Reglement reiskosten ANPV 2021
Politiebond ANPV
Voor elkaar
De ANPV is aangesloten bij het AC, CESP, SSNP en de CvV
______________________________________________

Artikel 1
Dit reglement is een reglement als bedoelt in artikel 44 van de statuten van de politiebond
ANPV.
Artikel 2
Alle betaalde onkosten komen ten laste van de vereniging. Van de declarant wordt verwacht
dat hij/zij verantwoord declareert en zich bewust is dat zijn onkosten worden betaald door
de leden en daarom zoveel mogelijk beperkt dienen te worden.
Artikel 3
Noodzakelijke reis- en verblijfkosten gemaakt in het belang van de ANPV worden vergoed.
Hieronder vallen in ieder geval reiskosten gemaakt om een door de ANPV georganiseerde
cursus/ themadag, Algemene (leden) Vergadering of afdelingsvergadering bij te wonen.
Artikel 4
Vergoeding van kosten vindt alleen plaats indien die kosten zijn gemaakt en indien er geen
vergoeding op andere wijze plaats vindt.
Artikel 5
Indien de reis per openbaar vervoer plaats vindt, worden deze kosten volledig vergoed. Voor
kader- en bestuursleden worden de kosten voor de 1e klas vergoed en voor leden 2e klas.1
Artikel 6
Indien de reis wordt gemaakt met eigen vervoer, bedraagt de kilometervergoeding € 0,33
(drieëndertig eurocent) voor kader- en bestuursleden en € 0,19 (negentien eurocent) voor
leden.
Artikel 7
De reisafstand (postcode huisadres – postcode bezoekadres) wordt berekend met de ANWBrouteplanner.
Artikel 8
1. Reiskosten worden vergoed vanaf de Nederlandse grens.
2. Na voorafgaande toestemming van een HB-lid kunnen in uitzonderingsgevallen ook
kosten in het buitenland gedeclareerd worden. 2
3. Alleen de voorzitter en de penningmeester kunnen deze toestemming geven voor kosten
die buiten hun portefeuille vallen.
Artikel 9
De vergoeding voor in een horecagelegenheid genoten maaltijd bedraagt ten hoogste:
Voor een ontbijt
€ 11,Voor een lunch
€ 16,Voor een diner
€ 32,Artikel 10
1. Noodzakelijke verblijfkosten (hotel/logies) worden alleen vergoed na voorafgaande
toestemming van een HB-lid.

Gelet op art. 2 heeft reizen per 2e klas de voorkeur
Bijvoorbeeld bij vertrek vanaf een buitenlands vliegveld of het bijwonen van een vergadering of cursus.
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2. Alleen de voorzitter en de penningmeester kunnen deze toestemming geven voor kosten
die buiten hun portefeuille vallen.
3. Zo mogelijk wordt het verblijf vooraf en op rekening gereserveerd.
Artikel 11
Vergoeding vindt alleen plaats op basis van declaratie en indien het betaalbewijs bij de
declaratie is gevoegd.
Artikel 12
Declaraties worden gecontroleerd door de penningmeester.
Artikel 13
De voorzitter en de penningmeester van de vereniging zijn bevoegd toestemming te
verlenen tot incidentele overschrijding van een vergoeding.
Artikel 14
Bij onduidelijkheid of onenigheid beslist het DB.
Het reglement reiskosten ANPV 2021 is vastgesteld door de raad van voorzitters op 15
november 2021 en gaat in op 15 november 2021.

