
0 

Declaratiereglement              versie 2021-05 

 
 

Declaratiereglement  
 
 
 
 
 
Hoofdstukkenoverzicht: 

 

Hoofdstuk 1   Algemeen    pagina 1 

 Hoofdstuk 2  Onkosten    Pagina 2 

 Hoofdstuk 3  Afdelingen en overige organen Pagina 3 

Hoofdstuk 4  Cadeauregeling   Pagina 4 

 Hoofdstuk 5  Reiskosten    Pagina 5 

 Hoofdstuk 6  Internationaal    Pagina 7 

 

 

 

 

 

Versie 2021-06 
Opgesteld door: Jasper Klasen 
Vastgesteld door LB op: 10-06-2021 
Ingangsdatum: 11-06-2021   



1 

Declaratiereglement              versie 2021-05 

Hoofdstuk  1 Algemeen 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

a. Deze regeling wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur. Zij vraagt de kascommissie 
om advies bij elke voorgenomen wijziging. 
 

b. Dit reglement is openbaar en wordt op verzoek aan elk lid van de Jonge Democraten 
toegestuurd. Tevens zal het via de website openlijk toegankelijk worden gemaakt. 
 

c. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

d. Leden die kosten maken voor de vereniging, met de bedoeling deze te declareren, 
hebben de plicht zich, binnen de grenzen van redelijkheid, te oriënteren op het voor de 
vereniging meest voordelige  alternatief, hierbij dienen zij tevens rekening te houden 
met het thema duurzaamheid. 
 

e. Afwijkingen van dit reglement kunnen slechts na samenspraak van de Landelijk 
Penningmeester. 
 

f. Declaraties van de Landelijk Penningmeester worden gecontroleerd door de Vice-
Penningmeester. 
 
 

Artikel 2 Ontvankelijkheid 

a. Uitgaven gedaan ten behoeve van de vereniging zijn declarabel indien de toegevoegde 
waarde aangetoond kan worden op basis van de voorwaarden beschreven in dit 
reglement. 
 

b. Alleen declaraties die op de juiste wijze worden ingediend zoals beschreven in dit 
regelement en op het declaratieformulier worden in behandeling genomen. 
 

c. Het indienen van declaraties kan uitsluitend per mail via 
declaraties@jongedemocraten.nl . Declaraties die op een andere manier worden 
ingediend zijn worden niet in behandeling genomen. 
 

d. Alleen compleet en correct ingevulde declaraties worden in behandeling genomen. Alle 
declaratieformulieren, bewijzen en overige bestanden dienen te worden aangeleverd in 
pdf-formaat via het declaratieformulier zoals deze op de website staat. 
 

e. De declarant is verplicht de originele bonnen en/of facturen te bewaren voor een 
termijn van ten minste 24 weken. De Landelijk Penningmeester heeft de bevoegdheid 
deze declaraties te controleren door de originele bonnen en/of facturen op te vragen. 
 

f. Declaraties worden uitsluitend achteraf op basis van originele betaalbewijzen 
toegekend. Declaraties over het lopende jaar (bijv. van november en december) dienen 
uiterlijk vóór 1 februari van het daaropvolgende jaar te worden ingediend.  
 

g. Declaraties van in totaal minder dan 5 euro worden niet in behandeling genomen. 
 

mailto:declaraties@jongedemocraten.nl
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Hoofdstuk 2 Onkosten (verblijfskosten, eten en drinken, vergaderruimte, deelnemersbijdrage) 

 

Artikel 3 Verblijfskosten 

Verblijfkosten (d.w.z. alleen overnachtingen) kunnen alleen in een uitzonderlijk geval 

worden vergoed, na toestemming vooraf van de Landelijk Penningmeester. De Landelijk 

Penningmeester kan besluiten slechts een deel van de kosten te vergoeden.  

 

 

Artikel 4 Eten en drinken 

a. Kosten voor eten en drinken van kaderleden worden in principe niet vergoed, tenzij 
gemotiveerd wordt waarom er vanwege tijdtechnische of functiegerelateerde redenen 
afgeweken moet worden van de gestelde regel. Het declareren van eten en drinken is 
alleen mogelijk indien vooraf overeengekomen met de Landelijk Penningmeester.  
 

b. Het maximum te declareren bedrag voor eten en drinken bedraagt 4 euro per persoon 
per dag. 
 

c. Het Landelijk bestuur krijgt gemaakte kosten voor eten en drinken (tot een maximum 
van 4 euro per persoon per dag) vergoed tijdens kantoordagen en activiteiten waarbij 
haar aanwezigheid verlangd wordt. 

