Onkostenvergoeding leden cliëntenraden
Per 01 januari 2012 is de onkostenvergoeding voor de leden van de cliëntenraden vastgesteld
volgens onderstaande tabel.

SOORT VERGOEDING

BEDRAG PER JAAR

TOELICHTING

Indien ook lid van de
1.

Vaste vergoeding lokale raden

€ 200,00

CCR,

dan is

alleen de vergoeding onder 3.
van toepassing.

2.

Vaste vergoeding voorzitters
lokale cliëntenraden

Indien ook lid van de
€ 350,00

CCR,

dan is

alleen de vergoeding onder 3.
van toepassing.

3.

Vaste vergoeding

CCR-leden

4.

Vaste vergoeding bestuur

5.

OV-vergoeding

Tweede klasse

6.

Kilometervergoeding

€ 0,30 per km.

CCR

€ 600,00
€ 1.200,00
Vergoeding op basis van
vervoersbewijzen.
Vergoeding vanaf verblijfadres.
Onderdeel van vaste vergoeding

7.

Vergoeding cartridges, papier
etc.

(indien geen gebruik wordt
€ 0,00

gemaakt van vaste vergoeding,
dan vergoeding op basis van
werkelijk gemaakte kosten.

8.

Deelname werkgroepen en
commissies

€ 50,00

Het totaal van de vergoedingen (vaste vergoeding en onkostenvergoeding) mag jaarlijks de
€ 1.500,00 niet overschrijden. Zodra dit wel het geval is, zal de fiscus dit niet meer zien als
een vrijwilligersvergoeding en wordt het gehele bedrag (inclusief de € 1.500,00) belast.
De leden geven – aan het begin van het jaar - schriftelijk te kennen of zij:
1.

in aanmerking wensen te komen van de vaste vergoeding voor het lidmaatschap van de
(C)CR en een vergoeding voor verreden kilometers en/of

OV

(met een maximum van

totaal € 1.500,00) of;
2.

geen gebruik wensen te maken van de vaste vergoeding voor het lidmaatschap van de
(C)CR maar wel gebruik wensen te maken van de onkostenvergoeding voor verreden
kilometers en/of

OV

en vergoeding van onkosten zoals onder 7. aangegeven (met een

maximum van totaal € 1.500,00).
De vaste vergoeding wordt uitbetaald naar rato van het aantal vergaderingen dat door
een (C)CR lid is bijgewoond.

Regeling uitbetaling
a.

Een presentielijst dient door de ambtelijk secretaris te worden bijgehouden.

b.

De vaste vergoeding wordt aan het einde van het jaar uitbetaald naar rato van het aantal
bezochte vergaderingen.

c.

De ambtelijk secretarissen / voorzitters van de lokale cliëntenraden leveren hiertoe begin
december

van

ieder

jaar

de

definitieve

presentielijsten

met

daarbij

behorende

vergoedingen in bij de secretaris van de Centrale cliëntenraad (CCR).
d.

De secretaris van de

e.

De onkostenvergoeding voor verreden kilometers en/of

CCR

overhandigd deze aan de secretaris van de Raad van Bestuur.
OV

en vergoeding van onkosten

zoals onder 7. Aangegeven, dienen aan het eind van elk kwartaal te worden ingediend bij
de manager van de locatie. Het formulier onkostenvergoeding moet worden ondertekend
door de manager.
f.

Deelname aan werkgroepen / commissies.
Aan het eind van het jaar wordt door het bestuur van de

CCR

- welke leden formeel zitting hebben genomen in één van de

bepaald:
CCR-commissies;

- welke onderwerpen er door de commissies zijn behandeld;
- welke leden hieraan actief hebben deelgenomen.
g.

Dubbelfuncties (lid/voorzitter lokale raad en zitting in centrale raad) worden niet extra
vergoed. Daar geldt de

CCR-vergoeding.

