
 
 
REGLEMENT REISKOSTENVERGOEDING BEDRIJFSKRING ZEEWOLDE 
 
Artikel 1, doel reglement 
Doel van dit reglement is een vergoeding van reiskosten te realiseren voor bestuursleden van de Bedrijfskring 
Zeewolde.  
 
Artikel 2, reiskosten 
Leden van het bestuur ontvangen – indien zij daar aanspraak op maken - per bijgewoonde bestuursvergadering 
of per vanuit het bestuur noodzakelijk georganiseerde bijeenkomst/overleg met derden een vergoeding van 
reiskosten, zijnde de kosten van openbaar vervoer tweede klasse of € 0,19  per kilometer.  
 
Artikel 3, afstand 
De enkele reisafstand wordt berekend met behulp van de vastgestelde routeplanner Routenet.nl op basis van de 
kortste route van postcode naar postcode.  
 
Artikel 4, minimale reisafstand  
Geen vergoeding van de reiskosten zal plaatsvinden indien de reisafstand berekend overeenkomstig artikel 3 van 
dit reglement korter is dan vijf kilometer.  
 
Artikel 5, declaraties voorzitter en penningmeester 
Declaraties van de voorzitter worden gefiatteerd door de penningmeester, die van de penningmeester door de 
voorzitter en die van de overige bestuursleden door de voorzitter of de penningmeester.  
 
Artikel 6, geen vergoeding werkgroepleden 
Leden van werkgroepen ontvangen geen reiskostenvergoedingen. Voor werkgroepleden van buiten de 
verenigingsleden kunnen andere voorwaarden gelden, overeen te komen tussen het bestuur en het beoogd 
werkgroeplid. 
 
Artikel 7, indienen declaraties 
Declaraties dienen schriftelijk te worden ingediend bij de penningmeester, binnen drie maanden na de 
bijgewoonde bijeenkomst, en moeten worden voorzien van bewijsstukken (presentielijst, rekening, treinkaartje 
etc.) evenals een korte toelichting.  
 
Artikel 8, opgave rekeningnummer 
Declaranten onder deze regeling melden het secretariaat van de vereniging op welke rekening het uit te betalen 
bedrag wordt verwacht: privé of zakelijk. De vereniging gaat er van uit dat hierover deugdelijk afspraken zijn 
gemaakt tussen declarant en diens werkgever en/of bedrijf. 
 
Artikel 9, opgave belastingdienst 
De Bedrijfskring Zeewolde doet jaarlijks opgave aan de Belastingsdienst van alle uitbetaalde vergoedingen. 
 
Artikel 10, jaarlijkse evaluatie 
Per kalenderjaar wordt de hoogte van de reiskostenvergoedingen opnieuw bekeken, een en ander in relatie tot de 
prijsindexontwikkeling, de financiële draagkracht van de vereniging en de wet- en regelgeving ter zake. 
 
Artikel 11, slotbepaling 
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 


