
VRIJWILLIGERSVERGOEDING KNVvL PARACHUTESPRINGEN 2015 

Per 1 januari 2015 is de notitie KNVvL vrijwilligersvergoeding ingevoerd. Hij is gebaseerd op de 

geldende regels van de belastingdienst. Deze notitie is leidend voor het kunnen uitbetalen van 

declaraties van KNVvL vrijwilligers. In concreto zijn er voor de vrijwilliger twee opties voor  

vergoeding die hieronder nader worden toegelicht. De opties zijn:  

1. Declareren van de daadwerkelijke kosten. 
2. Declareren op basis van een gemaximeerde vergoeding. 

Let bij het declareren op het volgende: 

● Voor declaraties moet het KNVvL model declaratieformulier worden gebruikt en ingevuld en 
ondertekend opgestuurd worden naar de afdeling financiën KNVvL. Per post, of digitaal naar 
declaraties@knvvl.nl. Dit is de link voor het formulier.  

● Bij optie 1 kunnen onkosten alleen worden uitbetaald met bijbehorende bonnen, facturen, 
nota’s, etc.  

● Bij optie 2 moeten de gemaakte uren vermeld worden. Reisuren mogen meegeteld worden.  
● Een combinatie van optie 1 en optie 2 is niet is toegestaan. Als er gekozen is geldt dit voor 

een heel kalenderjaar.  De vrijwilligers dienen zelf te kiezen. Wel kan er per kalenderjaar 
verschillend gekozen worden.  

● De gekozen optie geldt per persoon.  Dat betekent dat als iemand voor een andere 
vereniging als vrijwilliger bezig is en hij declareert op basis van optie 1 hij bij de KNVvL niet op 
basis van optie 2 mag declareren.  

● De bedragen in optie 2 zijn maximaal, en per persoon.  
● De controle en verantwoording of deze bedragen niet overschreden worden liggen bij de 

persoon zelf, niet bij de KNVvL. De belastingdienst kan bij de persoon zelf controleren, en bij 
de KNVvL. 

● Indien de gemaximeerde vergoeding overschreden wordt moet er belasting over worden 
betaald. Vrijwilligers die heel veel declareren en het maximale jaarbedrag overschrijden of 
dreigen te overschrijden doen er verstandig aan om optie 1 te kiezen. Dit geldt dus voor heel 
actieve vrijwilligers met veel werkzaamheden/kosten, maar ook b.v. voor iemand die een 
(dure) buitenlandse reis moet maken (IPC, PIA, EASP, EPU, etc.) en deze declareert.  

● Voorschieten van bedragen voor anderen en dan declareren telt mee voor de totaalbedragen 
van de declarant. Dit wordt derhalve afgeraden. Als er onkosten zijn van een vergadering of 
opleiding(lunch/diner/drank) verdient het de voorkeur een factuur op te laten sturen aan de 
KNVvL. Op die manier telt dit bedrag niet mee bij de maximale vrijwilligersvergoeding.  

De maximaal toegestane vergoedingen zijn: 

Optie  Reiskosten Drank/lunch, trainingen, 
kleding, tel/internet, porti 

Uurbedrag 
 < 23  jaar 

Uurbedrag 
23 jaar of ouder 

Maandbedrag  Jaarbedrag 

1 € 0,19 / km of OV Werkelijke kosten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

2 € 0,19 / km of OV n.v.t. € 2,50 € 4,50 € 150 € 1500 

 
Noot: voor vrijwilligers met een bijstandsuitkering gelden andere maximale bedragen. De hoogte van de uitkering verandert 
niet met maximale bedragen van € 95 per maand en € 764 per jaar.  
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