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Inleiding 
In dit document wordt omschreven wat de regels en richtlijnen zijn voor het invullen van een 
declaratieformulier van kosten die zijn gemaakt voor de Nederlandse Vereniging voor Bachelor 
Medisch Hulpverleners (NVBMH). Daarnaast wordt uitgelegd hoe je kunt declareren en welke 
stappen er worden ondernomen bij een foutieve declaratie.  

Declaraties 
Als een lid van de NVBMH werkzaamheden tot uitvoer brengt ten bate van de vereniging en daarbij 
kosten maakt is deze in hieronder beschreven situaties gerechtigd om de kosten te kunnen 
declareren bij de vereniging. De situaties waarvoor het indienen van een declaratie bij de vereniging 
gelden worden hieronder kort toegelicht. Centraal staat dat de vereniging haar leden stimuleert om 
zich in te zetten voor de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners. Als het lid de 
declaratie heeft ingediend is het de taak van de penningmeester om deze declaratie te beoordelen 
volgens de hieronder beschreven regels en richtlijnen en na goedkeuring zal de declaratie worden 
uitgekeerd. In deze goedkeuring heeft de penningmeester de beslissende rol.  
 

• Voor het indienen van een declaratie dient een lid deel uit te maken van/lid zijn van: een 
commissie, het bestuur, werkgroep of werkzaamheden ten behoeve van de vereniging met 
medeweten van het bestuur te hebben verricht.  

• Voor het aanschaffen van producten met een bedrag van boven de €100,- dient dit direct 
gefactureerd te worden aan de NVBMH met medeweten van de penningmeester. 

 

Reiskosten 

• Reiskostenvergoeding voor vergaderingen mogen ingediend worden voor 
bestuursvergaderingen. Reiskostenvergoeding voor de Algemene Ledenvergadering kunnen 
niet worden gedeclareerd (behoudens het bestuur).  

• Het indienen van een reiskostenvergoeding waarde een vergoeding voor een afstand in 
kilometers wordt ingediend dient te worden berekend via http://www.routenet.nl waarbij 
volledige straat, plaats en postcode ingevuld dient te worden. 

• Binnen de omschrijving op het declaratieformulier dient de berekening te worden 
omschreven die is gemaakt voor het declareren van gereden kilometers. 

• Bij het declareren van reiskosten van het OV dient een kopie van het vervoersbewijs of 
bewijs uit een digitale administratie te zijn toegevoegd.  

• De kilometervergoeding voor het declareren van reiskosten met een voertuig betreft €0,19 
per gereden kilometer. 

 

Parkeerkosten 

• Parkeerkosten bij een activiteit uitgevoerd voor de NVBMH mogen worden gedeclareerd. 

• Bij het declareren van parkeerkosten dient een kopie van het vervoersbewijs of bewijs uit 

een digitale administratie te zijn toegevoegd. 

 

http://www.routenet.nl/
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Overige kosten 

• Overige kosten voor producten of diensten direct gemaakt voor de NVBMH mogen worden 

gedeclareerd. 

• Men heeft toestemming van het bestuur om overige kosten voor producten of diensten te 

mogen declareren tot een maximum van 100 euro per product. 

• Bij de aanschaf van producten dient een bon meegestuurd te worden met het 

declaratieformulier. 

• Bij het declareren van diensten dient een urenregistratie en uurloon conform afspraak met 

het bestuur te worden genoteerd op het declaratieformulier.  

Hoe declareer ik 
Declareren kan via het declaratieformulier van de NVBMH, welke te vinden is op de website van de 
NVBMH(www.nvbmh.nl). Ga via www.nvbmh.nl naar kennisbank > Dossiers > Declareren en 
download het declaratieformulier NVBMH om deze volgens onderstaand schema correct in te vullen   
Het invullen van een correcte declaratie gaat als volgt: 

1. Download het formulier van de website. 
2. Vul de persoonsgegevens in waarvoor de declaratie geldend is. 
3. Vul de datum in van de dag waarop de kosten zijn gemaakt. 
4. Vul bij de omschrijving het vertrek en aankomst adres en postcode in(mochten gereisde 

kilometers worden gedeclareerd), dit afzonderlijk bij meerdere declaraties op één formulier.  
5. Bereken de gereden afstand via http://www.routenet.nl en noteer de berekening. 
6. Bij de omschrijving voor de declaratie van andere kosten dan gereisde kilometers wordt het 

aangeschafte product omschreven met toevoeging van een kopie van de aanschaf bon. 
7. Onderteken het declaratieformulier en vul de datum van declaratie in. 
8. Stuur dit bestand naar administratie@nvbmh.nl met als onderwerp; declaratie. 

 
Als de declaratie in volledigheid is ontvangen via de e-mail en daarbij geheel correct is ingevuld zal 
deze binnen 4 weken na de declaratie datum worden voldaan. 
 

Foutieve declaraties 
Door middel van de handtekening onderaan het declaratieformulier bevestig je de declaratie correct 
en naar waarheid te hebben ingevuld. Bij indiening van een foutieve/valse declaratie zal deze niet 
worden voldaan en heeft de vereniging het recht de uitbetaling te onthouden. Bij foutieve 
declaraties zal de penningmeester eventuele rekenfouten corrigeren en alsnog de declaratie 
voldoen. Mocht er achteraf een declaratie onterecht zijn uitgekeerd dan heeft de vereniging het 
recht op grond van de handtekening om de overboeking te storneren, het bedrag terug te vorderen 
of het bedrag in te houden op de debiteurenpositie van het lid.  
 
  

http://www.nvbmh.nl/
http://www.nvbmh.nl/
http://www.routenet.nl/
mailto:administratie@nvbmh.nl
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Bijlage 
Nederlandse Vereniging voor 

Bachelor Medisch Hulpverleners 

Mercatorlaan 1200  

3528BL Utrecht 

 

KVK: 62539078 

IBAN:NL42 INGB 0006 7795 64 

Declaratieformulier 
 

 

Declarant  

Achternaam en voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

IBAN  

 

 

Datum Omschrijving Bedrag € 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 Totaal €  

 

 

 

Ondertekening    

 
Handtekening declarant 

  
Datum 

 

 

Gaarne volledig ingevuld en ondertekend versturen naar administratie@nvbmh.nl.   

 

mailto:administratie@nvbmh.nl

