
Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne kennen we een felle stijging van de energieprijzen. 
 
Daarom heeft de regering, op voorstel van collega De Sutter, beslist om met ingang van 1 oktober 2022 
de kilometervergoeding die de werkgever kan betalen elk trimester aan te passen. Zo kan sneller 
worden gereageerd op schommelingen van de brandstofprijzen. Tot nu toe gebeurde dit immers maar 
1 keer per jaar. 
 
Het KB van 10 november 2022 heeft hiervoor artikel 74 van het KB van 13 juli 2017 tot vaststelling van 
de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt aangepast.   
 
Voor de periode van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022 werd echter ook voorzien in een éénmalige en 
retroactieve verhoging van de kilometervergoeding. 
Het zelfde KB van 10 november 2022 heeft hiervoor een nieuw artikel 74bis ingevoegd in het KB van 
13 juli 2017.   
 
De vrijwilligerswet van 3 juli 2005 verwijst inderdaad enkel naar artikel 74 en niet naar het nieuwe 
artikel 74bis, maar het is uiteraard de bedoeling dat deze verhoogde kilometervergoeding voor de 
periode van 1 maart tot 30 juni 2022 ook van toepassing is op vrijwilligers.  
 
Mijn administratie (FOD Sociale Zekerheid) is van oordeel dat de verhoogde kilometervergoeding 
toegepast kan worden door middel van een administratieve interpretatie. Dit werd ook overlegd met 
de FOD Financiën.  De fiscus zal deze interpretatie volgen.  
 
Ik heb mijn administratie gevraagd om dit ook mee te delen aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers en te 
communiceren via de website zodat de vrijwilligers en de verenigingen op de hoogte zijn.  
 
Hoewel de verhoogde kilometervergoeding voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni kan 
toegepast worden dankzij deze administratieve interpretatie, heb ik mijn administratie gevraagd om 
de verwijzing naar artikel 74bis ook expliciet in de vrijwilligerswet op te nemen. Een ontwerp is in 
voorbereiding. 
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