
 

 

 
 
 
 
 

Declaratie reglement TEAM ED 

 

1. Er kan als vrijwilligersvergoeding €4,50 per uur gedeclareerd worden, met een maximum van 

€ 150,- per maand en €1500,-  per jaar. Dit zijn wettelijk vastgelegde bedragen. Houd er dus 

rekening mee dat als je inzet boven de 33 uur in de maand uit komt, de uren daar boven niet 

meer meetellen voor de vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding is een 

tegemoetkoming in de gemaakte kosten.  Er kunnen geen aanvullende kosten gedeclareerd 

worden zoals reis- of telefoonkosten. Neem contact op als er meer reiskosten gemaakt 

worden dan vergoed met het uurtarief. 

2.  Declareren kan door op het declaratieformulier de gewerkte uren in te vullen, en 

ondertekend naar TEAM ED te sturen. Dit kan door het ondergetekende formulier in te 

scannen en te mailen, of het formulier via post of persoon langs te brengen op kantoor.  

Let op, een handtekening is noodzakelijk! 

Voor diegene die het invullen van de declaratieformulieren lastig vinden, is er een 

mogelijkheid om op de dinsdag of donderdag tussen 11:30 en 13:30 langs te komen op 

kantoor. Dan helpen wij met het invullen, en wordt het document daar ondertekend. 

3. Declareren kan alleen per maand, dus gebruik voor elke maand 1 formulier. De uiterlijke 

datum dat het declaratieformulier kan worden ingeleverd is te vinden op de volgende 

pagina.  

TEAM ED betaalt 1 keer per maand uit, en niet langer dan 3 maanden na de inzet. Laat dus 

niet te lang de declaratie liggen. 

4. De declaratie wordt naast jouw ondertekening, ook door de coördinator getekend  ter 

controle van inzet. Hij stuurt de declaraties door voor uitbetaling per bank. De uitbetaling 

vindt plaats in de derde week van de maand.  

We kunnen i.v.m. uitbetalingsregels niet contant uitbetalen.  

5. Afwijkingen in de week van uitbetalen i.v.m. vakanties en/of feestdagen worden vooraf 

bekend gemaakt.  

6. In principe wordt niet afgeweken van deze procedure. Je bent zelf verantwoordelijk om je 
aan de regels van vrijwilligersvergoedingen te houden die de Belastingdienst, UWV of DWI 
stellen.  

7. Kosten deskundigheidsbevordering: Indien in het belang van opdrachten wordt deelgenomen 
aan cursussen, symposia e.d. worden de kosten vergoed. Hiervoor is van tevoren toestemming 
van de coördinator nodig.  

8. Materiaalkosten. Hieronder vallen kosten voor materiaal, telefoonkosten, tablet, internet, 

catering, kopieerkosten, et cetera , die direct verband houden met uitvoering van je werk als 

ervaringsdeskundige via TEAM ED. De coördinator zal in de meeste gevallen het materiaal ter 

beschikking stellen (in bruikleen), maar mocht je kosten moeten maken, doe dat dan in overleg 

en na akkoord van de coördinator. 

 

  

 
 
 


