Declaratieprotocol Stadswerk
Stadswerk

1. Alleen leden van het algemeen bestuur, bestuursleden van regio en projectgroepen kunnen declaraties
indienen bij de directeur van Stadswerk. Dit geldt ook voor leden van commissies en werkgroepen, nadat
hierover vooraf afspraken zijn gemaakt met de directeur van Stadswerk.
2. Declaraties dienen betrekking te hebben op uitgaven ten behoeve van Stadswerk
3. Declaraties worden pas betaalbaar gesteld na overlegging van de originele betalingsbewijzen.
4. Declaratievergoedingen worden alleen op de privé-bankrekeningen overgemaakt.
5. Declaraties kunnen pas worden geaccepteerd, nadat duidelijk is dat de werkgever van de onder 1 genoemde
bestuursleden de gemaakte kosten niet vergoedt.
6. Gemaakte kosten zijn declarabel tot een bedrag van:
- voor maaltijden:
- lunch:
€ 10,- p.p. (inclusief drank)
diner:
€ 35,- p.p. (inclusief drank)
- voor geschenken: € 25,- voor etentjes van besturen kan maximaal één maal per jaar een bedrag gedeclareerd worden van
€ 50,- (inclusief drank) per deelnemend bestuurslid (inclusief partner € 75,-).
- voor hotelkosten binnenland geldt een maximum van € 115,- per nacht. Met een maximum van 3
nachten per jaar. Hotelkosten worden alleen vergoed wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat
een hotelovernachting noodzakelijk is.
e
- voor reiskosten binnenland geldt het volgende: men dient primair van het openbaar vervoer (1 klas)
gebruik te maken, vergoeding geschiedt na inleveren van het treinkaartje.
Indien vervoer per auto noodzakelijk is vanwege:
o het vervoeren van materiaal, zodanig dat openbaar vervoer geen optie is;
o de slechte bereikbaarheid en/of het bezoeken van meerdere plaatsen;
kunnen kilometers à € 0,19 per kilometer worden gedeclareerd (km-vergoeding is inclusief
parkeergelden).
7. Voor te maken kosten die uitgaan boven de onder 6 genoemde maximale vergoedingen is een besluit van de
directeur van Stadswerk vooraf noodzakelijk.
8. Voor te declareren kosten die niet expliciet onder punt 6 genoemd zijn, geldt dat deze niet vergoed worden,
tenzij hiervoor vooraf toestemming is verleend door de directeur van Stadswerk.
9. Voor reiskosten en andere kosten die gemaakt moeten worden voor buitenlandse vergaderingen /
congressen moet vooraf bij de directeur van Stadswerk een begroting (met toedeling van de kosten) worden
ingediend. Voor reizen naar het buitenland geld een maximum declaratiebedrag van € 700,-.
10. Declaraties dienen per kwartaal, binnen één maand na afloop van het betreffende kwartaal, bij Stadswerk
worden ingediend.
11. De directeur van Stadswerk bepaalt de goedkeuring van de declaraties. De declaraties van de directeur
worden door de penningmeester behandeld.
12. De declaraties van bestuursleden van de vak- en regiogroepen worden primair betaald uit het budget van de
betreffende vak- of regiogroep. Deze budgetten worden door Stadswerk bewaakt.

