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2 De (wettelijke) VERGOEDING van de VRIJWILLIGER 

1) Vrijwilligers kunnen nooit voor hun prestaties betaald worden, want voor betaalde arbeid moet 

je alle verplichtingen inzake arbeidswetgeving, sociale zekerheid enz. nakomen. 

2) Maar de kosten die vrijwilligers maken kunnen wel vergoed worden. 

a. De forfaitaire vergoeding: 

i. De club bepaalt zelf wat en aan wie vaste kosten worden uitbetaald, maar er zijn 

wettelijke bovengrenzen. 

ii. Daarnaast bepaalt de club voor welke kilometers een kilometervergoeding 

(variabele kosten) wordt uitbetaald, en ook aan welke tarief (maximaal de  

wettelijke bovengrens), met een maximum van 2.000 km/jaar. 

iii. Indien een vrijwilliger meer ontvangt aan vrijwilligersvergoedingen dan hierboven 

vermeld, zijn die niet meer fiscaal vrijstelbaar. 

b. Variabele of reële kostenvergoeding. 

i. Deze zijn onbegrensd, maar buitensporige bedragen worden niet aanvaard 

ii. Elke organisatie bepaalt zelf welke km's, aan wie en aan welk tarief (maximaal de 

wettelijke bovengrens), worden terugbetaald. Als de vergoeding berekend wordt 

op basis van de afgelegde kilometers, wordt ze beschouwd als een terugbetaling 

van werkelijke kosten (een hogere vergoeding mag alleen mits bewijs van de extra 

kosten). 

3) De twee kostenvergoedingssystemen mogen niet door elkaar gemengd worden, in hoofde van één 

vrijwilliger, per kalenderjaar, met uitzondering van: "naast een forfaitaire kostenvergoeding, 

een terugbetaling van vervoerskosten voor max. 2.000 km's per jaar ontvangen". 

4) De vrijwilliger moet zelf waken over het niet mengen van beide systemen én de maxima die hij 

mag ontvangen, want een organisatie weet alleen wat zij vergoedt en niet wat de vrijwilliger 

eventueel elders nog ontvangt. 

3 De RICHTLIJNEN binnen de CLUB 

1) Binnen de club worden de kosten van de vrijwilligers enkel via de ‘forfaitaire vergoeding’ 

uitbetaald. 

2) Voor de trainers en de uitbating van de kantine zijn de kostenvergoedingen vastgelegd in de 

respectievelijke richtlijnen RL 24 en RL 38. 

3) De juryleden worden op onderscheiden manieren vergoed voor hun vrijwilligerswerk: 

a. Voor de eigen officiële wedstrijden, evenals voor de Interregio Jeugdcuo meetings, 

wordt er geen vergoeding uitbetaald, zoals vastgelegd door de VAL. 

b. Juryleden die jureren op officiële meetings, behalve de hierboven vernoemde, worden 

vergoed op basis van de VAL reglementering. 

4) Naast de vastgelegde kostenvergoedingen die zijn voorzien voor de trainers, de kantine 

uitbating en juryleden, worden er in principe gratis verstrekkingen verleend aan onze 

medewerkers tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk, al dan niet in combinatie met  

consumptiebonnetjes, nadien te gebruiken in de kantine. Zie hiervoor richtlijn RL 38. 

5) De RvB kan beslissen om de medewerkers gratis ‘publiciteitskledij’ aan te bieden. 


