaakte_kosten_als_gewone_gift_aftrekken
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1. U kunt een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten 
Kunt u de gemaakte kosten declareren bij de ANBI, maar ziet u hiervan af? Dan doet u een gift. U mag 
deze gift aftrekken als een gewone gift. U moet wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

• De instelling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. 

• De instelling heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding. 

• De financiële situatie van de instelling is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen. 

• De instelling heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen. 

• U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de instelling schenkt. 
 

De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat u vergoed zou krijgen. Alleen voor autokosten 
geldt een vast bedrag. 
 

2. U krijgt geen vergoeding voor gemaakte kosten 
Krijgt u de gemaakte kosten niet vergoed door de ANBI? Maar maakt u kosten die volgens 
maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Dan mag u deze kosten aftrekken als een 
gewone gift. 
Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld: 

• reiskosten 

• portokosten 

• kosten voor enveloppen, papier of inkt 

• taxikosten  

• autokosten (een vast bedrag van € 0,19 per kilometer). 
 


