
  

 

VNPF BELASTINGCONVENANT VOOR POPPODIA  
MET VRIJWILLIGERS   - LAATSTE UPDATE DECEMBER 2021 

 
TOELICHTING 
 
Wie vrijwilligers een belastingvrije vergoeding wil geven, heeft daarvoor verschillende mogelijkheden: 
een onkostenvergoeding, een financiële vergoeding of bijvoorbeeld verstrekkingen in natura. Voor 
poppodia aangesloten bij de VNPF zijn hiervoor speciale afspraken gemaakt met de Belastingdienst in 
een convenant. Wat houdt dit in en wat zijn de voordelen van deelname? 
 

BELASTINGCONVENANT VOOR POPPODIA 
 
De Belastingdienst heeft speciale afspraken gemaakt voor poppodia aangesloten bij de VNPF die zijn 
vastgelegd in het ‘Convenant Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals’. Het Belastingconvenant 
is een wens van VNPF-podia en de Belastingdienst om in goede samenwerking tot landelijke duidelijke 
transparante regelgeving, toepassing en handhaving te komen voor alle podia. De vergoedingen en 
verstrekkingen aan vrijwilligers worden jaarlijks middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS) 
getoetst en geëvalueerd met de Belastingdienst. 
 
 

VOORDELEN DEELNAME BELASTINGCONVENANT 
 

* Administratieve lastenverlichting: je hoeft geen individuele registratie van de vergoedingen en 
verstrekkingen aan vrijwilligers meer bij te houden, maar alleen het aantal verstrekkingen aan alle 
vrijwilligers tezamen. De waarde van de verstrekkingen wordt vervolgens berekend op basis van het 
gemiddelde van de VNPF poppodia. 
 
* Zekerheid en duidelijkheid: Er zijn nu landelijk eenduidige afspraken over de vergoedingen en 
verstrekkingen aan vrijwilligers bij poppodia en de registratie en controle ervan. Het beleid van jouw 
poppodium wordt beoordeeld op basis van de afspraken met de VNPF en het gemiddelde van alle 
VNPF poppodia (forfait) en niet meer alleen op jouw individuele situatie, waardoor je minder risico 
loopt op fouten en nadelige consequenties daarvan. 

Bij een reguliere belastingcontrole van een individueel podium dat het convenant ondertekend heeft 
worden de verstrekkingen en vergoedingen aan vrijwilligers buiten dit onderzoek gelaten, omdat deze 
al worden gemonitord middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS) en er wordt uitgegaan wordt 
van wederzijds vertrouwen. Deelnemers aan het convenant worden uitsluitend periodiek en 
steekproefsgewijs geëvalueerd op naleving van het convenant (in het kader van het horizontaal 
toezicht), waarbij deze podia een registratie moeten aantonen van verstrekkingen en vergoedingen 
aan alle vrijwilligers tezamen. Voor podia die het convenant níet ondertekend hebben is bij een 
reguliere belastingcontrole een onderzoek naar de verstrekkingen en vergoedingen aan vrijwilligers 
wél van toepassing en zijn de afspraken uit het convenant niet van toepassing. Deze podia moeten 
bovendien een individuele registratie kunnen aantonen.  

Daarnaast  kan de VNPF kan namens jouw podium belangrijke vragen beantwoorden en eventuele 
onduidelijkheden wegnemen in goede samenspraak met de Belastingdienst.  

* Gemak en overzicht: met het rekenvoorbeeld (bijlage 5) kun je zelf makkelijk invullen en uitrekenen 
hoe bij jouw podium de vergoedingen en verstrekkingen per vrijwilliger zijn verdeeld. Zo weet je zeker 
dat je binnen de toegestane grenzen blijft en waar nodig je beleid moet aanpassen. 
 

https://www.vnpf.nl/dossiers/fiscaal/belastingconvenant


  

 

VERSTREKKINGEN (ENTREE + HORECA)  
De meest voorkomende verstrekkingen zijn in het VNPF Belastingconvenant begrensd op 25% van de 
maximale vergoeding (dus € 450 per jaar per vrijwilliger): 

• Gratis entreebewijzen voor vrijwilligers in hun vrije tijd (eigen bezoek) 

• Gratis entreebewijzen voor introducés van vrijwilligers (gastenlijst) 

• % korting op horecaconsumpties (bijv. drankmuntjes) voor vrijwilligers 
   

FINANCIËLE VERGOEDINGEN VOOR VRIJWILLIGERSDIENSTEN 
De meest voorkomende vergoeding bij poppodia is het uitbetalen van een vrijwilligersdienst (zware 
dienst of nachtdienst). Hieronder verstaan we naast geld ook consumptiemunten en vrij besteedbare 
cadeaubonnen.  Deze kunnen bijvoorbeeld in één keer, maandelijks of per gewerkte (zware/nacht) 
dienst worden uitbetaald. De vergoedingen voor betaalde vrijwilligersdiensten per vrijwilliger per jaar 
zijn in het VNPF Belastingconvenant begrensd op 25% van de maximale vergoeding (dus € 450 per jaar 
per vrijwilliger).  
 

