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Reglement vrijwilligersvergoeding CBB,  

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden 

 
Het onderstaande geldt met betrekking tot de vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers van de 

CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden: 

 

A Er wordt geen vergoeding gegeven voor gemaakte kosten anders dan reiskosten tenzij 

 hiervoor voorafgaand toestemming is verleend door de directie van de CBB. 

 

B Er wordt een vergoeding gegeven voor de reiskosten van zowel het gebruik van de 

 eigen auto als de kosten voor het openbaar vervoer onder de volgende voorwaarden: 

1.  De vergoeding voor het gebruik van de eigen auto bedraagt € 0,19 per 

kilometer; deze wordt jaarlijks door het bestuur van de Vereniging CBB 

vastgesteld. De reisafstand wordt berekend via Googles maps tussen het 

huisadres en de locatie waar de werkzaamheden zijn verricht.  

2.  Voor de vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer (trein, bus, tram)  

   geldt de kortste route tussen het dichtst bij het huisadres gelegen opstappunt en  

   de locatie waar de werkzaamheden zijn verricht. Indien met de trein wordt  

   gereisd, vindt vergoeding plaats op basis van 2e klasse. 

  3. Taxikosten worden niet vergoed. 

4. Reiskosten die gemaakt worden uitsluitend binnen de eigen woonplaats komen  

   niet voor vergoeding in aanmerking. 

 

De onder punt B genoemde kosten worden altijd na afloop vergoed op basis van een 

declaratieformulier. Bij de afdeling Audio in Ermelo dient een declaratieformulier te worden 

opgevraagd; hierin staat het aantal leesbeurten van de betreffende inlezer vermeld. Reist u met 

de auto dan staat op het declaratieformulier ook het aantal kilometers vermeld berekend 

volgens Google maps. Reist u met openbaar vervoer dan dienen kaartjes of bewijzen, dat er 

op saldo is gereisd met een ov-chipkaart, bijgevoegd te worden.  

Na controle door de betreffende inlezer dient het declaratieformulier te worden ondertekend 

en vervolgens ingeleverd te worden bij de afdeling Audio in Ermelo. Er kan uitsluitend van 

deze door de CBB opgestelde declaratieformulieren gebruik gemaakt worden. 

 

Vergoeding vindt tweemaal per jaar plaats. Het declaratieformulier over de eerste zes 

maanden van een kalenderjaar dient in de maand juli van dat kalenderjaar te worden 

ingeleverd. Het declaratieformulier over de laatste zes maanden van een kalenderjaar dient in 

de maand januari van het volgende kalenderjaar te worden ingeleverd. De ingevulde 

declaratieformulieren kunnen ingeleverd worden bij een medewerker van de afdeling Audio 

in één van de CBB-vestigingen of opgestuurd naar: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. 

 

Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Belastingdienst 

aangaande het verstrekken van (onkosten-)vergoedingen aan vrijwilligers en andere wettelijke 

regels die gelden ten aanzien van (onkosten-)vergoedingen.  

 

Bij misbruik of oneigenlijk gebruik van deze regeling is de CBB niet aansprakelijk voor 

eventuele fiscale consequenties. 

 


