Vergoedingsregeling cliëntenraadsleden
Voor cliëntenraadsleden gelden de fiscale regels met betrekking tot vrijwilligerswerk. De
Belastingdienst hanteert als vuistregel een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur als vergoeding
voor inzet. Bovendien mag de vergoeding maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 per jaar
bedragen. Deze bedragen gelden voor het totaal van de vergoeding, dus inclusief reiskosten en
overige onkosten.
Let op: deze maximum bedragen gelden voor het totaal aan vrijwillige activiteiten dat iemand
verricht. Indien een cliëntenraadslid bijvoorbeeld bij een andere organisatie een vergoeding ontvangt
voor vrijwilligerswerk geldt dat het totaal aan vergoedingen voor al deze werkzaamheden niet meer
dan €170 per maand en €1.700 per jaar mag bedragen. Anders zal de Belastingdienst
inkomstenbelasting heffen.
Vergoedingsregeling
Raad
Lokale cliëntenraad

Functie
Vergoeding
Lid
€ 500
Voorzitter
€ 750
Regionale cliëntenraad
Lid
€ 500
Voorzitter*
€ 750
Centrale cliëntenraad
Lid
€ 500
Onafhankelijk voorzitter
€ 1700
*Indien een regionale cliëntenraad een onafhankelijk voorzitter heeft, kan ook hij/zij aanspraak
maken op een vergoeding van € 1.700.
Deze bedragen zijn inclusief onkosten zoals reiskosten, kosten voor printen etc.
De bedragen zijn cumulatief. Iemand die bijvoorbeeld zowel lid is van een lokale cliëntenraad als van
een regionale cliëntenraad ontvangt jaarlijks een vergoeding van €1.000.
Declareren van gemaakte kosten
Als alternatief bestaat de mogelijkheid om af te zien van een vergoeding voor activiteiten en alleen
daadwerkelijk gemaakte kosten te declareren. Hiervoor geldt niet het maximale bedrag van € 1.700
indien aantoonbaar meer kosten zijn gemaakt. Het is van belang dat cliëntenraadsleden zelf de
administratie hiervan bijhouden. De Belastingdienst kan deze gegevens opvragen bij een eventuele
toetsing.
Voor het declareren van reiskosten geldt dat gemaakte kosten voor openbaar vervoer worden
vergoed. Voor cliëntenraadsleden die met de auto reizen geldt een bedrag van € 0,30 per kilometer.
Voor de bepaling van het aantal te declareren kilometers wordt gebruik gemaakt van de ANWB
routeplanner.
Kosten voor deskundigheidsbevordering
Kosten voor deskundigheidsbevordering kunnen additioneel aan de algemene vergoedingsregeling
worden gedeclareerd. Waar mogelijk worden deze kosten rechtstreeks door de instelling die de
scholing verzorgt in rekening gebracht bij de betreffende groepsmaatschappij. Reiskosten die
verbonden zijn aan deze scholing kunnen aanvullend in rekening worden gebracht, met vermelding
van het bijzondere karakter van de declaratie (kosten openbaar vervoer of €0,30/km).
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Overgangsregeling
Specifiek voor de zittende leden van Icare geldt dat zij, met inachtneming van de maximale termijn
van zitting in de cliëntenraad, aanspraak kunnen blijven maken op de vergoedingsregeling
cliëntenraadsleden Icare van 1-1-2018. Voor nieuw toetredende leden in de cliëntenraad van Icare
geldt de regeling Espria, per datum van vaststelling van deze regeling.

Deze regeling gaat in, nadat volledige instemming is verkregen van de zijde van de CCR, met
terugwerkende kracht per 1 januari 2020.
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