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Vergoedingen voor vrijwilligerswerk bij  
Eigen Kracht Centrale vzw 

 

 

 
Algemene informatie 
 
 
Er zijn twee systemen om kosten te vergoeden: 

- De reële kostenvergoeding met bewijsstukken en kilometervergoeding 
- De forfaitaire kostenvergoeding + beperkte kilometervergoeding (tot 2000km). 

Je maakt bij aanvang van je engagement bij EK© een keuze tussen één van deze systemen.  
Je bent hier vrij in te kiezen, tenzij je nog ander vrijwilligerswerk doet. Dan dien je hetzelfde 
systeem te kiezen. Je kan wettelijk niet 2 systemen combineren binnen één kalenderjaar. Als je dit 
wenst te wijzigen kan dit. Gelieve ons dit dan te laten weten ten laatste op 15 december.  
 

 
1. De reële kostenvergoeding 

 
 
Bij de reële kostenvergoeding worden jouw kosten terugbetaald op basis van bewijsstukken. Dat 
kunnen kassaticketjes, facturen of kostennota’s voor gereden kilometers zijn. De reële 
kostenvergoeding heeft geen bovengrens. De kilometervergoeding is een specifieke vorm van reële 
kostenvergoedingen.  
 
Voor elke taak die je voor de vzw doet, maak je een kostennota welke je max. 2 weken na het 
volbrengen van de taak inbrengt, samen met de bewijsstukken.  
 
De reële kostenvergoeding is bedoeld voor je persoonlijke onkosten als vrijwilliger, niet voor de 
kosten van de vzw m.b.t. het netwerk zoals: huur van zaal, catering voor conferentie enz. Dit staat 
hier los van. Als je twijfelt kan je altijd contact opnemen met sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  
  

 
2. De forfaitaire kostenvergoeding 

 
 
Bij de forfaitaire vergoeding voorzien wij een vast bedrag van 20 euro/dag. Hier dien je geen 
bewijsstukken voor in te brengen, enkel een omschrijving van je activiteit via de kostennota. De 
totaalbedragen kunnen per vrijwilligerstaak mogelijk wel gelimiteerd zijn. Een overzicht vind je 
onderstaand.  
Deze bedragen zijn ook enkel van toepassing als het wettelijk maximumbedrag per kalenderjaar en 
per dag niet overschreden wordt.  
 
Bovenop de forfaitaire vergoeding kan je mogelijk nog een beperkte kilometervergoeding ontvangen 
(tot 2000km).  
 
Voor elke taak maak je een kostennota, welke je max. 2 weken na de opdracht inbrengt. 

 
 

 
 

 
   

mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be
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Als vrijwilliger kan je bij de EK© verschillende taken vervullen. Hieronder vind je een 
overzicht van alle taken en de vergoeding, ondersteuning en het materiaal die de vzw 
voorziet. 

 
1. Coördineren van een Eigen Kracht-traject 
2. Coaching van een Eigen Kracht-coördinator 
3. Follow-up na 3 maanden van een Eigen Kracht-plan 
4. EKC-presentatie geven aan een externe organisatie 
5. Vertegenwoordigen van EKC op een vergadering, workshop, beurs 
6. Organiseren van intervisie 
7. Administratieve ondersteuning 
8. ICT-ondersteuning 
9. Sociale media ondersteuning 
10. Juridische ondersteuning 
11. Bestuurder 
12. Deelname aan intervisie (coach of coördinator), terugkomdag of ontmoetingsdag 

 

 
1. Coördineren van een Eigen Kracht-traject 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
Traject coördineren Forfaitaire vergoeding/ dag Max. forfaitaire vergoeding/ traject 
 
Per traject 
 

 
20 euro/dag 

 
Max. 400 euro/ traject 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

 
Beschikbare ondersteuning en materiaal vanuit de vzw 
 

 

• Coach voor de inhoudelijke ondersteuning 

• Administratieve ondersteuning  

• 3-daagse vorming met handboek 

• EKC-gsm gedurende de tijd van de opdracht. Deze kan alleen voor doeleinden verbonden aan het traject 
gebruikt worden.  

• Folders in het NL en FR 

• Draaiboek EK-traject en andere nodige administratieve documenten 

• Intervisie/ terugkommomenten/ ontmoetingsdag 
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2. Coaching van een Eigen Kracht-coördinator 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
Coaching traject Forfaitaire vergoeding/ dag Max. forfaitaire vergoeding /traject 
 
Per traject 
 

 
20 euro/dag 

 
Max. 60 euro/traject 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 
 

• Supervisie van Mirjam Beyers 

• Administratieve ondersteuning  

• Draaiboek coaching en andere nodige documenten 

• Intervisie  
 

 
3. Follow-up na 3 maanden van een Eigen Kracht-plan 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
 
N.v.t. 