OVERIGE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN 

Deze zijn in het VNPF Belastingconvenant begrensd op 50% van de maximale vergoeding (dus € 900 
per jaar per vrijwilliger) en zijn bijvoorbeeld: 

• Een vrijwilligersfeest 

• Een bedrijfsuitje 

• Een kerstpakket 

• Een cursus of opleiding (bv. BHV of EHBO) 
 

REGISTRATIE 
Indien een poppodium (nog) niet deelneemt het VNPF Belastingconvenant is het nodig de betalingen 

en verstrekkingen en NAW-gegevens van de vrijwilliger goed te administreren en bij te houden 

hoeveel vergoeding er per vrijwilliger per uur,  per maand en per jaar wordt verstrekt. Er moet altijd 

aangetoond kunnen worden of de vergoeding binnen de toegestane grenzen blijft. De vergoeding is 

hierbij een optelsom van alle financiële vergoedingen + verstrekkingen in natura + 

onkostenvergoedingen.  

Ondertekenaars van het VNPF Belastingconvenant hoeven niet voor individuele vrijwilligers te 

registreren, maar alleen deze cijfers voor alle vrijwilligers tezamen bij te houden: 

• aantal eigen bezoeken vrijwilligers 

• aantal introducé bezoeken (gastenlijst) vrijwilligers 

• % eigen bijdrage (verkoopprijs munten minus korting) consumpties 

• gemiddelde vergoeding betaalde vrijwilligersdiensten 

• aantal betaalde vrijwilligersdiensten 

• optelsom van overige vergoedingen en verstrekkingen  
 

Deze en algemene gegevens zoals horecaomzet, recettes en bezoekaantallen levert de 

podiumdirecteur jaarlijks aan via het Poppodium Analyse Systeem (PAS). Het gemiddelde van alle 

VNPF-podia wordt vervolgens als uitgangspunt genomen in het convenant om te beoordelen of de 

verstrekkingen aan vrijwilligers bij alle podia binnen de toegestane grenzen blijven, wat alle afgelopen 

jaren ruimschoots het geval was. 

 



  

 

Samenvatting regels voor WEL/NIET deelnemers van Convenant: 

Soort vergoeding/ 
verstrekking  

Rekenwijze toegestane 
korting  

NIET deelnemer 
Convenant 

 WEL deelnemer Convenant 

Gratis toegang voor 
vrijwilligers in hun vrije tijd 
(eigen bezoek) 
 +  
gratis toegang voor 
introducés van vrijwilligers 
(gastenlijst) 

Maximale toegestane 
korting is 20% op de 
verkoopprijs van het 
entreebewijs, de rest is 
loon in natura.  

Voor alle vrijwilligers 
apart bijhouden. Alle 
verstrekkingen en 
vergoedingen per 
vrijwilliger per jaar  
mogen maximaal €180 
per maand en €1.800 per 
jaar bedragen. 

Voor alle vrijwilligers samen bijhouden. Gemiddelde 
verstrekkingen eigen bezoek + introducébezoek + 
korting op consumpties per vrijwilliger per jaar  mag 
maximaal 25% (€450) van de maximaal toegestane 
vergoeding (€1.800) bedragen. Het gemiddelde per 
vrijwilliger per jaar kun je eenvoudig berekenen met 
behulp van het Convenant-Excel-rekenvoorbeeld 
met daarin reeds voor-ingevulde waarden 
(gemiddelden VNPF-podia). De waarde wordt in het 
convenant berekend op basis van de gemiddelde 
entreeprijs bij alle podia, dus het gaat voor 
individuele podia niet om het bijhouden van de 
waarde van de verstrekte tickets, maar alleen om 
het aantal bezoeken van vrijwilligers + het aantal 
bezoeken van introducés. 

Korting op consumpties Maximale toegestane 
korting is 20% van de 
verkoopprijs van de 
consumptie. Het bedrag 
dat aan de vrijwilliger 
betaald wordt (overige 
korting) is 100% loon in 
natura. 

Voor alle vrijwilligers 
apart bijhouden. Alle 
verstrekkingen en 
vergoedingen per 
vrijwilliger per jaar  
mogen maximaal €180 
per maand en €1.800 per 
jaar bedragen. 

