REGLEMENT ONKOSTENVERGOEDINGEN
(2020 versie 1.0)

Inleiding

Reglement onkostenvergoedingen NABV
Beloningen en vergoedingen leden van bestuur, ledenraad, commissies, en (statutaire) platforms.
De NABV heeft als uitgangspunt dat het uitvoeren van vrijwilligerswerk de vrijwilliger geen geld kost.
In de periode 2013-2017 kende de NABV daarom een vergoedingenstelsel waarin louter werkelijke
kosten werden vergoed. Met de toename van het aantal en diversiteit van vrijwilligersfuncties alsook
de toenemende zwaarte van de functies, was het wenselijk om die regeling aan te passen. De
ledenraad heeft daarom in 2016 toestemming gegeven voor een regeling van vergoedingen en
onkostenregelingen die bestaat uit drie pijlers, te weten een fiscale vrijwilligersregeling, een
onkostenvergoeding op basis van werkelijke kosten en een vacatievergoeding. Dit reglement is de
uitwerking van die beslissing.
Dit reglement is geldig voor alle officials en functionarissen die binnen de NABV actief zijn als lid van
het bestuur, de ledenraad, commissies en/of statutaire platforms. Onder dit reglement vallen niet de
medewerkers van de NABV, leden van werkgroepen en overige vrijwilligers. Leden van werkgroepen en
overige vrijwilligers vallen binnen de werkingssfeer van het Declaratiereglement NABV, Beloningen en
vergoedingen vrijwilligers.
1. Begripsbepalingen
1.1. Dit reglement verstaat onder:
A. reiskosten: de kosten die zijn gemaakt voor de verplaatsing van het (bij de NABV
geregistreerde) thuisadres naar plaats van tewerkstelling in verband met het bijwonen
van een NABV vergadering of activiteit;
B. activiteit: bezigheid die, met goedkeuring van het bestuur, wordt uitgevoerd in het kader
van de bestuurs-, commissie-, platform-, en/of ledenraadwerkzaamheden;
C.
vergadering: bijeenkomsten van het bestuur, de ledenraad, commissies, platforms en/of
bijeenkomsten van deze met (vertegenwoordigers van) het verenigingsbureau;
D. fiscale vrijwilligersregeling: een onkostensystematiek waarbij vrijwilligers een vergoeding
per uur ontvangen;
E.
onkostenvergoeding op basis van werkelijke kosten: onkostensystematiek waarbij
vrijwilligers kosten kunnen declareren die aantoonbaar door de vrijwilliger zijn gemaakt
voor de uitoefening van de werkzaamheden voor de NABV;
F.
vrijwilligers: de voorzitter en leden van het bestuur, de leden van de ledenraad, de leden
van commissies en de leden van (statutaire) platforms.
2. Keuzeprogramma onkostenvergoedingen
2.1. Alle vrijwilligers die onder de werkingssfeer van dit regelement vallen kunnen kiezen uit drie
mogelijkheden voor onkostenvergoeding, namelijk:
A. de fiscale vrijwilligersregeling zoals beschreven in artikel 3;
B. de vergoeding op basis van werkelijke kosten, zoals beschreven artikel 4;
C.
de vacatievergoeding zoals beschreven in artikel 5.
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2.2. De keuze voor een onkostenvergoeding geldt voor één kalenderjaar en kan jaarlijks voor
aanvang van het nieuwe kalenderjaar worden gewijzigd. Tussentijdse wijziging van
onkostenvergoeding is niet mogelijk.
2.3. Indien vrijwilligers geen tijdige keuze opgeven voor een onkostenvergoeding, geldt
uitsluitend de onkostenvergoeding op basis van werkelijke kosten.
3. Fiscale vrijwilligersregeling
3.1. Aan vrijwilligers die hiervoor kiezen wordt een fiscale vrijwilligersregeling toegekend.
3.2. De fiscale vrijwilligersregeling bestaat uit een vergoeding per uur van maximaal €5,- per uur
(<22 jaar €2,75 per uur) met een maximum van €170,- per maand en €1700,- per jaar. Deze
bedragen zijn fiscaal vrijgesteld.
3.3. Alleen uren die zijn gemaakt voor het uitoefenen van de vrijwilligersfunctie kunnen worden
gedeclareerd.
3.4. In deze vergoedingen zitten alle kosten die de vrijwilliger maakt. Het is niet mogelijk extra
onkosten (bijvoorbeeld telefoonkosten, cartridges, kilometers) te declareren. Alle kleding en
andere materialen die de vrijwilliger ontvangt zijn in bruikleen. Het bedrag van de
vrijwilligersregeling is daarmee het totaal van alle onkosten.
4. Onkostenvergoeding op basis van werkelijke kosten
4.1. Aan vrijwilligers die hiervoor kiezen wordt een onkostenvergoeding op basis van werkelijke
kosten toegekend.
