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Dienstencentrum
B.1.  AANPASSING VAN DE KM-VERGOEDING VOOR DE VRIJWILLIGERS-CHAUFFEURS 
VAN DE MINDER MOBIELEN CENTRALE RIEMST

Bevoegdheden en juridisch kader

De omzendbrief nr. 705 van 23 juni 2022 stelt het maximale bedrag van de kilometervergoeding 
vast op 0,4170 EUR voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. (Zie Belgisch Staatsblad van 
27 juni 2022)

Het Vast Bureau heeft de bevoegdheid om de kilometervergoeding voor dienstreizen, of 
verplaatsingen in opdracht van het OCMW, aan te passen. (Zie Decreet Lokaal Bestuur van 22 
december 2017)

Feitelijke context

Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Tot 30 juni 2022 
bedroeg dit forfait 0,3707 EUR per kilometer. Vanaf 1 juli 2022 bedraagt dit forfait 0,4170 EUR per 
kilometer. Deze stijging is voornamelijk te verklaren door de hogere brandstofprijzen. 

Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding geldt in eerste instantie voor ambtenaren, maar 
geldt eveneens voor vrijwilligers. (Zie 
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kostenvergoedingen) 

Motivering

De hogere brandstofprijzen hebben ook financiële gevolgen voor de vrijwilligers-chauffeurs, die 
ritten met hun eigen wagen uitvoeren in opdracht van de MMC Riemst. De huidige vergoeding van 
0,37 EUR volstaat niet meer om hun kosten te dekken.

Advies

Daarom wordt voorgesteld om de kilometervergoeding voor de vrijwilligers-chauffeurs te verhogen 
naar 0,41 EUR per kilometer, en om het minimumtarief voor ritten onder de 10km vast te leggen op 
4,10 EUR.

Financiële weerslag

Er is geen financiële weerslag voor het OCMW. De gebruiker betaalt de kilometervergoeding 
rechtstreeks aan de vrijwilliger-chauffeur.

BESLUIT:
artikel 1:



Het Vast Bureau beslist dat de kilometervergoeding voor de vrijwilligers-chauffeurs van de MMC 
Riemst vastgelegd wordt op 0,41 EUR per kilometer. 

artikel 2:
Het Vast Bureau beslist dat de forfaitaire vergoeding, voor MMC-ritten onder de 10km, vastgelegd 
wordt op 4,10 EUR.

artikel 3:
Deze nieuwe tarieven gaan in vanaf de eerstvolgende dag na het akkoord van het Vast Bureau en 
gelden minstens tot 30 juni 2023.

artikel 4:
Dit besluit wordt bekend gemaakt conform de bepalingen van het DLB.
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