
Invullen onkostennota: 
 
 
Vanaf dit seizoen vervalt de compensatiekas (voor SRs). Dit wil zeggen dat je steeds bij elke 
match (competitie of beker) je wedstrijdvergoeding EN je km-vergoeding moet ontvangen 
van de thuisclub. 
Het is enorm belangrijk dat men zijn onkostennota tijdig invult, minimum 3 dagen voor 
aanvang van de match. Vele clubs maken hun “enveloppe” tijdig klaar zodat een SR het 
juiste bedrag kan ontvangen. 
 
Hoe vul ik een onkostennota juist in? 
 

1) U heeft slechts 1 match te fluiten:  U telt de km van uw woonplaats tot de sporthal 
uit. U rond de afstand naar boven af en vermenigvuldigt dit getal met 2. Uw afstand 
is natuurlijk heen en terug. (Dus steeds een even getal) 

VB: Merksplas – Kasterlee: 18,7 km, dit wordt dan 19 km x 2 = 38 km in totaal 
 

2) U heeft 2 matchen te fluiten: Op de nota voor de eerste match vult u uw heenrit in, 
op de nota van de tweede match vult u uw terugrit in 

VB: Om 14.00 eerste match en om 16.00 de tweede match  
 Merksplas – Kasterlee:  18,7 km dit wordt 19 km voor de eerste match 
 Kasterlee – Merksplas: 18,7 km dit wordt 19 km voor de tweede match 
 

3) U heeft 2 matchen te fluiten op verschillende locaties:  bv via Google maps reken je 
je route uit en verdeelt de totale afstand door twee en verdeelt dit over beide clubs. 

VB: match in Kasterlee daarna in Lille:  
Totale afstand Merksplas – Kasterlee – Lille – Merksplas is 51,2 km, dit wordt 
52 km. Dus 26 km bij de match in Kasterlee en 26 km bij de match in Lille 

 
4) U woont op slechts enkele km van de sporthal. Uw heen- en terugrit is niet langer 

dan 10 km. Hier mag u de minimum vergoeding (=10km) voor vragen 
 
 
Heb je meer km moeten rijden dan opgegeven, bv. door wegenwerken, ongeval, …. dan geef 
je na de match het juiste aantal km door aan Ward Blommaert, die zorgt dan voor een 
correcte afhandeling 