 

 

Artikel 5 Vergaderruimte 

a. Het Landelijk Bestuur, het PKO, landelijke teams, commissies en werkgroepen kunnen 
hun huur van een vergaderruimte declareren indien aantoonbaar noodzakelijk, 
geminimaliseerd en vooraf overeengekomen met de Landelijk Penningmeester en 
Bestuurslid Politiek.  
 

b. Vergaderruimte op het Landelijk Bureau te Lange Houtstraat 11 dient gereserveerd te 
worden via de secretaris en is gratis. Het staat de Landelijk Secretaris vrij een 
reservering te weigeren. 
 

c. Vergaderruimte bij The Florin in Utrecht dient gereserveerd te worden via het 
Bestuurslid Politiek.   
 

d. Andere ruimtes worden slechts vergoed tot een maximum van 20 euro, hierover moet  
van tevoren toestemming zijn van de Landelijk Penningmeester of het Bestuurslid 
Politiek. 
 

e. Wanneer De Florin niet gereserveerd wordt via het Bestuurslid Politiek, dient de 
declaratie naderhand goedgekeurd te worden door zowel het Bestuurslid Politiek als de 
Landelijk Penningmeester. Dergelijke declaraties hoeven niet gehonoreerd te worden.  
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Artikel 6 Deelnemersbijdragen 

a. Leden die een organiserende functie van voldoende omvang vervullen bij landelijke JD-
activiteiten betalen geen of verminderde deelnemersbijdrage voor de desbetreffende 
activiteit. Dit is ter beoordeling van de Landelijk Penningmeester, in samenspraak met 
de hoofdorganisator van de activiteit.  
 

b. Bij activiteiten waarbij de aanwezigheid van een bepaald orgaan of lid verlangd wordt, 
betaalt dit (vertegenwoordigend) lid geen deelnemersbijdrage. Indien deze wel 
gemaakt zijn, kunnen deze worden gedeclareerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Afdelingen, commissies, teams en werkgroepen 

 

Artikel 7 Afdelingen 

a. De Afdelingspenningmeesters zijn verantwoordelijk voor het declaratiebeleid binnen 
de Afdelingen en zijn daarbij gebonden aan de kaders van dit reglement. 
 

b. Het declaratiebeleid binnen de afdeling moet worden goedgekeurd door de Landelijk 
Penningmeester en de Afdelingskascommissie. 
 

c. Declaraties van kosten gemaakt binnen het domein van een afdeling komen in principe 
niet in aanmerking voor een declaratie op Landelijk niveau, tenzij dit in dit reglement 
expliciet beschreven is (zoals in hoofdstuk 3 en 4). 
 

d. Voor werkgroepen met een budget gelden dezelfde regels als voor afdelingen. 
 

 

Artikel 8 Andere bijzondere organen 

Andere bijzondere organen mogen in overleg met de Landelijk Penningmeester hun 

sprekersbedankjes (tot een maximum van 7,50 euro) en eventuele overige kosten 

declareren voor zover ze vergoed zouden moeten worden in de geest van dit reglement. 
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Hoofdstuk 4 Cadeauregeling 

Artikel 9 Algemene principes bedankjes 

a. Het Landelijk Bestuur vergoed afscheidscadeaus en bedankjes. De kosten 

hiervoor kunnen worden gedeclareerd bij de Landelijk Penningmeester.  

b. Binnen de Jonge Democraten zijn er een aantal vaste categorieën aan personen 

die voor een vastgelegd bedrag bedankt kunnen worden. Deze zijn uitgewerkt in 

artikel 11. 

c. Het Landelijk Bestuur kan besluiten aan andere dan in artikel 11 genoemde 

functies en personen een bedankje te geven om ze te bedanken voor bijzondere 

diensten, hiervoor geldt een maximum van 15 euro. Hiermee worden onder 

andere sprekersbedankjes bedoeld (welke maximaal 7,50 euro mogen kosten). 

d. Bedankjes worden in principe direct overhandigd. Indien dit niet mogelijk is 

worden deze bij wijze van uitzondering verstuurd. Verzendkosten tellen niet mee 

met de bestedingslimiet. Het bestuur kan besluiten deze wel mee te laten tellen 

indien zij hier zwaarwegende redenen voor hebben. Verzendkosten kunnen ook 

worden gedeclareerd. 

 

 

Artikel 10 Lief-en-leed-potje 

a. Het Landelijk Bestuur kan besluiten een kaart of ander gebaar van gepaste waarde te 
sturen aan leden of andere personen indien zij dit gepast achten.  
 

 

Artikel 11 Bestedingslimieten bedankjes 

a. Voor leden van teams en (ad-hoc) commissies geldt dat zij na afloop van hun 

benoeming een bedankje aangeboden krijgen ter waarde van maximaal 15 euro. 

 

b. Medewerkers van het Landelijk Bureau D66 kunnen bij afscheid een bedankje 

krijgen ter waarde van 30 euro. 