Voor alle vrijwilligers samen bijhouden. Gemiddelde 
verstrekkingen eigen bezoek + introducébezoek + 
korting op consumpties per vrijwilliger per jaar  mag 
maximaal 25% (€450) van de maximaal toegestane 
vergoeding (€1.800) bedragen. Het gemiddelde per 
vrijwilliger per jaar kun je eenvoudig berekenen met 
behulp van het Convenant-Excel-rekenvoorbeeld 
met daarin reeds voor-ingevulde waarden 
(gemiddelden VNPF-podia). De waarde  wordt in het 
convenant berekend op basis van gemiddelde 
horecaverbruik bezoekers, dus het gaat voor 
individuele podia niet om het bijhouden van het 
aantal verkochte munten, maar alleen om het % 
korting dat de vrijwilligers krijgen. 

Debriefing (nazit / 
naborrel/ evaluatie) 
consumpties   
 
 

Maximale toegestane 
korting is 2 drankjes per 
vrijwilliger. Meer 
consumpties is loon in 
natura dus moet 
worden geregistreerd. 

Voor alle vrijwilligers 
apart bijhouden. Alle 
verstrekkingen en 
vergoedingen per 
vrijwilliger per jaar  
mogen maximaal €180 
per maand en €1.800 per 
jaar bedragen. 

Voor alle vrijwilligers samen bijhouden. Indien meer 
dan 2 consumpties per vrijwilliger worden verstrekt 
dan deze extra verstrekkingen registreren bij 
‘overige vergoedingen en verstrekkingen. 

Vergoeding in geld of 
consumptiemunten voor 
betaalde 
vrijwilligersdiensten (bijv. 
zware/nachtdiensten) 

Maximale vergoeding 
toegestaan is €5,00 per 
uur voor vrijwilligers 
vanaf 21 jaar, en €2,75 
per uur voor 
vrijwilligers jonger dan 
21 jaar,  zolang het 
totaal van alle 
verstrekkingen en 
vergoedingen binnen 
toegestane grenzen 
blijft. 
 

Voor alle vrijwilligers 
apart bijhouden. Alle 
verstrekkingen en 
vergoedingen per 
vrijwilliger per jaar  
mogen maximaal €180 
per maand en €1.800 per 
jaar bedragen. 

Voor alle vrijwilligers samen bijhouden. Gemiddelde 
vergoeding betaalde vrijwilligersdiensten per 
vrijwilliger per jaar  mag maximaal 25% (€450) van 
de maximaal toegestane vergoeding bedragen. Het 
gemiddelde per vrijwilliger per jaar kun je berekenen 
met behulp van het Convenant-Excel-
rekenvoorbeeld. 

Overige verstrekkingen en 
vergoedingen zoals 
feestjes, uitjes, 
cadeaubonnen 

100% loon in natura, 
maar geen loonheffing 
zolang totaal van 
verstrekkingen en 
vergoedingen binnen 
toegestane grenzen 
blijft 
 

Voor alle vrijwilligers 
apart bijhouden. Alle 
verstrekkingen en 
vergoedingen per 
vrijwilliger per jaar  
mogen maximaal €180 
per maand en €1.800 per 
jaar bedragen. 

Voor alle vrijwilligers samen bijhouden. Het 
gemiddelde van de overige verstrekkingen en 
vergoedingen per vrijwilliger per jaar mogen 
maximaal 50% (€900) van de maximaal toegestane 
vergoeding bedragen. Het gemiddelde per 
vrijwilliger per jaar kun je berekenen met behulp van 
het Convenant-Excel-rekenvoorbeeld. 



  

 

 

REKENHULP  

Met de simpele Excel REKENHULP verstrekkingen vrijwilligers (bijlage 5) op de VNPF-website kun je 

de gegevens van jouw podium invoeren en berekenen of je per vrijwilliger per jaar (tabblad 1) en per 

maand (tabblad 2) binnen de grenzen van het convenant blijft of waar nodig je beleid wilt aanpassen 

om hieraan te voldoen.  

 

AANMELDEN BELASTINGCONVENANT 
 
Elk podium afzonderlijk bepaalt zelf deelname door het convenant te ondertekenen. Je kunt in het  
overzicht van deelnemers (bijlage 7) op de VNPF-website zien of jouw organisatie het convenant heeft 
ondertekend. 

Heeft jouw poppodium het convenant nog niet ondertekend?  Dan kan de directeur hier het 
aanmeldformulier en instructies vinden op de website van de Belastingdienst. Bij aanmelding graag 
ook een bericht hierover sturen naar arne@vnpf.nl, om te zorgen dat onze deelnemersadministratie 
gelijk loopt met die van de Belastingdienst. 

Op deze VNPF pagina vind je alle relevante informatie en bijlagen verzameld. Indien je nog vragen 
hebt kun je contact opnemen met VNPF beleidsmedewerker Arne Dee, arne@vnpf.nl 

 

https://www.vnpf.nl/dossiers/fiscaal/belastingconvenant
https://www.vnpf.nl/dossiers/fiscaal/belastingconvenant
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/convenant_vereniging_poppodia_en_festivals
mailto:arne@vnpf.nl
https://www.vnpf.nl/dossiers/fiscaal/belastingconvenant
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