Espria vergoedingsregeling
voor cliëntenraadsleden

Vergoeding & de belastingdienst
De Belastingdienst heeft regels voor vergoeding van vrijwilligerswerk.
De vergoedingsregeling van Espria geeft aan voor welke vergoeding
u als cliëntenraadslid in aanmerking komt. Deze vergoedingsregeling
in combinatie met onze overeenkomst cliëntenraadsleden maken dat
u voldoet aan de regels van de belastingdienst.

Uw werk voor de cliëntenraad van uw zorgorganisatie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Uw bijdrage
is betekenisvol en wordt gewaardeerd. U hebt recht op een vergoeding van uw onkosten.

Keuze: vaste vergoeding of
terugbetaling van gemaakte kosten
U kunt kiezen uit twee soorten vergoedingen:

1 een all-in vergoeding van een vast bedrag per jaar
2 de vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten
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Vergoeding van daadwerkelijk
gemaakte kosten

	U declareert de gemaakte kosten en houdt zelf uw
administratie hiervan bij. De Belastingdienst kan deze
gegevens opvragen voor een controle.
	Er geldt geen maximum bedrag per maand of per jaar,
aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed.
	Reiskosten van het openbaar vervoer worden vergoed.
Voor autoreizen geldt een bedrag van € 0,30 per kilometer.
Voor het aantal te declareren kilometers moet u de ANWB
routeplanner gebruiken.

Meer lezen?
www.espria.nl/clientenraden Op deze speciale webpagina
voor cliëntenraadsleden vindt u meer informatie zoals de
vergoedingsregeling en de medezeggenschapsregeling.
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Vaste vergoeding
	De vaste onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is maximaal € 170/maand en maximaal
€ 1.700/jaar. Dit is een totaalbedrag, dus inclusief reiskosten, kosten voor printen, etc
	Deze maximum bedragen gelden voor het totaal aan vrijwilligerswerk dat iemand doet.
Ontvangt u naast de cliëntenraadsvergoeding van (een zorgorganisatie van) Espria nóg een
vrijwilligersvergoeding? Let dan op dat uw vergoedingen niet boven de maximum gestelde
bedragen komen. Anders zal de Belastingdienst inkomstenbelasting heffen.
Vastgestelde vergoedingen per jaar:
Lid

Voorzitter

Lokale cliëntenraad (locatie/wijk/divisie)

€ 500

€ 750

Onafhankelijk voorzitter

Cliëntenraad groepsmaatschappij (zorgorganisatie)

€ 500

€ 750

€ 1700

Centrale cliëntenraad (Espria)

€ 500

€ 750

€ 1700

Deze bedragen zijn cumulatief: als u zowel lid bent van een lokale cliëntenraad als
	
van een cliëntenraad groepsmaatschappij ontvangt u jaarlijks een vergoeding van
€ 500 + € 500 = €1.000.
	Aanvullende vergoeding specifiek voor deskundigheidsbevordering
Bovenop de vaste all-in vergoeding kunt u opleidingskosten declareren voor training of scholing
ten behoeve van deskundigheidsbevordering in uw rol als cliëntenraadslid. De instelling die de
scholing verzorgt, brengt deze bij voorkeur rechtstreeks in rekening bij uw zorgorganisatie. U kunt
uw reiskosten zelf declareren: het kaartje van het openbaar vervoer óf de gemaakte autokilometers
op basis van de ANWB routeplanner tegen € 0,30 per kilometer. Vermeld dan “reiskosten
deskundigheidsbevordering” bij uw declaratie zodat duidelijk is dat u dit in aanvulling op uw vaste
onkostenvergoeding mag declareren.