 

c. Voor het Landelijk Kader (waaronder de afdelingsbesturen) geldt dat zij bij vertrek een 
bedankje krijgen aangeboden ter waarde van maximaal 15 euro per volledig halfjaar dat 
zij in functie zijn geweest, met een maximum van 50 euro. 
 

d. Voor het Landelijk Bestuur geldt dat zij bij vertrek een bedankje krijgen aangeboden ter 
waarde van maximaal 30 euro per volledig halfjaar dat zij in functie zijn geweest, met 
een maximum van 90 euro.  
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Hoofdstuk 5 Reiskosten 

Artikel 12        Algemeen geldende bepaling over reiskosten 

a. Te declareren reiskosten dienen aantoonbaar verband te houden met activiteiten voor 
de Jonge Democraten, artikel 15 is hierbij leidend, daarnaast gelden ook de overige 
bepalingen in dit hoofdstuk. 

b. Een declaratie is mogelijk bij een afstand van ten minste 5 kilometer deur-tot-deur. 

c. In beginsel kunnen slechts de kosten van het Openbaar Vervoer gedeclareerd worden. 

d. Indien er regelmatig voor de Jonge Democraten wordt gereisd, kan in samenspraak met 
de Landelijk Penningmeester gezocht worden naar het meest redelijke alternatief.  

e. Reiskosten die niet genoemd zijn in dit hoofdstuk vallen kunnen uitsluitend bij 
uitzondering in aanmerking komen voor vergoeding indien dit vooraf is 
overeengekomen met de Landelijk Penningmeester. 

f. Jaarlijks geldt een maximum aan uit te keren reiskosten. Dit maximum is vermeld in de 
landelijke begroting. Indien dit bedrag overschreden dreigt te worden, of inmiddels al 
overschreden is, kan de Landelijk Penningmeester besluiten dat bepaalde reiskosten 
voor dat jaar niet meer declarabel zijn.  

g. Reiskosten die verband houden met internationale reizen vallen niet onder deze 
regeling, op deze reizen gelden slechts de bepalingen zoals beschreven in Hoofdstuk 6. 

 

Artikel 13          Bepalingen over reiskosten door gebruik Openbaar Vervoer 

a. Onder openbaar vervoer wordt verstaan; vervoer door middel van de trein, bus, tram, 
metro en OV-fiets. Al deze vormen van openbaar vervoer worden vergoed. 

b. Toeslagen worden in principe niet vergoed. Kosten voor het meenemen van een fiets in 
de trein kunnen slechts gedeclareerd worden zover hier vooraf toestemming voor is 
verleend door de Landelijk Penningmeester. 

c. Het voor het lid goedkoopste tarief wordt vergoed. Dit betekent ook dat bij reizen in de 
1e klasse het 2e -klasse tarief vergoed wordt. Deze worden volledig vergoed. 

d. Het bestuur kan in financieel lastige tijden besluiten dat de kosten van de trein slechts 
worden vergoed tot de hoogte van het gereduceerd reistarief (de 40%-korting-prijs), 
behalve voor trainers en het Landelijk bestuur, zij krijgen altijd 100% kostendekkend 
vergoed. Indien dit het geval is staat dit duidelijk vermeld op de website. 

e. Kosten van de bus, tram, metro en OV-fiets worden in ieder geval 100% kostendekkend 
vergoed. 

f. Iedere declaratie met daarop reizen in het openbaar vervoer moet gepaard gaan met 
declaratieoverzichten van www.ov-chipkaart.nl met slechts de te declareren reizen. 
Kosten van een OV-fiets en een NS abonnement dienen te worden vergezeld van een 
NS factuur. 

http://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
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Artikel 14         Bepalingen over reiskosten door gebruik auto 

a. Reiskosten voor het gebruik van de auto dienen vooraf te worden goedgekeurd door de 
Landelijk Penningmeester. 

b. Bij het gebruik van de auto dient sprake te zijn van significante voordelen ten opzichte 
van reizen met het openbaar vervoer, denk hierbij aan het vervoeren van materialen, 
significante tijdwinst of significante prijsvoordelen. Hierbij is het wenselijk om te 
carpoolen. 

c. De maximale vergoeding is €0,13 per kilometer op basis van de kortste reisafstand 
volgens Google Maps. Een screenshot van Google Maps moet als bewijs worden 
toegevoegd aan de declaratie voor auto reiskosten. 

d. De Landelijk Penningmeester draagt er zorg voor dat de CO2-uitstoot van de gemaakte 
reis wordt gecompenseerd. De kosten hiervoor kunnen worden afgetrokken van het 
verschuldigde bedrag.   

e. Parkeerkosten kunnen slechts gedeclareerd worden zover hier vooraf toestemming 
voor is verleend door de Landelijk Penningmeester. 