4.2. Bij de onkostenvergoeding op basis van werkelijke kosten ontvangt de vrijwilliger een
vergoeding van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte kosten die bij de uitoefening van de
functie noodzakelijk zijn, met uitzondering van het vergoeden van reiskosten met eigen auto.
4.3. Reiskosten met eigen auto worden vergoed op basis van werkelijke kosten waarbij de NABV
een minimumbedrag van €0,19 per kilometer geldt en een maximumbedrag zoals benoemd in
artikel 4.4.
4.4. De maximale vergoeding voor kilometerkosten, zoals bedoeld in artikel 4.3 bedraagt:
A. € 0,65 voor de leden van het bestuur;
B. € 0,35 voor de leden van de ledenraad;
C.
€ 0,25 voor de leden van commissies.
D. € 0,19 voor de leden van een platform.
4.5. Reiskosten met eigen auto kunnen enkel worden gedeclareerd indien met eigen auto is
gereisd. Het meerijden met derden wordt niet vergoed. Indien de werkelijke kosten hoger zijn
dan €0,19 per kilometer dan dient de vrijwilliger dit jaarlijks aan te tonen. De NABV hanteert
hierbij de kostenberekening van de ANWB.
4.6. Reiskosten openbaar vervoer worden vergoed op basis van vergoedingen zoals benoemd in
artikel 4.7 en 4.8, mits een vervoersbewijs en/of een Specificatie transactie OV-Chipkaart kan
worden overlegd.
4.7. Voor leden van het bestuur worden reiskosten openbaar vervoer vergoed op basis van een
reis in de eerste klasse.
4.8. Voor leden van de ledenraad, commissies en/of platforms worden Reiskosten OV vergoed op
basis van een reis in de tweede klasse.
4.9. Reis- en verblijfkosten voor reizen buiten Nederland worden alleen na voorafgaande
goedkeuring van het bestuur vergoed.
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5. Vacatievergoeding
5.1. Aan vrijwilligers die hiervoor kiezen wordt voor het bijwonen van een vergadering of activiteit
een vacatiegeld toegekend.
5.2. Tot bewijs van aanwezigheid strekt:
A. de getekende presentielijst van de vergadering of activiteit;
B. de notulen van de vergadering dan wel een extract waaruit de presentie blijkt;
5.3. Het vacatiegeld, zoals bedoeld in artikel 5.1, bedraagt:
A. € 300,00 voor de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger;
B. € 250,00 voor de leden van het bestuur;
C.
€ 100,00 voor de leden van de ledenraad;
D. € 50,00 voor de leden van commissies.
E.
€ 25,00 voor de leden van een platform.
5.4. Tot de vergoeding van reiskosten binnenland zijn gerechtigd de voorzitter en de leden van het
bestuur voor het bijwonen van een vergadering of activiteit.
5.5. Tot de vergoeding van reiskosten binnenland zijn gerechtigd de leden van de ledenraad, de
leden van commissies en de leden van een platform voor het bijwonen van een vergadering.
5.6. Ter zake van de reiskosten binnenland voor de leden van het bestuur wordt een forfaitair
bedrag vergoed ter grootte van de prijs van een dagkaart eerste klasse voor het openbaar
vervoer.
5.7. Ter zake van de reiskosten binnenland voor de leden van de ledenraad, de leden van
commissies en de leden van (statutair) platforms wordt een forfaitair bedrag vergoed ter
grootte van de prijs van een dagkaart tweede klasse voor het openbaar vervoer.
5.8. Reis- en verblijfkosten voor reizen buiten Nederland worden alleen na voorafgaande
goedkeuring van het bestuur vergoed op basis van werkelijke kosten.
5.9. Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de in artikel 5.1 bedoelde
activiteiten, wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop ingevolge dit
reglement aanspraak bestaat.
6. Overige bepalingen
6.1. Uitbetaling van de onkostenvergoeding vindt plaats na het einde van een kwartaal.
6.2. Alle kleding en/of materialen die de vrijwilliger ontvangt voor de uitoefening van zijn functie
zijn in bruikleen en blijven eigendom van de NABV.
6.3. De NABV geeft – desgevraagd – de uitbetaalde bedragen door aan de Belastingdienst. De
vrijwilliger draagt zelfverantwoordelijkheid voor het in de belastingheffing betrekken van de
vergoedingen, als dat voor hem van toepassing is.
6.4. Kosten die niet benoemd zijn in dit Reglement onkostenvergoedingen NABV kunnen enkel
worden goedgekeurd na schriftelijke toestemming van het bestuur.
6.5. Declaraties worden enkel in behandeling genomen indien het NABV-declaratieformulier
wordt gebruikt.
6.6. Dit reglement gaat in (met terugwerkende kracht) op 1 januari 2020.
7. Aanhaling en publicatie
Deze regeling kan worden aangehaald als "Reglement onkostenvergoedingen NABV" en wordt ter
informatie gepubliceerd aan de leden.
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