
Notitie Declaraties Korczak Stichting
Onkosten die bestuursleden maken in het kader van werkzaamheden voor de stichting 
worden in principe vergoed (tegen het overleggen van bonnen). Tijd die men inzet voor de 
stichting wordt niet vergoed.

Tot de onkosten kunnen gerekend worden:
- reiskosten: OV-kosten (2e klas); benzinekosten; parkeerkosten
- vergaderkosten (zowel van bestuur als van werkgroepen); (afspreken welke 

kosten tot vergaderkosten gerekend kunnen worden)
- Bij deelname aan (internationale) congressen geldt:

i. Deels  eigen bijdrage
1. Afweging: noodzaak van deelname vanuit de stichting? 
2. Welk deel eigen bijdrage is reëel???
3. Reis/verblijfkosten / kosten deelname etc.

- Administratiekosten (papier, printinkt, porto etc.).
- Er is een algemene telefoonaansluiting voor de stichting bij Theo Cappon; die 

wordt vergoed
- Kosten die gemaakt worden voor gezamenlijke bestuursactiviteiten worden 

vergoed: 
ii. Bestuursdagen, studiedagen Korczak stichting, werkzaamheden voor 

de conferentie, Nasz Domkamp etc.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om reis- en andere onkosten niet te declareren maar als 
persoon gift op te geven bij de belastingaangifte; dan moet de stichting ANBI zijn! Zorg in dat 
geval voor een nauwkeurige administratie van bonnen en overleg van te voren even met de 
belastingsdienst.

Kosten die gemaakt worden i.v.m. het verzorgen van een gastles of workshop etc. dienen 
zoveel mogelijk gedeclareerd te worden bij de betreffende organisatie.



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.
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:

• Wij hebben de instelling aangewezen als ANBI.
• De instelling heeft een verklaring afgegeven dat u zich hebt ingezet als 

vrijwilliger.
• De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor 

een vergoeding.
• De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan 

uitbetalen.
• De ANBI 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 ANBI schenkt.
De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat u vergoed zou 
krijgen. Voor autokosten geldt een vast bedrag.
U kunt geen vergoeding krijgen voor gemaakte kosten
Maakt u kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te 
worden? Maar kunt u de gemaakte kosten niet vergoed krijgen door de 
slechte financiële situatie van de ANBI? 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
• auto- en taxikosten (voor autokosten geldt een vast bedrag)

Auto- en taxikosten
Voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, telt u een vast bedrag van 
€ 0,19 (voor autokosten van 2009 tot en met 2012) per kilometer mee. Voor 
taxikosten telt u de werkelijke kosten mee.



Onkostenvergoeding en belastingen

Een (vrijwilligers)organisatie is niet wettelijk verplicht om de onkosten van de 
vrijwilliger te vergoeden. Als een organisatie besluit een onkostenvergoeding te 
betalen, zijn er in principe twee mogelijkheden van betaling:

•  De werkelijke onkosten op basis van declaraties 
•  Een vaste vergoeding per vrijwilliger, de zgn. forfaitaire onkostenvergoeding
Vergoeding van werkelijke kosten
De onkosten die u maakt om vrijwilligerswerk uit te voeren, mogen altijd vrij worden 
vergoed. Bij vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten dient men ook aan te 
kunnen tonen. Te denken valt hierbij aan: telefoon-, kopieer, en reiskosten, eten, 
drinken en verblijfkosten.

Voor het vergoeden van reiskosten bestaat geen landelijke regeling. Deze worden 
vaak vergoed op basis van de prijzen van openbaar vervoer. Voor autokilometers 
vergoeden de meeste organisaties een bedrag tussen de ? 0,18 en ? 0,29 per km. 
Als u als vrijwilliger een vergoeding ontvangt voor aantoonbaar gemaakte kosten 
hoeft u hierover geen premies en belastingen te betalen. Dit is onafhankelijk van de 
hoogte van de gedeclareerde kosten.
Forfaitaire vergoeding.
Een organisatie kan ook kiezen voor een vaste vergoeding per vrijwilliger. Een 
vrijwilliger mag een maximale vergoeding van ? 150,-- per maand of ? 1.500,-- per 
jaar) ontvangen zonder dat daar premies en/of belasting afgedragen hoeven te 
worden. De hoogte van deze bedragen kan jaarlijks worden aangepast door de 
belastingdienst.

Voorwaarde is dat de vergoeding wordt verstrekt door een niet-commerciele 
instelling of een publiek orgaan. Deze regeling geldt dus niet voor sportorganisaties 
die in de vorm van een B.V. of N.V. worden geexploiteerd.

Mochten de werkelijk gemaakte kosten hoger uitvallen dan ? 150,-- per maand of ? 
1.500,-- per jaar, dan hoeft u als vrijwilliger geen premies of belasting of te dragen 
als het hele bedrag kan worden verantwoord via bonnen of andere bewijzen. Als u 
bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet, mag ook het maximum van ? 
150,-- per maand of ? 1.500,-- per jaar niet worden overschreden.
Niet gedeclareerde onkosten.
Als u onkosten declareert, maar u het geld niet wilt incasseren, dan mag u de 
onkosten bij "giften" op het belastingformulier opvoeren. De organisaties waarvoor 
u werkt moet dan wel een "van algemeen nut" instelling zijn en in de statuten moet 
staan dat vrijwilligers onkosten kunnen declareren.
Giften aan een instelling door het niet declareren van kosten.
Vrijwilligers die voor een instelling werken, maken daar vaak wel kosten voor. Zij 
zien echter vaak af van het bij die instelling in rekening brengen van die kosten. Kan 
de vrijwilliger deze kosten in de aangifte inkomstenbelasting verwerken?

Kosten die aan de instelling kunnen worden gedeclareerd of naar algemeen 
aanvaarde maatschappelijke opvattingen in alle redelijkheid zouden kunnen worden 
gedeclareerd kunnen bij het niet in rekening brengen van die kosten worden 
aangemerkt als een gift in het jaar waarin werd afgezien van die declaratie.

Vaak betreft het dan de niet-gedeclareerde kilometervergoeding wegens het 
gebruik van eigen auto. Bij een auto van de zaak is er alleen aftrek mogelijk, indien 



er een bijtelling wegens privegebruik van die auto is toegepast. Het maximaal fiscaal 
aftrekbare bedrag is voor 2006 vastgesteld op ? 0,18 per km. Indien overigens 
autokosten wel bij de instelling worden gedeclareerd, is het wel mogelijk om een 
hogere reele kostenvergoeding met de instelling af te spreken.

U kunt alleen aanspraak op de aftrek maken voor persoonlijke giften (lees: niet 
gedeclareerde kosten) die zijn gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, 
charitatieve, culturele, wetenschappelijke of anderszins het algemeen nut beogend 
in Nederland gevestigde instellingen.

In de aangifte dient er bij de berekening van de aftrekbare giften overigens rekening 
worden gehouden met een van het inkomen afhankelijke niet-aftrekbare drempel

Vastgesteld, maart 2013


