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Regeling onkostenvergoeding vrijwilligers  

 

Uitgangspunten 
De Voedselbank is er voor mensen in armoede. Mensen die iedere week weer moeten schipperen 

om hun rekeningen te betalen en eten op tafel te krijgen. Bij de Voedselbank krijgen ze een pakket 

met gevarieerd voedsel, een luisterend oor én ondersteuning bij het verbeteren van hun financiële 

situatie. De voedselbank kan niet zonder vrijwilligers. Als vrijwilligers kosten moeten maken dan zal 

de voedselbank deze zoveel mogelijk vergoeden. Hierbij wordt uitgegaan van redelijkheid en 

billijkheid zoals in het navolgende uitgewerkt. De declaraties dienen te voldoen aan te stellen 

administratieve en controle-eisen en mogen niet in strijd zijn met belastingwetten. De uitvoering van 

het beleid is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. 

 

Wie kan declareren/vrijwilligersovereenkomst 
Elke vrijwilliger waarmee door Voedselbank Utrecht een vrijwilligersovereenkomst is gesloten heeft 

recht op een onkostenvergoeding. Zonder vrijwilligersovereenkomst is er in principe geen recht op 

de vergoeding van kosten tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk door de penningmeester 

toestemming is gegeven. 

Vrijwilligers die de vrijwilligersovereenkomst hebben gesloten met de stichting die het uitdeelpunt 
beheerd dienen de overeenkomst met deze stichting af te sluiten en de onkosten daar te declareren. 
Vergoedingen voor gemaakte onkosten tellen niet mee voor de inkomstenbelasting. Mocht een 
vrijwilliger ook een vergoeding krijgen voor uren inzet bij een andere organisatie dan gaat er een 
maximumbedrag gelden wat onbelast is. Vraag dit na bij de belastingdienst of de penningmeester. 
 

Welke kosten worden vergoed 
De navolgende kosten worden vergoed: 

1. Reiskosten van huis naar de Voedselbank (centraal magazijn of uitdeelpunt)  

Deze kosten komen in principe voor vergoeding in aanmerking als de afstand 5 km of meer is 

tot een maximum van 20 km enkele reis. De afstand wordt bepaald m.b.v. www.routenet.nl 

op basis van de kortste route.  

Vergoeding: 

• Openbaar vervoer op basis van de werkelijke kosten.  

• Autokosten op basis van € 0,35 per km. 

• Fiets, brommer of scooter € 0,20 cent per kilometer. 

2. Transportkosten.  

Kosten die gemaakt worden wanneer met eigen auto voedsel wordt opgehaald of 

weggebracht komen volledig voor vergoeding in aanmerking, mits hier een opdracht van de 

coördinator aan ten grondslag ligt. Vergoeding obv € 0,35 per km. 

3. Kantoorkosten 

Aantoonbaar gemaakte kantoorkosten die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de 

vrijwilligerstaak komen voor vergoeding in aanmerking op basis van de werkelijke kosten. 

http://www.routenet.nl/
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Uitgezonderd hiervan zijn laptops, printers, inktcartridges tenzij vooraf goedgekeurd door de 

penningmeester. 

4. Overige kosten 

Overige kosten worden vergoed na goedkeuring vooraf van de penningmeester en op basis 

van de werkelijke kosten. 

 

Wijze en tijdstip van declareren 
Voor het declareren dient gebruik te worden gemaakt van het standaard declaratieformulier (zie 

bijlage). Alle gedeclareerde kosten dienen te worden aangetoond met bonnen en specificaties. 

Voor reis- en transportkosten waarbij een kilometervergoeding wordt gevraagd geldt de 

handtekening van de coördinator als bewijsstuk. 

Indien geen bonnen/handtekeningen aanwezig zijn komen de kosten in principe niet voor vergoeding 

in aanmerking. 

De kosten dienen binnen één maand, na afloop van de maand waarin de kosten zijn gemaakt 

ingediend te worden bij de penningmeester. Dit kan per mail: 

penningmeester@voedselbankutrecht.nl of ingeleverd /per post naar de Arkansasdreef 32G, 

Utrecht. 

Afhandeling en betaling 
De penningmeester is belast met de uitvoering van het declaratiebeleid, de controle op de 

declaraties, de uitbetaling en de uitputting van het budget. De penningmeester is gerechtigd tot het 

vragen van verdere toelichting en uitbetaling uit te stellen tot een naar zijn mening bevredigende 

toelichting is ontvangen. Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst plaatsvinden. 

Fiscale regeling afzien van onkostenvergoeding 
De belastingdienst heeft een regeling dat wanneer je afziet van de onkostenvergoeding je dit bedrag 
onder voorwaarden mag aftrekken van je inkomstenbelasting. 

• De organisatie heeft een ANBI status (heeft de Voedselbank) 

• De organisatie heeft een onkostenregeling en genoeg financiën om de vergoeding ook 
daadwerkelijk uit te betalen 

• De vrijwilliger is vrij in zijn keuze tussen uitbetalen en afzien van uitbetalen. 
De belastingdienst heeft een vrijwilligersverklaring op de website staan die dan door de vrijwilliger 
en de organisatie dient te worden ingevuld. 
Vrijwilligers die hier gebruik van willen maken kunnen hiervoor contact opnemen met de 
penningmeester. 
 

Herziening/aanpassing van deze regeling 
Deze regeling gaat in per 1 januari 2023 en vervangt alle voorgaande regelingen en afspraken. Deze 
regeling kan jaarlijks maximaal een keer worden herzien en aangepast.  
 

mailto:penningmeester@voedselbankutrecht.nl

