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FAQ - vrijwilligersregeling 

Ik ben een vrijwilliger, wat houdt de vrijwilligersregeling voor mij in? 

 
De vrijwilligersregeling is in het leven geroepen om tegemoet te komen aan het verlangen naar een 
duidelijke regeling voor het verstrekken van geringe kostenvergoedingen aan vrijwilligers. Die 
vrijwilligersvergoedingen zijn vrijgesteld voor de belasting- en premieheffing. Met andere woorden: de 
vergoeding die vrijwilligers ontvangen voor vrijwilligerswerk hoeven niet als inkomsten aan de 
Belastingdienst te worden opgegeven en organisaties zijn geen loonheffing verschuldigd. Aan de 
vrijstelling zijn enkele voorwaarden verbonden. Om als organisatie de vrijwilligersregeling te kunnen 
toepassen moet aan alle twee de volgende voorwaarden worden voldaan: 

• Als vrijwilliger verricht ik de werkzaamheden niet bij wijze van beroep; 

• De betaalde vergoeding bedragen niet meer dan 5 euro per uur, 190 euro per maand én 1.900 euro 
per kalenderjaar. Deze bedragen zijn het totaal van alle dagdeelvergoedingen, gedeclareerde 
kilometers (€ 0,30/km) en onkosten bij elkaar. 

Betaalt een sportorganisatie aan u uitsluitend een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten, dan 
gelden de toets aan de maand- en jaarmaxima niet. De kosten moeten dan aantoonbaar zijn en met 
betalingsbewijzen geadministreerd. Let op: wordt naast de kostenvergoeding een kerstpakket, gratis 
lidmaatschap of ander ‘voordeel’ verstrekt (in geld of in natura), dan moet automatisch worden 
voldaan aan de maximale bedragen van 190 euro per maand en 1.900 euro per jaar.  

 
Ben ik als official niet zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de inkomsten aan de 
Belastingdienst? 
 

Het klopt dat u als official zelf verantwoordelijk bent voor het opgeven van de inkomsten, als deze 
boven de 190 euro per maand en 1.900 euro per jaar uitkomen. Maar de KNHS en verenigingen 
mogen aan vrijwilligersvergoedingen ook niet meer betalen dan deze bedragen per vrijwilliger. Als er 
niet wordt voldaan aan de vrijwilligersregeling, dan ontstaat er een dienstverband. In dat geval moet 
de sportorganisatie of vereniging iemand in dienst nemen en voor deze persoon loonheffingen en 
premies afdragen voor iedereen die een hogere vergoeding ontvangt. Dit zou betekenen dat de 
wedstrijden onbetaalbaar worden. Daarnaast legt de belastingdienst forse boetes op, op het moment 
dat de regels niet worden nageleefd. Dit is iets van de KNHS wil voorkomen. 

 

Waarom gaat de KNHS op de stoel van de Belastingdienst zitten? 
 

Het is helemaal de bedoeling niet om in de schoenen van de Belastingdienst te treden. De KNHS is 
ontzettend dankbaar voor alle vrijwilligers binnen de sport en zouden het dan ook extra vervelend 
vinden als officials in de problemen komen door het onjuist toepassen van de vrijwilligersregeling van 
de belastingdienst. Als KNHS moeten wij ook voldoen aan de regels die de Belastingdienst ons 
oplegt. Dit is de rede dat de KNHS ook nooit meer dan 190 euro per maand en 1.900 euro per jaar 
mag vergoeden, ook al geeft u alle inkomsten door aan de Belastingdienst. 
 
Meer informatie vindt u op: Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl) en Vergoeding voor inzet en 
voor kosten (belastingdienst.nl) 

 
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vergoeding_voor_inzet_en_voor_kosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vergoeding_voor_inzet_en_voor_kosten
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Waarom heeft de KNHS de regels ineens aangepast? 
 

De regels rondom de vrijwilligersvergoedingen zijn niet aangepast. Wij merken dat de fiscus steeds 
strenger wordt met het controleren, waarbij ze steeds vaker letten op een juiste toepassing van de 
vrijwilligersregeling. De boetes kunnen behoorlijk oplopen. Wij vinden het als sportbond voor de 
paardensport belangrijk om onze KNHS-officials goed te informeren over bijzonderheden binnen de 
sport. De KNHS is ontzettend dankbaar voor alle vrijwilligers binnen de sport en zouden het dan ook 
extra vervelend vinden als officials in de problemen komen door het onjuist toepassen van de 
vrijwilligersregeling van de belastingdienst. 

 
 
Ik verricht zowel bij de KNHS als bij andere (paardensport)verenigingen en/of organisaties 
vrijwilligerswerk. Kan dit? 
 

