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Iedereen die werk verricht voor de vereniging zal 

dit als vrijwilligerswerk beschouwen. Ook al krijgt 

hij of zij een onkostenvergoeding, dit staat niet in 

verhouding tot wat iemand zou ontvangen wan-

neer hij in loondienst werk verricht. 

De wet denkt daar echter anders over, wanneer 

er een onkostenvergoeding wordt gegeven aan de 

vrijwilliger (Zie ook het artikel ‘Vrijwilliger mag 

onbelast onkostenvergoeding ontvangen’). 

 

Vrijwilligerswerk 

Het is aan de hengelsportvereniging om aan te 

tonen dat iemand een vrijwilliger is en daarom 

een onkostenvergoeding heeft ontvangen. Het is 

dus belangrijk om goed alle (declaratie) bonnen 

te bewaren. Voor de belastingdienst ben je een 

vrijwilliger als je niet beroepshalve arbeid ver-

richt. De vergoeding die de vrijwilliger krijgt is 

een compensatie van de onkosten die hij maakt. 

De vergoeding is dus niet marktconform. 

Een vrijwilliger verricht werkzaamheden in geor-

ganiseerd verband (de vereniging) maar wel on-

verplicht (hij kan er mee stoppen wanneer hij wil) 

en onbetaald (de onkostenvergoeding mag niet 

marktconform zijn). Dat hij een morele plicht 

heeft om zijn werk te doen, doet niets af aan het 

feit dat hij zijn werk onverplicht doet. 

Een vrijwilligers(onkosten)vergoeding mag gege-

ven worden als de vrijwilliger aan de volgende 

punten voldoet: 

1. De vrijwilliger mag het werk niet uit vanuit zijn 

beroep doen 

2. De vereniging mag niet onder de vennoot-

schapsbelasting vallen 

De vrijwilliger mag wel bij meer verenigingen een 

vrijwilligersvergoeding krijgen maar het totaal 

ontvangen bedrag mag niet hoger zijn dan wat de 

fiscus voorschrijft. Is het bedrag hoger, dan moet 

de vrijwilliger hiervan zelf aangifte doen bij de 

belastingdienst 

Dienstbetrekking 

Je hebt in ieder geval een dienstbetrekking 

(arbeidsrelatie en bent dus geen vrijwilliger) 

met de vereniging wanneer alle volgende punten 

van toepassing zijn: 

• Er wordt arbeid verricht door de persoon zelf, 

hij kan dit werk niet uitbesteden. Een vrijwilliger 

is niet verplicht het werk zelf uit te voeren, hij 

kan het ook aan een ander overlaten 

• De werkgever (vereniging) is verplicht om loon 

te betalen. Sommige verenigingen stellen een 

vrijwilligersovereenkomst op, dit is echter geen 

arbeidscontract en er is geen arbeidsrelatie. In 

een vrijwilligersovereenkomst wordt afgesproken 

dat er geen loon wordt betaald. Vergoeding voor 

onkosten is geen loon, tenzij het te hoog is en er 

sprake is van verkapt loon. 

• Er moet een gezagsverhouding zijn tussen de 

werkgever (vereniging) en werknemer. De vereni-

ging geeft aanwijzingen en instructies over het 

werk en mag een nadere invulling geven aan het 

werk. De werkgever bepaalt de werktijden en het 

werk mag niet worden geweigerd. 

 

Wanneer ben ik een vrijwilliger? 
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Overeenkomst van opdracht 

De vereniging heeft besloten het clubgebouw te 

laten schilderen door een vrijwilliger die hiervoor 

een onkostenvergoeding krijgt. Er worden afspra-

ken gemaakt die worden vastgelegd in een over-

eenkomst van opdracht. Hierin wordt opgenomen: 

de te vergoeden onkosten van verf en andere ma-

terialen en een honorarium.  

Omdat er een honorarium wordt gegeven, is de 

persoon die het werk gaat verrichten geen vrijwil-

liger en kan hij niet de onbelaste vrijwilligers 

(onkosten) vergoeding ontvangen. Ook al is hier 

geen sprake van een dienstbetrekking, de wet 

ziet dit als een fictieve dienstbetrekking en er 

moeten premies over het loon worden betaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste onkostenvergoeding 

Een vaste onkostenvergoeding heeft als nadeel 

voor de vereniging dat de kosten wel aangetoond 

moeten worden (met bonnen). Als achteraf blijkt 

dat er teveel is uitbetaald, zou dit verrekend moe-

ten worden.  

Als de onkosten niet gedekt worden door bonnen, 

wordt de vergoeding gezien als bovenmatig en 

moeten er premies voor de sociale verzekering 

worden afgedragen. Ook in het geval van boven-

matige vergoeding zou er sprake kunnen zijn van 

een fictieve dienstbetrekking. 


