
 

2020 

Bevestiging tolkprestaties ter plaatse 
 

 

Vergoedingen voor sociaal tolk- en vertaalprestatie 
 Tolken ter 

plaatse 
Telefoontolken Vertalen/revisie 

Vrijwilliger1 17€/halve dag2 4€/halve dag 17€/pagina  
(400 woorden) 

Zelfstandige 
of Smart –  

15€/uur 
+ 3,75€/extra 
kwartier 

4€/prestatie  
(20 min) 

17€/pagina  
(400 woorden) 

 
Revisie: 17€/pagina 

PWA3 1 cheque4/uur 
 

1 
cheque/prestatie 
(20 min) 

NVT 

 

Vervoersonkosten (enkel bij tolkopdrachten ter plaatse) 
 
Gebruik bij voorkeur het openbaar vervoer!!! 

Let op: de vergoeding van de vervoersonkosten geldt enkel voor: 

- Prestaties buiten Brussel  

- Prestaties in Brussel uitgevoerd door een tolk woonachtig buiten Brussel! 

Tolken die binnen Brussel wonen en een tolkprestatie binnen Brussel doen, ontvangen geen 
vervoersonkosten. 

 

Vrijwilliger Openbaar vervoer: volledige terugbetaling (enkel op vertoon tickets) 
Auto: 0,35€/km5 (gebaseerd op de berekening door google maps) 

Zelfstandige of 
Smart  

Openbaar vervoer: volledige terugbetaling (enkel op vertoon tickets) 
Auto: 0,35€/km (gebaseerd op de berekening door google maps) 

PWA Openbaar vervoer: volledige terugbetaling (enkel op vertoon tickets) 
+1 cheque voor verplaatsingstijd + 2,80€ verplaatsingskost. 
Auto: 0.35€/km + 1 cheque voor verplaatsingstijd + 
2.80€verplaatsingskost 

 

                                                
1 De wetgeving op het vrijwilligerswerk is ons referentiekader (www.vrijwilligerswerk.be).  
Het jaarplafond 2020 ligt vast op 1.388,40€. Het dagplafond 2020 ligt vast op 34€.  
2 Wij hanteren een forfaitaire onkostenvergoeding per halve dag (voormiddag/namiddag).  

De voormiddag loopt van 08:00 tot 13:00, de namiddag loopt van 13:00 tot 20:00 (het beginuur van de 
tolkopdracht bepaalt of de opdracht in de voormiddag of in de namiddag valt). Als je één keer in de 
voormiddag tolkt, en één keer in de namiddag, kan je het maximumbedrag van 34€ bereiken. Hoelang 
je tolkt heeft dus niet altijd rechtstreeks een invloed op de onkostenvergoeding die je krijgt.  
3 Je kan maximaal 45 cheques per maand verdienen   
4 Één cheque bedraagt 4,10€ 
5 Voor 2020 werden de forfaitaire vervoersonkosten per wet vastgelegd op 2000 km/jaar  

         Vergoedingen 2020 Brussel Onthaal vzw voor de  

niet- gecertificeerd sociaal tolk/vertaler 

http://www.vrijwilligerswerk.be/