Jazeker, iedereen mag zich voor diverse verengingen en/of organisaties vrijwillig inzetten. Echter 
mogen de verenigingen en/of organisaties zelf niet meer vergoeden dan de voorwaarden die de 
Belastingdienst stelt aan de vrijwilligersregeling. Indien u als vrijwilliger (doordat u zich voor 
verschillende verenigingen en/of organisaties inzet) in totaal een hogere vergoedingen ontvangt dan  
190 euro per maand of 1.900 per jaar, dan dient u als vrijwilliger deze inkomsten op te geven aan de 
Belastingdienst. U kunt de vrijwilligersvrijstelling in de aangifte inkomstenbelasting maar één keer 
benutten. Overschrijdt de totale vergoeding de normbedragen, dan is het totaal in de heffing van 
inkomstenbelasting overigens volledig belast zonder rekening te houden met eenmaal de vrijstelling. 
Dit laatste speelt zich dus af buiten de sportorganisatie om, maar geldt voor de individuele 
official/vrijwilliger. 

 
Heb ik als vrijwilliger altijd te maken met de grens van 190 euro per maand en 1.900 per jaar? Of 
zijn er nog andere mogelijkheden? 
 

U kunt als vrijwilliger eenmaal per jaar de keuze maken of u wilt declareren op basis van de 
dagdeelvergoedingen of dat u kiest voor de werkelijke kosten.  
Indien u kiest voor dagdeelvergoedingen, dan kunt u maximaal 190 euro per maand en 1.900 euro 
aan vergoedingen ontvangen, zonder dat u deze hoeft door te geven aan de Belastingdienst. Dit is 
gebaseerd op vergoedingen voor dagdelen en reiskosten (0,28/km) gezamenlijk. Indien u enkele 
keren per jaar vrijwilligerswerk verrichten, is dit een prima keuze. Mocht u regelmatig voor de KNHS of 
andere (paardensport)verenigingen en of organisaties op pad gaan, dan is het wellicht verstandig om 
de keuze te maken om alleen de werkelijke kosten te declareren. U ontvangt dan een kilometer 
vergoeding van € 0,30/km (bij de KNHS) en mocht u kosten maken tijdens een wedstrijd, zoals een 
lunch of bijvoorbeeld een overnachting omdat de wedstrijd op grote afstand van uw woonadres ligt, 
dan kunnen deze kosten (in overleg) vergoed worden. Zowel uzelf als de KNHS of andere 
(paardensport)verenigingen en of organisaties hoeven dan geen rekening meer te houden met de 
voorwaarden van de Belastingdienst. Let op: u kunt gedurende het jaar dan geen dagdelen meer 
declareren. Indien u toch een dagdeelvergoeding wenst voor uw inzet, dan kunt u wellicht minder 
(voor de paardensport) op pad, dan u nu gewend bent. 

 
Als ik ga voor werkelijke kosten, waarom mag ik dan maximaal € 0,30 per gereden kilometer 
declareren als ik voor de KNHS ingezet wordt? 
 

Voor de KNHS zijn zeker 700 vrijwilligers per jaar op pad en door het land zijn dat er meer dan 
20.000. Het is onmogelijk om per persoon uit te rekenen hoeveel brandstof uw auto verbruikt. Vandaar 
dat de KNHS één tarief van € 0,30/km heeft afgesproken. Normaliter wordt er een bedrag van              
€ 0,21/km belastingvrij aangehouden, maar omdat er binnen de paardensport veelal door grotere 
auto’s (waar een trailer achter mag) gereden wordt, hebben wij dit naar boven bijgesteld. 
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Als ik bijvoorbeeld als docent voor de KNHS wordt ingezet, mag ik dan ook vrijwilligerswerk 
verrichten? 
 

Jazeker dit mag. De werkzaamheden waarvoor u een arbeidsovereenkomst van de KNHS ontvangt, 
staan los van de werkzaamheden die u als vrijwilliger verricht. U draagt als er sprake is van een 
dienstverband premies en loonheffingen af aan de Belastingdienst via de KNHS. Als u daarbij 
vrijwilligerswerk verricht, dan gelden de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt.  

 
Waarom is de regel 190 euro per maand en maximaal 1.900 euro per jaar? Er zitten toch 12 
maanden in een jaar? Is het dan niet 190 x 12 = 2.280 euro? 
 

Helaas zijn dit de regels die de Belastingdienst heeft gemaakt. Daar kan de KNHS helaas ook niet 
vanaf wijken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de belastingdienst 
(Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl)). 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/

