DECLARATIEREGLEMENT
Beloningen en vergoedingen vrijwilligers
(2020 versie 1.0)

Inleiding
De NABV heeft als uitgangspunt dat het uitvoeren van vrijwilligerswerk jou als vrijwilliger geen geld
kost. In de periode 2013-2017 kende de NABV daarom een vergoedingenstelsel waarin louter werkelijke
kosten werden vergoed. Met de toename van het aantal en diversiteit van vrijwilligersfuncties was het
wenselijk om die regeling aan te passen. De NABV werkt daarvoor met vergoedingen en
onkostenregelingen. Deze zijn ingericht in overeenstemming met de regelingen van de belastingdienst,
waaronder de vrijwilligersregeling.
Dit declaratiereglement is geldig voor alle officials en functionarissen die binnen de NABV actief zijn als
vrijwilliger. Onder dit reglement vallen niet het bestuur, de ledenraad van de NABV, leden van

commissies, leden van (statutaire) platforms en medewerkers van de NABV.
Declaratieprocedure
1. Je hebt keuze uit twee modellen: de fiscale vrijwilligersregeling en declaraties van werkelijke
kosten. De keuze die je maakt, is pas bij aanvang van het volgende kalenderjaar te wijzigen.
2. Wanneer je kiest voor de fiscale vrijwilligersregeling, dan kun je geen onkosten declareren maar
krijg je een vergoeding per uur (zie bijlage A).
3. Wanneer je kiest voor het declareren van werkelijke kosten, dan worden alleen die kosten vergoed
die je aantoonbaar hebt gemaakt voor het uitoefenen van die functie voor de NABV.
4. Declaraties worden enkel in behandeling genomen indien:
a. Je het NABV-declaratieformulier gebruikt;
b. Je de originele betaalbewijzen toevoegt (pinbonnetjes worden niet geaccepteerd).
5. Alle gemaakte kosten dienen binnen twee (2) maanden te worden gedeclareerd. Kosten die in
december zijn gemaakt, kunnen uiterlijk tot 31 januari worden gedeclareerd.
Reiskosten
6. Reiskosten zijn enkel te declareren indien men heeft gekozen voor het model waarin werkelijke
kosten worden vergoed;
7. Reiskosten OV worden vergoed op basis van een reis in de tweede klasse. Deze kosten worden
vergoed indien er vervoersbewijzen zijn toegevoegd óf indien een Specificatie transactie OVChipkaart kan worden overlegd.
8. Reiskosten met eigen auto worden vergoed op basis van werkelijke kosten waarbij de NABV een
minimumbedrag van € 0,19 per kilometer berekend en een maximumbedrag van € 0,35 per
kilometer. Indien je meer dan € 0,19 per kilometer aan kosten hebt, dien je dit jaarlijks aan te
tonen. De NABV hanteert hierbij de kostenberekening van de ANWB.
9. Reiskosten kunnen enkel worden gedeclareerd indien je met je eigen auto hebt gereisd. Het
meerijden met derden wordt niet vergoed.
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Verblijfskosten
10. De NABV vergoedt onder bepaalde omstandigheden verblijfskosten waaronder ontbijt, lunch,
diner en overnachtingen.
11. De kosten die vergoed worden door de NABV zijn als volgt:
a. € 10,00 voor een ontbijt (ontbijtcomponent) indien je werkzaamheden voor de NABV
aanvingen vóór 6.00 uur en doorlopen tot na 8.00 uur;
b. € 15,00 voor een lunch (lunchcomponent) indien je werkzaamheden voor de NABV
aanvingen vóór 12.00 uur en doorlopen tot na 14.00 uur;
c. € 25 voor een avondmaaltijd (dinercomponent) indien je werkzaamheden voor de NABV
aanvingen vóór 18.00 uur en doorlopen tot na 20.00 uur.
d. € 100,00 voor logies (logiescomponent) na schriftelijke goedkeuring vooraf door Directeur
of Nationaal Coördinator NABV.
Overige kosten
12. De NABV vergoedt telefoonkosten. Om deze te declareren is een specificatie nodig van je factuur,
met daarbij gearceerd de telefoonnummers die je in uitoefening van je functie hebt gebeld.
13. De NABV vergoedt print- en reprokosten indien deze noodzakelijk waren voor de uitoefening van
je functie.
Fiscale Vrijwilligersregeling met Vergoeding
14. Vrijwilligers zijn geen betaalde arbeidskrachten. Als je als vrijwilliger de werkzaamheden niet
beroepsmatig verricht, kun je gebruik maken van de fiscale vrijwilligersregeling van de
belastingdienst. Dat betekent dat je maximaal € 5,00 per uur( <22 jaar: € 2,75 per uur) als
vergoeding kunt krijgen, met een maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Deze
bedragen zijn vastgesteld door de belastingdienst.
15. Standaardvergoedingen (rekenvoorbeelden, uren kunnen wijzigen):
a. Dienst in NAC te Geldermalsen (maandag t/m vrijdag van 18 uur tot 23 uur): € 25,00
b. Dienst in NAC te Geldermalsen (weekend van 9.30 tot 16.30 uur): € 35,00
c. Begeleiden cursist als (gecertificeerde) praktijkbegeleider: € 15,00 per cursist per dag
d. Social media NABV (op basis 20 uur per maand): € 100 per maand
e. Medewerker event op dag (dienst 12 uur): € 60
f. Art Director NABV (op basis van 25 uur per maand): € 125 per maand
16. In deze vergoedingen zitten alle kosten die je als vrijwilliger maakt. Je kunt geen extra onkosten
(bv. telefoonkosten, cartridges, kilometers) declareren. Alle kleding en andere materialen (o.a.
laptop, software, FPS-meter, lesmaterialen etc.) die je ontvangt, zijn in bruikleen. Voor cursussen
wordt een bijdrage gevraagd en eventuele (verplichte) terugkom- of scholingsdagen kunnen niet
worden gedeclareerd. Het bedrag van de vrijwilligersregeling is daarmee het totaal van alle
onkosten.
