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SPECIFICATIE REISKOSTENVERGOEDING
Datum: 24 januari 2016

Onder reiskosten wordt verstaan:




Kilometers gereisd voor woon-/werkverkeer. In het geval van COC Haaglanden verbinden wij hieraan de
betekenis van uw huis naar ons pand aan het Scheveningseveer 7 en de retourreis hiervan. Mocht uw
‘werkplek’ zich op locatie bevinden (vb voorlichtingen op scholen), dan is de betekenis van woon/werkverkeer de afstand van uw huis naar deze locatie en de retourreis hiervan.
Kilometers gereisd voor zakelijke doeleinden.
Voorbeeld: u reist vanuit uw huis naar een congres, waar u namens het COC Haaglanden voor bent
uitgenodigd, plus de retourreis.
De volgende reiskosten komen in aanmerking voor een vergoeding:
o Kilometervergoeding voor het reizen met uw eigen auto of motor
o Kosten van reizen met het openbaar vervoer.

Bepalingen:









De volgende bedragen zullen worden vergoed door het COC Haaglanden:
o Eigen auto of motor: € 0,19 per kilometer
o Werkelijke kosten openbaar vervoer.
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient een minimale (enkele) reisafstand van 10 kilometer
afgelegd te zijn. Voor afstanden onder deze 10 kilometer, wordt geen reiskostenvergoeding betaald.
Er wordt ook een maximale vergoeding gehanteerd voor de (enkele) reisafstand:
o Maximaal 50 kilometer voor woon-/werkverkeer wordt vergoed
o Kosten van het openbaar vervoer worden tot een maximum van €15,00 per enkele reis vergoed
o Onbeperkte vergoeding voor zakelijke reizen (kilometervergoeding/Openbaar vervoer kosten).
De reiskosten moeten vooraf zijn goedgekeurd, anders zal geen vergoeding plaats vinden. Goedkeuring kan
gegeven worden door:
o De werkgroep coördinator aan een werkgroep lid
o Een bestuurder aan een werkgroep coördinator
o Een bestuurder aan een bestuurder
o Een bestuurder aan een (nieuwe) medewerker.
Het declareren van reiskosten dient te gebeuren met het Onkosten Declaratieformulier
o Eigen auto of motor: aantal kilometers aangeven
o Openbaar vervoer: reisbescheiden (ticket, OV registratie, etc.) bijvoegen bij het Onkosten
Declaratieformulier.

