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Declaraties 

 

1. Declareren Reiskosten en VOG voor stagiaires en vrijwilligers 

1. De vrijwilliger of stagiair kan na het inloggen in de portal 

(https://83176test.afasonline.com/login?url=%2f) een declaratie indienen door naar het 

vrijwilligersportaal of stagiairsportaal te gaan en te klikken op de knop ‘Declaratie indienen’.  

 
 

2. Vervolgens kun je kiezen tussen het indienen van een declaratie voor een VOG, reiskosten of 

overige.  

Let op: Zorgverleners gaan direct naar onderdeel c. overige kosten, aangezien die geen VOG of 

reiskosten mogen declareren.  

VOG 

Bij een VOG vul je het te declareren bedrag in en voor welke hoofdlocatie je werkzaam bent. 

Vervolgens selecteer je de bijlage via de knop ‘bestand kiezen’.  

Let op: Het is verplicht een bijlage (betalingsbewijs in PDF) mee te sturen! 

 

Reiskosten 

 

Vul in dit formulier de omschrijving (reiskosten woon-werk verkeer of reiskosten personen 

vervoer met eigen auto), het totale bedrag en de hoofdlocatie waar de declaratie betrekking 

op heeft.  

Woon-Werk verkeer is 0,19ct. Per km en personenvervoer met eigen auto is 0,30ct p.km 

https://83176test.afasonline.com/login?url=%2f
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Let op: Het is tevens verplicht een bijlage toe te voegen (reiskostendeclaratieformulier 0,19 

of 0,30ct in PDF) 

Heb je het formulier nog niet? Dan kun je die downloaden door op de link aan de linkerzijde 

te klikken: 

 

Bij de meeste browsers is vervolgens het bestand links onderin de balk van je scherm te zien, 

klik op het bestand en deze zal zich openen, je kunt het nu invullen en opslaan. 

 

 

Wil je het opslaan als PDF, klik dan op opslaan als en kies daarna voor PDF, nu kun je het 

document uploaden in je portaal.
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2. Declareren van overige kosten voor iedereen 

Overige kosten 

Ga dan naar declaratie overig.  

Je ziet hier een formulier waarop je de omschrijving en hoofdlocatie in kunt vullen. 

Vervolgens kun je tot maximaal 5 declaratieregels invoeren. Vul de categorie in en het 

bijbehorende bedrag.  

 

Let op: Zorg ervoor dat je in de bijlage alle bijbehorende bonnetjes meestuurt, anders 

wordt de declaratie afgekeurd! (versturen als PDF) 

 

 

 

Rapportage en urenregistratie in Qurentis voor Stagiaires en zorgverleners 

Wekelijks rapporteer je over de begeleiding in Qurentis en geef je de gemaakte uren aan. 

Hoe Qurentis werkt, kan je in de handleiding van Qurentis terugvinden.  

Voor maandag 12.00 uur moet je jouw uren invullen en indienen, na 12.00 uur worden de  

urenbriefjes dichtgezet en is het niet mogelijk meer om de uren aan te passen. Zijn hier vragen over 

dan kun je contact opnemen met administratie@kingarthurgroep.nl 

 

3. Factureren voor zorgverleners 
1. Een zorgverlener dient zijn / haar facturen eveneens via de portal in te sturen. Bij het 

zorgverlenersportaal is hiervoor een knop ‘factuur insturen’  aangemaakt.  

 

 

 

mailto:administratie@kingarthurgroep.nl
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2. De zorgverlener dient de omschrijving en het bedrag in te vullen.  

Het is verplicht om ook de bijlage (factuur) toe te voegen. Let op : Het is alleen toegestaan 

om PDF-bijlagen mee te sturen! 

 

 

Wat kun je factureren als zorgverlener (IBT, PV, VP en 

Casemgt.) 

Het aantal uren dat je begeleiding hebt geboden. Bij de start spreken we af hoeveel dit maximaal, 
gezien de indicatie, kan zijn per week. Overleg altijd eerst voordat je meer uren begeleiding gaat 
bieden. Reizen van en naar de deelnemer is verwerkt in het uurtarief.  
 
Voor individuele begeleiders geldt 
Reiskosten die je maakt tijdens de begeleiding krijg je wel vergoed. Daar staat 5 km per uur 
begeleiding voor á 0,30ct. Per km. 
Voorbeeld: 3 uur begeleiding is: 3x5= 15km = 15 x 0,30 = 4,50 
Er is 0% BTW op zorg in natura.  
 

Overige werkzaamheden 
Naast de begeleiding zelf kun je voor een aantal werkzaamheden uren declareren. 

• Voor het opstellen van het zorgplan/begeleidingsplan is dat 1 uur.  

• Voor het bespreken van het begeleidingsplan kun je de gebruikte tijd declareren.  

• Voor deelname aan Teambijeenkomsten kun je maximaal 1,5 uur declareren 

• Voor Ronde Tafel gesprekken van het huis geldt maximaal 1 uur  

• Voor Ronde Tafel gesprekken van de organisatie staat maximaal 1,5 uur  

• Voor Intervisie en MDO staat maximaal 1.5 uur  
 
Let op: Kennisbijeenkomsten e.d. bieden we je aan. Je bepaalt zelf of je komt. Er kunnen hier geen 
uren voor gedeclareerd worden. Wel krijg je naast het inhoudelijke programma, wat te eten en 
drinken. Ook de reistijd naar Kennisbijeenkomsten en door KAG verzorgde opleidingen (BHV, agressie 
training, etc.) kun je niet declareren. 
 
Op de factuur geef je in ieder geval aan:  
Bedrijfsgegevens van jezelf en opdrachtgever (Huis van de Ronde Tafel) 
Factuurdatum 
Factuur nummer 
Weeknummer  
Totaal aantal uren per week 
Uurtarief 
Totaal bedrag per week 



  Declaraties en facturen via AFAS portal 

 
Optelling / totaal te betalen bedrag  
Bankrekeningnummer 
 
Voor individuele begeleiders geldt nog: 
Eventuele reiskosten die je hebt gemaakt voor een IBT opdracht binnen de opdracht. 
Aantal kilometers x vergoeding = totaal  

 


