
Toelichting bij vervoerskosten 

 

• Vrijwilligers die het wensen kunnen vervoerskosten aanvragen boven 5 km tot 15 km enkele 

rit, met uitzondering van gemotiveerde uitzonderingen, die door het bestuur worden 

goedgekeurd.  

• Vervoersonkosten mogen wettelijk nooit gebruikt worden als compensatie voor inzet. Het 

moet dus gaan om effectief uitgevoerde en noodzakelijke ritten. 

• De toekenning is een gunst vanwege het bestuur, dat ook het bedrag per km vrij kan bepalen 

tot het wettelijk toegelaten maximum. De vervoerskosten komen vooral tegemoet aan 

personen met een laag inkomen opdat zij door het vrijwilligerswerk geen bijkomende kosten 

moeten dragen. Momenteel bedraagt de standaardvergoeding voor autoverkeer 0,20 euro 

per km. Er is geen fietsvergoeding. Vergoeding van openbaar vervoer is mogelijk mits 

toevoeging van vervoersbewijzen aan de kostennota. 

• Zoals bij betaalde tewerkstelling gelden bij Wereld-Delen gelijkaardige regels voor de 

routeberekening: 

o Bij vervoer bij (en in opdracht van) Wereld-Delen kies je de logisch kortste route. Die 

kan via Google Maps worden geverifieerd. 

o Vervoer dient exclusief te gebeuren voor Wereld-Delen. Als dat niet zo is, dan zal je 

enkel de exclusieve verplaatsingen indienen. Voorbeelden: 

▪ Je gaat winkelen onderweg op de heenweg: de afstand van thuis tot winkel 

kan niet ingediend worden en wordt in mindering gebracht op de redelijke 

afstand naar jouw vrijwilligerswerk.  

▪ Je brengt jouw kind op de heenrit naar de oppas en haal het weer af bij de 

terugrit omdat je zonder deze oppas jouw vrijwilligerswerk niet kan doen: 

deze omweg telt mee in de verplaatsing mits voorafgaandelijk akkoord. 

▪ Je rijdt naar jouw vrijwilligersstek bij Wereld-Delen en doet daarna iets 

anders, bv. een vriendschappelijk bezoek of ander vrijwilligerswerk. 

Maximaal de afstand van de heenweg kan je indienen bij Wereld-Delen, 

tenzij de tweede bestemming dichterbij huis ligt. Dan kan je een evenredige 

afstand tot de tweede bestemming indienen, bv. de helft van de verplaatsing 

naar de tweede bestemming.  

• Voor de verzekering telt jouw eigen autoverzekering in eerste instantie, voor de 

omniumverzekering vervoer in opdracht incluis. Er kunnen andere regels gelden als je 

verschillende taken en bestemmingen combineert in één rit.  

• Vragen? Leg hen voor aan het secretariaat. 
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