
Addendum huishoudelijk reglement 
Mei 2011 
 
 
Richtlijn declaraties NVT 
 
Wanneer leden van de NVT kosten maken in het kader van hun functie binnen het bestuur of 
commissies komen onderstaande gespecificeerde kosten in aanmerking voor vergoeding: 
 
1.  Reiskosten:  

- eigen vervoer: euro 0,19 per kilometer 
- parkeerkosten 
- openbaar vervoer: de daadwerkelijke kosten van bus, treintaxi en trein 

 
2.  Vergaderruimten: Om kosten te besparen wordt gevraagd zoveel mogelijk gebruik te  

maken van vergaderlocaties in de eigen ziekenhuizen of in de Domus Medica. Reserveren 
van vergaderruimte in de Domus kan via het secretariaat van de NVT. Denk ook aan de 
mogelijkheid van telefonische vergaderingen, ook te regelen via het secretariaat. 

 Voor het maximaal te declareren bedrag zijn de kosten die in de Domus Medica gemaakt 
zouden worden leidend.  

 
3. Maaltijden/dranken 
 Koffie, thee, frisdrank tijdens vergaderingen 
 Lunch indien vergaderingen aanvangen tussen 11.00-13.00 
 Diner indien vergaderingen aanvangen tussen 17.00 en 20.00 

Voor het maximaal te declareren bedrag zijn de kosten die in de Domus Medica gemaakt 
zouden worden leidend. 

 
4. Telefoon, druk- en kopieerkosten. 

Naar redelijkheid en tegen overlegging van nota’s. Voor hoge bedragen is voorafgaand 
overleg met de penningmeester noodzakelijk. 

 
5. Overnachtingkosten: vergoeding alleen bij aantoonbaar nut en na voorafgaand overleg met 

de penningmeester. 
 
6. Buitenlandse vergaderingen uitsluitend na voorafgaand overleg met de penningmeester, 

inclusief een overzicht van de kosten. 
 
7. Wanneer onkosten worden vergoed vanuit een andere instantie (Orde, Zichtbare 

Zorgprojecten e.d.) kunnen geen onkosten bij de NVT worden gedeclareerd. 
 
Procedure declaratie 
 
Declaraties kunnen uitsluitend worden ingediend met het NVT declaratieformulier, dat te 
downloaden is via onze website www.nvtnet.nl 
 
Als u lid bent van meerdere commissies of bijv. van het bestuur en een commissie gebruik dan 
s.v.p. bij voorkeur per commissie (bestuur) één formulier. Dit maakt het mogelijk om de kosten op 
de juiste plaats te boeken. 
 



Declaraties kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en worden alleen in behandeling 
genomen worden indien deze voorzien zijn van: 
 Naam, adres, woonplaats, handtekening 
 Bankrekeningnummer 
 Datum van de te declareren activiteit met vermelding van het doel van de bijeenkomst 
 Wijze van vervoer, gereden aantal kilometers 
 Bijgevoegde originele nota’s, kwitanties, aankoop- of vervoersbewijzen.  
Declaraties voor enig kalenderjaar kunnen uiterlijk voor 31 januari van het jaar daarop volgend 
worden ingediend.  
 
Declaraties kunt u zenden aan: 
 Secretariaat NVT 
 Domus Medica 
 Mercatorlaan 1200 
 3528 BL Utrecht 
 
 
 
 
Deze richtlijn is goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 9 mei 2011 