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Voor wie is de Fiscale Vrijwilligersregeling interessant?
 Marshalls in het NAC die uit de buurt van Geldermalsen komen;
 Vrijwilligers die de social media van de NABV beheren en vanuit huis kunnen werken;
 Praktijkbegeleiders die een vergoeding krijgen per cursist die ze begeleiden tijdens hun reguliere
werkzaamheden tijdens wedstrijden en events;
 Een vrijwilliger die één dag komt helpen bij een evenement (bv. wedstrijd, beurs).
Vergoeding Werkelijke Kosten
17. Omdat de fiscale vrijwilligersregeling niet voor alle vrijwilligers tot gevolg heeft dat ze geen kosten
maken voor hun vrijwilligerswerk, kent de NABV ook een regeling waarbij werkelijke kosten
worden vergoed. Je ontvangt dan een vergoeding van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte
kosten die bij de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn, zoals kilometervergoeding, evt.
overnachtingskosten, indien deze kosten met bonnen aangetoond kunnen worden en vallen
binnen het declaratiereglement.
18. Indien je kiest voor de vergoeding van werkelijke kosten, worden geen uren vergoed die je als
official of functionaris actief was.
Voor wie is dit interessant?
 Opleiders en auditors van de NABV;
 Leden van commissies en werkgroepen;
 Vrijwilligers die meerdere functies bekleden binnen de NABV;
 Officials bij wedstrijden;
 Vrijwilligers met grote reisafstanden.
Uitwerking en slotbepaling
19. De vereniging keert de onkostenvergoeding maandelijks uit.
20. Vrijwilligers kunnen in meerdere functies actief zijn.
21. De vereniging geeft – desgevraagd – de uitbetaalde bedragen door aan de Belastingdienst. De
vrijwilliger draagt zelf verantwoordelijkheid voor het in de belastingheffing betrekken van de
vergoedingen, als dat voor hem van toepassing is.
22. Kosten die niet benoemd zijn in dit declaratiereglement, kunnen enkel worden goedgekeurd na
schriftelijke toestemming van de Directeur of Nationaal Coördinator van de NABV.
23. Dit reglement gaat in (met terugwerkende kracht) op 1 januari 2020 voor alle functies.
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Bijlage A: Rekenvoorbeelden
Marijke helpt af en toe mee in het NAC in Geldermalsen. Ze komt uit Tiel en rijdt 15 km heen en 15 km
terug. Als ze kiest voor de vrijwilligersregeling ontvangt ze voor die dienst op maandagavond van 18 tot
23 uur (5 x 5,00) = € 25,00. Als ze kiest voor een kilometervergoeding, ontvangt ze ( 2 x 15km x 0,35) =
€ 10,50.
 Marijke heeft geen andere taken binnen de NABV en kiest dus voor de vrijwilligersvergoeding
Timothy helpt ook in het NAC. Hij woont in Gouda en reist 70 km heen en 70 km terug. Als hij kiest
voor de vrijwilligersregeling krijgt hij voor een woensdagavond een vergoeding van € 25,00. Hij heeft
een kleine auto die € 0,28 per km kost volgens de ANWB-berekening. Op basis van de regeling voor
werkelijke kosten kan hij (2 x 70km x 0,28) = € 39,20 declareren.
 Tim kiest voor de werkelijke kosten.
Jeffrey helpt af en toe in het NAC én begeleid als praktijkbegeleider soms marshalls-in-opleiding op
een airsoftveld waar hij ook vrijwilliger is. Hij koos eerder al voor de fiscale vrijwilligersregeling
waardoor hij vergoedingen kan declareren. In april heeft hij vijf cursisten begeleid. Daarvoor declareert
hij ( 5 x 15 = ) € 75. Voor de 3 zaterdagen die hij in april werkte in het NAC declareert hij ook ( 3 x €
35,00 = ) € 105,00. Daarmee komt hij in totaal op € 180,00 uit. De NABV mag volgens de
vrijwilligersregeling niet meer uitkeren van € 170 per maand, en doet dat dan ook niet.
Shirley zit in de ledenraad van de NABV maar wil ook graag als praktijkbegeleider aan de slag. Deze
functies bijten elkaar niet. Ze woont in Friesland dus heeft eerder al gekozen voor de werkelijke kosten.
Haar auto komt uit op € 0,35. Ze is vorige maand naar Geldermalsen op en neer geweest voor een
vergadering en declareerde daarvoor: (2 x 195 x 0,35 =) € 136,50. Deze maand heeft ze 5 marshalls-inopleiding begeleid als praktijkbegeleider bij een veld bij haar in de buurt. Omdat ze eerder heeft
gekozen voor werkelijke kosten, kan ze deze (5 x € 15 =) € 75 niet declareren.
Jordan zit in een werkgroep die vier keer zal vergaderen om een advies uit te brengen over BB’s. Hij
heeft een leaseauto die hij ook privé gebruikt. Ondanks de bijtelling komt Jordan niet boven de € 0,19
per km aan werkelijke kosten uit. Hij declareert zijn ritten naar het hoofdbureau van de NABV in
Geldermalsen voor € 0,19 per kilometer.
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