Declaratieproces
In de vergadering van 21 september 2019 heeft het Hoofdbestuur besloten per 1 januari 2020 het
proces rond declaraties meer te structureren. Dit vanwege de veelheid van manieren waarop
declaraties tot nu toe worden aangeboden. Het declaratiebeleid is vastgelegd in onderstaande tekst.
Wat houdt dit in? Als je reist of onkosten maakt voor je verenigingsfunctie kun je deze kosten via
een standaardformulier declareren. Waar van toepassing moet de declaratie vergezeld zijn van
(digitale) bijlagen.
Schroom niet om voor 1 januari 2020 al dit proces te volgen, want het maakt het ons gemakkelijker
snel uit te betalen!
Details van het proces:
Declaraties dienen via het (reis)declaratieformulier ingediend te worden bij de Penningmeester NVBS
(penningmeester@nvbs.com).
NB: ter vermindering van de administratieve lasten vragen wij je de reiskosten bij voorkeur eens per
kwartaal te declareren en niet voor alle reizen apart.
En dan nog:
• Wie mag reiskosten declareren? Leden die - uit hoofde van hun functie binnen de NVBS vergaderingen, bijeenkomsten, evenementen etc. bijwonen dan wel bezoeken afleggen
• Steekproefsgewijs kan aan de hand van beschikbare documenten de declaratie gecontroleerd
worden.
• Wat mag gedeclareerd worden:
o Kosten openbaar vervoer. Indien met kortingskaart gereisd wordt en gedurende het NVBSboekjaar (01.01 - 31.12) en de verkregen korting aantoonbaar hoger dan de aanschafwaarde
van de kortingskaart is geworden, dan mag na dat moment ook de kortingskaart zelf
gedeclareerd worden.
o Indien reizen op zg. dagkaart-aanbiedingen (bijv. van Hema, AH etc.) nog voordeliger is,
verdient reizen op/declareren van zo’n vervoersbewijs nadrukkelijk de voorkeur.
o Kosten auto: indien een OV-reis niet mogelijk of onredelijk veel langer is dan een reis met de
auto, dan mag € 0,25 per km gedeclareerd worden. Km-basis: Google Maps.
Overige kosten:
• Wie mag overige kosten declareren? Leden die - uit hoofde van hun functie binnen de NVBS
kantoor-, vergader- of representatiekosten maken.
• Bij het declaratieformulier dienen digitaal betalingsbewijzen of facturen gevoegd te worden
(scan, foto).
Declaraties die bij de NVBS-winkel worden ingediend vallen i.v.m. het BTW-aspect buiten deze
regeling en kunnen op de bij de winkel in gebruik zijnde formulieren worden ingediend.