 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
Follow-up trajectplan Forfaitaire vergoeding/ traject Max. forfaitaire vergoeding /traject 
 
Per traject 
 

 
20 euro/dag 

 
Max. 20 euro/traject 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
 
n.v.t. 
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Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

 

• Supervisie van Mirjam Beyers 

• Administratieve ondersteuning  

• Draaiboek (komende) 
 

 
4. EKC-presentatie geven aan een externe organisatie 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
EKC-presentatie Forfaitaire vergoeding/ 

presentatie 
Max. forfaitaire vergoeding 
/presentatie 

 
Per presentatie 
 

 
20 euro/dag 

 
Max. 40 euro/presentatie 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

 

• Folders 

• Basis PPT-presentatie, aan te passen naar de vraag van de externe partner 

• Voorbereidende ondersteuning vanuit de vzw of van een andere vrijwilliger indien gewenst 
 

Opgelet: Het geven van een presentatie moet op voorhand aangevraagd worden bij de vzw. Dit 
kan via mirjam@eigenkrachtcentrale.be  
 

 
5. Vertegenwoordigen van EK© op een vergadering, workshop, beurs, … 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

mailto:mirjam@eigenkrachtcentrale.be
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Forfaitaire kostenvergoeding 

 
EKC-vertegenwoordiging Forfaitaire vergoeding/ 

vertegenwoordiging 
Max. forfaitaire vergoeding 
/vertegenwoordiging 

 
Per vertegenwoordiging 
 

 
20 euro/dag 

 
Max. 20 euro/vertegenwoordiging 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

 

• Gebeurt op vraag van de vzw 

• Nodige voorbereidende informatie en documenten  

• Ondersteuning vanuit de vzw 
 

 
6. Organiseren van intervisie 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
EKC-organiseren intervisie Forfaitaire vergoeding/ 

organiseren intervisie 
Max. forfaitaire vergoeding 
/organiseren intervisie 

 
Per intervisie 
 

 
20 euro/dag 

 
Max. 40 euro/intervisie 

 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

 

• Nodige voorbereidende informatie en documenten  

• Ondersteuning vanuit de vzw 

• Draaiboek (komende) 

 
Opgelet: Het organiseren van een intervisie moet op voorhand aangevraagd worden bij 
de vzw.  

Deze aanvraag stuur je naar mirjam@eigenkrachtcentrale.be en sarageerts@eigenkrachtcentrale.be  
 

mailto:mirjam@eigenkrachtcentrale.be
mailto:sarageerts@eigenkrachtcentrale.be
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7. Administratieve ondersteuning 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
Administratieve ondersteuning Forfaitaire vergoeding/ dag Max. forfaitaire vergoeding  
  

20 euro 
 

 
Wettelijk max. 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

  

• Administratieve ondersteuning 

• Ondersteuning vanuit de vzw  

• Kantoormateriaal 
 

 
8. ICT-ondersteuning 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
ICT-ondersteuning Forfaitaire vergoeding/ dag Max. forfaitaire vergoeding 
  

20 euro 
 
 
 
 
 

 
Wettelijk max. 
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Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

  

• Administratieve ondersteuning  

• Noodzakelijke software en informatie 
 

 
9. Sociale media ondersteuning 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
Sociale media Forfaitaire vergoeding/ dag Max. forfaitaire vergoeding 
  

20 euro 

 
 Max. 20 euro/ maand 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk. 

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

  

• Administratieve ondersteuning  
 

 
10. Juridische ondersteuning 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
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Forfaitaire kostenvergoeding 

 
ICT-ondersteuning Forfaitaire vergoeding/ dag Max. forfaitaire vergoeding 
  

20 euro 

 
Wettelijk max./ jaar 

 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

  

• Administratieve ondersteuning  
 

 
11. Bestuurder 

 
 

Reële kostenvergoeding 
 
 
Breng je onkostennota binnen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten.  
 

Kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 
 

 
Forfaitaire kostenvergoeding 

 
Per vergadering Forfaitaire vergoeding/ dag Max. forfaitaire vergoeding 

  
20 euro 

 
Wettelijk max. /jaar 

 

Aanvullende beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 

 
Beschikbare ondersteuning en materialen vanuit de vzw 
 

   

• Uitnodiging met agenda van voor elke Raad van Bestuur 

• Verslag van elke Raad van Bestuur 

• Noodzakelijke juridische documenten en informatie 
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12. Deelname aan intervisie (coach of coördinator), terugkomdag of 

ontmoetingsdag 
 
 
Indien gewenst kan je voor deelname aan deze activiteiten een kilometervergoeding 
aanvragen: 
 

Reële vergoedingssysteem: kilometervergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  
 

Forfaitair systeem: beperkte km-vergoeding 
Km-vergoeding auto Km-vergoeding fiets Openbaar vervoer 
 
0,33 euro/km 

 
0,20 euro/km 

 
De ticketkosten van openbaar vervoer kunnen enkel worden 
ingebracht als je beschikt over een bewijsstuk.  

 

 

 