 

Artikel 15          Bepalingen voor specifieke groepen 

a. Leden van het Landelijk Bestuur kunnen hun totale binnenlandse reiskosten 
declareren. Hierbij moet gezocht worden naar het meest voordelige alternatief voor de 
vereniging.  

b. Leden van Afdelingsbesturen kunnen hun reiskosten vergoed krijgen voor incidentele 
reizen binnen de Afdeling. Structurele kosten worden ook vergoed mits deze zijn 
besproken met de Landelijk Penningmeester. Wanneer de reiskosten gemaakt zijn als 
onderdeel van het programma van de activiteit, worden deze niet vergoed door de 
Landelijk Penningmeester. 

c. Landelijke kaderleden kunnen reiskosten declareren voor vergaderingen en 
bijeenkomsten die voor hun functie vereist zijn. 

d. Deelnemers aan landelijke kaderbijeenkomsten kunnen hiervoor gemaakte 
binnenlandse reiskosten declareren, met inachtneming van de overige bepalingen in dit 
hoofdstuk.  

e. Bij Introweekenden en -dagen kan van elk Afdelingsbestuur de bestuursleden waarvan 
hun aanwezigheid wordt verwacht de gemaakte binnenlandse reiskosten declareren. 

f. Reiskosten voor een congres zijn, tenzij anders besloten door de Landelijk 
Penningmeester, voor eigen rekening van leden, behalve die van Het congresteam en 
het Landelijk Bestuur. Indien de toegankelijkheid voor individuele leden in het geding 
komt door reiskosten, kunnen deze leden een verzoek indienen om hun volledige 
reiskosten vergoed te krijgen. 

g. Voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om met de hiervoor 
genoemde vergoede middelen naar een reisdoel te komen of extra assistentie nodig 
hebben, zijn uitzonderingen op maat mogelijk (zoals bij een mobiliteitsbeperking). 
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Hoofdstuk 6 Internationaal 

Artikel 16 Algemene bepalingen internationale kosten 

a. Slechts wanneer er sprake is van een actieve deelname aan en terugkoppeling van 
internationale activiteiten kunnen kosten worden gedeclareerd. Declaraties worden 
mede hierop gekeurd door het Bestuurslid Politiek. 

b. Personen die namens de Jonge Democraten deelnemen aan internationale activiteiten 
of deelnemen aan een door de Jonge Democraten georganiseerde reis zijn te allen tijde 
zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van eventuele verzekeringen. Bijbehorende 
kosten kunnen niet worden gedeclareerd.  

c. Er zal in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van de beschikbare vergoedingen 
van de buitenlandse organisatie. In geval van een ontoereikende vergoedingen van de 
buitenlandse organisatie kan slechts het verschil gedeclareerd worden.  

d. Slechts leden met toestemming van het landelijk bestuur om naar een internationale 
activiteit te gaan mogen hun kosten declareren. Het Landelijk bestuur behoud zich het 
recht een selectie te maken uit de aanmeldingen voor een activiteit. 

 

Artikel 17 Reiskosten  

a. Voor delegaties van LYMEC en IFLRY congressen worden de reiskosten van de door 
het Landelijk Bestuur aangestelde International Officer voor 100% vergoedt tot een 
maximum van 300 euro per reis. Voor overige leden van delegaties worden de 
reiskosten voor 50% vergoed tot een maximum van 150 euro per reis.  

b. De Landelijk Penningmeester draagt er zorg voor dat de CO2-uitstoot van de gemaakte 
reis wordt gecompenseerd. De kosten hiervoor kunnen worden afgetrokken van het 
verschuldigde bedrag.   

 

Artikel 18 Deelnamekosten  

a. De deelnemersbijdrage voor LYMEC en IFLRY congressen worden voor de gehele 
delegatie voor 100% vergoedt. 

b. Wanneer er in dit artikel wordt gerefereerd naar deelnamekosten, worden tevens 
daaraan verbonden kosten meegerekend. Indien er accommodatie wordt geregeld door 
de internationale organisatoren valt dit onder de deelnamekosten. Indien geen 
accommodatie wordt geregeld door de internationaal organisator, dient declarant 
vooraf toestemming te verkrijgen van de Landelijk Penningmeester voor het declareren 
van accommodatiekosten. De Landelijk Penningmeester behoudt zich het recht om 
naar eigen inzicht slechts een deel van de accommodatiekosten te vergoeden. 

Artikel 19 Overige internationale activiteiten   

Kosten gemaakt voor overige internationale activiteiten en congressen worden in 

principe in de geest van bovenstaande artikelen vergoed. Het staat de Landelijk 

Penningmeester vrij om hiervan af te wijken. 


