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Addendum bij document ter informatie van de vrijwilliger : de vergoedingen 
 
 
Wettelijk kader 
De vergoedingen van de vrijwilligers worden geregeld in artikel 10 van de vrijwilligerswet en door de 
diverse fiscale regelgevingen terzake. 
 
Categorie 
Binnen VSK zijn er een aantal categorieën van vrijwilligers: 

1. Vrijwilligers Dirco Doel 
2. Vrijwilligers Dirco Klei 
3. Examinatoren schietproeven 
4. Leden van de raad van bestuur, dirco’s, ombudsman, coördinator hantering en schietproeven, 

tuchtcoördinator, …  
 
Vergoedingen 
Iedere vrijwilliger kan kiezen tussen 2 systemen: 
 
OFWEL 
 
1. de forfaitaire vrijwilligersvergoeding: de regeling voorzien in artikel 10 eerste alinea van de 

vrijwilligerswet 
Zoals de naam het zegt, kan de vzw er voor kiezen om een forfaitaire bedrag uit te keren voor de 
gemaakt kosten te vergoeden. Indien men voor deze regeling kiest, dienen de vrijwilligers niet te 
bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt. Het bedrag is beperkt tot het wettelijke tarief: een 
dagmaximum van  32,71 euro en een jaarmaximum van 1.308,38euro (bedragen geldig voor 2014, 
maar worden jaarlijks aangepast aan het wettelijke tarief).  
Voor VSK worden de volgende dagmaxima vastgelegd: 
 Dirco Doel: max 25€/dag, gecombineerd met vervoerskosten 

Dirco Klei: enkel vervoerskosten conform het wettelijke tarief  
Examinatoren schietproeven: 15€/dag 

 Vrijwillige medewerkers initiaties: enkel kilometervergoeding 
De combinatieregeling: deze regeling combineert de forfaitaire vrijwilligersvergoeding met een 
terugbetaling van reële vervoerskosten. Dit houdt in dat de vrijwilligers naast de forfaitaire 
onkosten vergoeding een vergoeding kunnen krijgen voor de werkelijke afgelegde kilometers. Het 
aantal kilometers die vergoed mogen worden is wettelijk gelimiteerd tot 2000 kilometer. Per 
kilometer afgelegde met de wagen mag er een bedrag van 0,3 euro/km worden terugbetaald. Per 
fiets bedraagt het bedrag 0,20 euro per kilometer. De kosten van het openbaar vervoer mogen 
volledig worden terugbetaald, zolang dit bedrag niet hoger is dan het bedrag dat zou worden 
terugbetaald indien de vrijwilliger per auto zou komen. 
Wanneer een vrijwilliger een voorafbetaling doet van kosten ten bate van de vzw en die op 
voorhand werden goedgekeurd door de verantwoordelijke van de vzw, kan hij deze recupereren via 
het document op voorhand betaalde kosten.   

 
 
OFWEL 
 

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL 
Vereniging zonder winstoogmerk 

Erkend door Bloso  
Met de steun van de Vlaamse overheid 
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2. De reële vrijwilligersvergoeding: indien de vrijwilliger kiest om deze methode te hanteren, dient 

deze zijn kosten te bewijzen. Indien hij /zij dit kan, zal de vzw het werkelijk betaalde bedrag 
vergoeden. In tegenstelling tot bij de forfaitaire methode, staat er geen limiet op het bedrag dat 
terugbetaald mag worden. Let wel op, het moet een vergoeding blijven voor gemaakt kosten als 
vrijwilliger binnen het verenigingsleven. De vrijwilligersvergoeding mag dus niet te buitensporig 
zijn.  
VSK zal op voorhand bepalen welke onkosten hiervoor in aanmerking kunnen komen.  

 
 
Keuzestelsel 
De vrijwilliger maakt schriftelijk zijn/haar keuze bekend tussen : 

1. de forfaitaire regeling voorzien in artikel 10 eerste alinea van de vrijwilligerswet 
2. het systeem van de terugbetaling van werkelijke kosten zoals voorzien in de laatste alinea van 

hetzelfde wetsartikel 
Met ‘schriftelijk’ worden ook alle elektronische middelen bedoeld met uitsluiting van SMS. Concreet 
gaat het om e-mail en eventuele invulbare formulieren op het internet, alle rechtstreeks bezorgd aan 
VSK. 
 
Forfaitaire regeling 
De vrijwilliger die kiest voor keuzestelsel 1, verklaart daarbij automatisch en uitdrukkelijk geen 
vergoedingen te ontvangen die de maxima, vermeld in artikel 10 van de vrijwilligerswet, 
overschrijden. Dit geldt over alle organisaties heen. Bij overschrijding erkent de vrijwilliger 
aansprakelijk te zijn voor alle fiscale en andere gevolgen. 
 
Kosten die in aanmerking komen (keuzestelsel 2) 

a. Werkelijke kosten door de vrijwilliger voorgeschoten voor VSK. 
Indien de vrijwilliger in opdracht van een verantwoordelijke aankopen doet of kosten maakt, 
dan dient hij het betalingsbewijs (kasticket, factuur…) in bij de opdrachtgevende 
verantwoordelijke ter controle. 

b. Verplaatsingskosten 
Indien de vrijwilliger in opdracht van een verantwoordelijke verplaatsingen maakt naar een 
wedstrijd, selectie of een ander competitie-evenement dan worden de werkelijk gereden 
kilometers vergoed à rato van het wettelijke tarief (0,3461 euro per kilometer vanaf 
01/07/2014). Dit barema wordt jaarlijks herzien. 

c. Verblijfskosten 
Indien de vrijwilliger in opdracht van een verantwoordelijke aanwezig is op een wedstrijd, 
selectie of een ander competitie-evenement gedurende een ganse dag en daar als vrijwilliger 
actief is, dan wordt een vergoeding van een maaltijd (binnen aanvaardbare tarieven) 
terugbetaald indien het bewijsstuk voorgelegd kan worden.  

 
Controle en terugbetaling 
De vrijwilliger vraagt terugbetaling van zijn kosten via gestandaardiseerde onkostennota’s die hem 
door VSK ter beschikking worden gesteld. Hij dateert en ondertekent zijn aanvraag. 
De onkostennota wordt vervolgens ingediend bij de verantwoordelijke die de juistheid en gegrondheid 
van de gemaakte onkosten naziet. Na ondertekening door de verantwoordelijke wordt de onkostennota 
ter betaling voorgelegd aan de penningmeester of zijn gelastigde.. Vanaf dat ogenblik is de vergoeding 
definitief en niet meer terugvorderbaar. 
 


