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NOTA ONKOSTENVERGOEDINGEN NVLF 2022 

Woerden, december 2021 

INLEIDING 
 
De NVLF is een professionele beroepsorganisatie. Het werk voor de NVLF wordt, 

in nauwe samenwerking met de medewerkers van het verenigingsbureau, door 
een aantal (kader)leden van de vereniging veelal gedaan naast, of zelf tijdens 

de reguliere werkkring. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
wordt door velen als een gerenommeerde en goed functionerende 
beroepsorganisatie gezien. Kaderleden verrichten hun werkzaamheden op een 

professionele wijze en met bijzondere inzet en motivatie. 

 

De vergoedingsregeling voor (kader)leden van de vereniging is geen dekkende 
regeling, maar heeft het karakter van een tegemoetkoming in de kosten.  
Om deze reden is het des te meer van belang om, wanneer er sprake is van 

een tegemoetkoming voor de verrichte werkzaamheden, hier zorgvuldig, 
afgewogen en beheerst mee om te gaan. Bij aanpassing van onderdelen van 

het vergoedingenstelsel, of bij overwegingen voor het toekennen van een 
vergoeding, dient steeds te worden gekeken naar het totaalbeeld. Dit zijn de 
redenen dat in deze nota het vergoedingenstelsel zoals voor de NVLF- 

organisatie van toepassing, in zijn volledigheid wordt omschreven. 

 

KOSTEN 
 
Leden die voor de NVLF actief zijn maken kosten, bijvoorbeeld voor het reizen 

van en naar door de NVLF georganiseerde vergaderingen. Ook is het bij de 
NVLF gebruik om leden in verband met hun aanwezigheid een tegemoetkoming 

te geven. In de nota onkostenvergoedingen staat beschreven welke onkosten 
door NVLF-leden, die voor de vereniging actief zijn, kunnen worden 
gedeclareerd. Aan de hand van de nota zijn budgetten voor diverse 

vergoedingen berekend en in de begroting opgenomen. 
 

Bij het voorstel voor de vergoedingen is uitgegaan van een systeem waarbij 
aan de hand van objectiveerbare criteria een tegemoetkoming wordt verstrekt. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 

 Deelname aan werkzaamheden waaraan leden zich voor langere tijd 
verbinden en als zodanig benoemd zijn in de activiteiten- en tariefmatrix 

(categorie 1); 
 Incidentele en structurele werkgroepen als zodanig benoemd in de 

activiteiten en tariefmatrix (categorie 2). 
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TARIEVEN 
 

Op basis van bovenstaande zijn er twee tarieven voor een tegemoetkoming in 
de kosten. 
 Tarief 1: € 200,00. Tarief 1 geldt voor categorie 1 

 Tarief 2: € 50,00. Tarief 2 geldt voor categorie 2 

 

Voor alle kaderleden geldt dat een reiskostenvergoeding van € 0,19 per 
kilometer of de kosten voor OV 2e klas retour vergoed worden. Parkeerkosten 

komen naast de kilometervergoeding in aanmerking voor vergoeding, voor 
zover bewijs (origineel betalingsbewijs) hiervoor overlegd wordt. 

 
Er wordt een vergoeding verstrekt per activiteit waarbij men aanwezig is c.q. 
aan deelneemt, ongeacht wanneer de activiteit plaatsvindt (ochtend, middag 

en/of avond).  
Het tarief geldt voor een dagdeel. Een dagdeel bestaat uit 4 uren. Reistijd valt 

hier niet onder. Twee dagdelen worden vergoed indien meer dan 6 uren wordt 
besteed. Per dag worden maximaal 2 dagdelen vergoed. 
 

Een vergadering kan ook in hybride vorm of geheel digitaal plaatsvinden.  
Er dient wel steeds sprake te zijn van een formeel uitgeschreven activiteit, 

waarvoor een agenda en notulen zijn opgesteld. 
 
Indien het commissielid niet aanwezig kan zijn bij de vergadering en wel vooraf 

schriftelijke of telefonische input voor de vergadering aan de voorzitter heeft 
verstrekt, ontvangt zij/hij 50% van het tarief. Dit wordt beoordeeld door de 

voorzitter van de commissie. 

 

INDELING IN CATEGORIEËN 

 
Categorie 1. Deelname aan werkzaamheden met afbreukrisico 

Dit is de categorie waarbij het afbreukrisico groot is. Deze categorie is voor 
langere tijd in functie gekozen/benoemd en committeert zich aan de vereniging. 

Deze categorie ontvangt per activiteit het bedrag genoemd onder tarief 1. 

 

Hiernaast gelden de volgende afspraken: 

 De NVLF heeft een overeenkomst met de externe voorzitter. Deze valt 
buiten de vergoedingsregeling. 

 Toehoorders ontvangen alleen een reiskostenvergoeding, geen 

vacatiegeld. 
 De jaarlijkse heidag van het verenigingsbestuur is per dagdeel tarief 1 en 

hierbij geldt een maximum van twee dagdelen. Leden en niet-leden die 
namens de NVLF deelnemen aan een activiteit en tevens op aanwijzing van 
het bestuur, ontvangen tarief 1. 
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Categorie 2. Deelname aan structurele en incidentele werkgroepen zonder of 
met gering afbreukrisico 

 
Voor deze groep geldt de tegemoetkoming genoemd onder tarief 2. 

 
UITZONDERINGEN 

 
Werkgroepen voor richtlijnen. Besloten is daarvoor 2 x tarief 2 te 
verstrekken,  i.c. 2 x € 50,-. 

 

Leden van de Wetenschapsraad ontvangen 50 euro per vergadering en 
reiskostenvergoeding. 

 

Leden van de Klankbordgroepen ontvangen 50 euro (tarief 2) per vergadering 
en reiskostenvergoeding. 

 
Gratis toegang tot het jaarcongres hebben de leden van de ledenraad, leden 

van het verenigingsbestuur en ereleden. 

 

In uitzonderingsgevallen (met een eenmalig karakter) kan het verenigings- 
bestuur eigen besluiten nemen. 

 

MATRIX 
 
De activiteiten zijn opgenomen in een activiteiten- en tariefmatrix. Hierin 

wordt tevens aangegeven of er op basis van presentielijsten, dan wel op 
declaratiebasis wordt uitbetaald. Waar de vergoedingsregeling niet toereikend 

is beslist het verenigingsbestuur. 
 
JAARLIJKSE ACTUALISATIE 

 

De nota onkostenvergoedingen wordt jaarlijks geactualiseerd. Actualisaties 

van de nota alsmede situaties waarin de vergoedingsregeling niet toereikend 
is *), dienen door de verenigingsmanager, in overeenstemming met het 

bestuur, voorgelegd te worden aan de auditcommissie die een advies geeft 
aan het verenigingsbestuur. De aanpassing is een taak van de 
verenigingsmanager. 

 
*) deze in beginsel incidentele vergoedingen worden opgenomen in de matrix die als bijlage 

van de onkostennota is toegevoegd. Ze worden genoteerd in het jaar waarin de toestemming is 

verstrekt en hebben een tijdspanne die gelijk is aan de duur van de incidentele situatie. Indien 
er geen sprake is van incidente situatie maar van een structurele, dan dient dit als vast item in 
de onkostennota te worden opgenomen. 

 

INDIENEN VAN DECLARATIES 

 

Declaraties dienen per kwartaal te worden ingediend bij de financiële 
administratie, voorzien van de juiste fiattering. 
Indiening vindt plaats in de eerste week van het nieuwe kwartaal. 

Declaraties die meer dan een half jaar te laat worden ingediend kunnen 
worden geweigerd. 


