Vergoedingen 2022
In dit document vind je een korte uitleg waarom Koning Kevin haar vrijwilligers wil vergoeden, en een
overzicht van welke vergoeding je mag verwachten per vrijwilligersrol.
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1. Waarom?
We vinden het belangrijk dat geen enkele vrijwilliger effectieve kosten draagt voor het verrichten van
vrijwilligerswerk binnen onze organisatie. Vrijwilligers zijn kostbaar en Koning Kevin wil de nodige acties
ondernemen om ervoor te zorgen dat vrijwilligerswerk verrichten mogelijk blijft.
Uiteraard uiten we onze waardering voor jullie ook door het vrijwilligersfeest, ontmoetingsmomenten,
uitstapjes, (groei)kansen,… . Maar we geloven hiernaast ook in het belang van een financiële
kostenvergoeding voor je engagement.

2. Twee delen van de vergoeding
A. Reële verplaatsingsvergoeding
Dit is de terugbetaling van maximum twee verplaatsingen: voor het voorbereidingsmoment en
voor het initiatief.
o Steeds de goedkoopste optie van het openbaar vervoer à ticket altijd bewaren!
o Indien met eigen vervoer €0,15/km à eerst aanvragen

B. Forfaitaire kostenvergoeding
a.
b.

c.
d.

Dit wordt gebaseerd op je rol en je ervaring.
Per meegedraaid initiatief krijg je een extraatje voor je ervaring (€0,50 per initiatief). Dit
wordt toegevoegd aan je forfaitaire kostenvergoeding. Deze ervaring wordt bekeken per
pakket (eerste- of tweedelijns of pakketoverschrijdend).
Voorbereidingsdagen voor vakanties of cursussen worden niet vergoed.
Voor Vorming op Aanvraag: elke vorming geldt voor twee dagen vrijwilligersvergoeding:
één dag voorbereiden en één dag vorming geven.

3. Tarieven (in 2022)
Rol

Forfaitaire kostenvergoeding per
etmaal

Eerstelijnswerking (vakantiekampen)
•

Stagiaire-begeleider (i.f.v. stage-uren)

•

€ 6,90
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•
•

Begeleider
Coördinator

•
•

€ 14,90
€ 22,90

•
•
•

€ 13,48
€ 20,33
€ 27,07

•
•

€ 20,63 / € 40,18,40 / € 60,72 per
1/2/3 dagdelen
€ 40,66 / € 79,88 / € 119,82 per
1/2/3 dagdelen

•

€ 13,30

Tweedelijnswerking (vorming)
Vorming/cursussen
§ Stagiaire-instructeur
§ Instructeur
§ Coördinator
Vorming op aanvraag (VoA)
• Inloop VoA
• Instructeur

Pakketoverschrijdend
•

Kok

Logistieke vrijwilligers
•

Chauffeurs (losstaand van een
begeleidersrol)

•

€ 22,10 / € 38,60 / € 55,10 per
1/2/3 dagdelen

•

Cateringvrijwilligers

•

€ 36 per activiteit

Beleidsvrijwilligers

Geen forfaitaire kostenvergoeding, wel
vergoeding van verplaatsingskosten en
werkingskosten mochten die er zijn.

4. Veel gestelde vragen
“Ik heb al ervaring bij een andere organisatie maar niet bij Koning Kevin, hoe wordt mijn vergoeding
dan berekend?”
Voor het bepalen van je rol wordt je ervaring elders in rekening gebracht, maar niet voor het ‘extraatje’ dat je
krijgt per meegedraaid initiatief binnen de organisatie, want dat heb je nog niet.
“Als ik mijn engagement bij Koning Kevin verbreek, kan er dan juridische opvolging gebeuren?”
Neen. Wanneer je ervoor kiest om je engagement op te zeggen heb je geen contract verbroken en kunnen er
geen juridische gevolgen aan vasthangen. Wel heb je als vrijwilliger met Koning Kevin een morele
overeenkomst waardoor Koning Kevin als organisatie op jou rekent. Wanneer je dus besluit je engagement
te verbreken heeft Koning Kevin een probleem.
Je vindt in deze app ook het document ‘Organisatienota’ terug, waarin alle afspraken tussen Koning Kevin
vzw en de vrijwilliger staan beschreven. We verwachten van je dat je weet wat hierin staat.
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“Wat is het wettelijk plafond en moet ik hier rekening mee houden?”
De maximale forfaitaire vergoeding per persoon bedraagt € 34,71 per dag en € 1388,40 per jaar. Wanneer je
enkel van Koning Kevin vrijwilligersvergoedingen ontvangt zal Koning Kevin je waarschuwen wanneer je
deze maximumgrens bereikt, maar wanneer je ook bij andere vrijwilligersorganisaties actief bent, ben jij zelf
verantwoordelijk om dit bedrag in de gaten te houden.
Je kan aan onze financiële verantwoordelijke altijd een overzicht van je gekregen vergoedingen bij Koning
Kevin in één bepaald jaar vragen.
“Wat is het verschil tussen de reële en forfaitaire kostenvergoeding?”
Een forfaitaire kostenvergoeding betekent dat je niet alle gemaakte kosten moet bewijzen. Er wordt bij wijze
van spreken een schatting gedaan van je gemaakte kosten voor je vrijwilligerswerk. Bij een reële
kostenvergoeding moet je een bewijs leveren indien je voor je kosten wil vergoed worden. Deze twee
systemen mogen niet gecombineerd worden door 1 persoon, ook niet over verschillende organisaties heen.
We hanteren een rechtvaardige, rechtlijnige verhouding tussen de forfaitare vergoedingen en de
verschillende vrijwilligersrollen.
“Hoe zit het met de vergoedingen voor freelancers of kunstenaars?”
Tussen de looncontracten voor personeel en de vrijwilligersvergoeding zijn er nog een aantal rollen die niet
in één van deze twee kaders passen. Voor informatie over deze vergoedingen neem je best even contact op
met Koning Kevin. (dries@koningkevin.be)
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