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Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers 
 
Het bondsbestuur heeft op 13 juli 2013 de Regeling onkostenvergoeding vrijwilligers vastgesteld 
en deze regeling op 11 april 2022 aangepast. De aangepaste regeling treedt per 1 augustus 2022 
in werking. 
 
 
Algemeen 
1. Deze regeling geldt als richtlijn zoals bedoeld in het Algemeen Reglement, Hoofdstuk VI, 

artikel 4 lid 1 en heeft betrekking op Bondsbestuursleden, leden van commissies ingesteld 
door de Bondsvergadering of door het Bondsbestuur, en andere vrijwilligers die in hun 
functie benoemd zijn door de Bondsdirecteur. 

2. Deze regeling vervangt de Regeling vergoeding onkosten vrijwilligers zoals vastgesteld door 
de Bondsvergadering van 15 oktober 2005. 

3. Voor afgevaardigden geldt de Regeling vergoedingen afgevaardigden zoals vastgesteld door 
de Jaarvergadering van 30 september 2006.  

 
Reiskosten 
4. Vrijwilligers zoals genoemd in artikel 1 kunnen ter vergoeding van de door hen ten behoeve 

van Badminton Nederland gemaakte reiskosten € 0,30 per kilometer (auto) of kosten OV 2e 
klasse (OV) declareren.1 

5. Vrijwilligers die aangesteld zijn bij een meerdaags evenement kan door de 
wedstrijdorganisatie een overnachtingsfaciliteit aangeboden worden. Wanneer gekozen 
wordt om geen gebruik te maken van deze faciliteit kunnen wel reiskosten worden 
gedeclareerd, maar nooit meer dan de kosten van de aangeboden faciliteit. 

6. Reiskosten van andere aard vallen onder artikel 15. 
 
Communicatie- en kantoorkosten2 
7. Regiomanagers, regiocoördinatoren  en voorzitters RCW kunnen ter vergoeding van de door 

hen ten behoeve van Badminton Nederland gemaakte communicatie- en kantoorkosten € 
20,- per maand declareren. 

8. Vrijwilligers die benoemd zijn door de Bondsdirecteur kunnen ter vergoeding van de door 
hen ten behoeve van Badminton Nederland gemaakte communicatie- en kantoorkosten € 
10,- per maand declareren. 

9. Bestuursleden kunnen de werkelijke ten behoeve van Badminton Nederland gemaakte 
communicatie- en kantoorkosten declareren.  

 
 

                                                 
1 De bepaling van de reisafstand vindt plaats op basis van het internetprogramma van de ANWB. 
2 Kosten voor telefonie, internet, kopiëren, postzegels, fax en overige kantoorbenodigdheden. 
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Verblijfkosten3 
10. Door Badminton Nederland aangestelde wedstrijdfunctionarissen kunnen ter vergoeding 

van de door hen ten behoeve van Badminton Nederland gemaakte verblijfkosten het 
volgende declareren: 

a. Aanstelling bij een competitiewedstrijd: referees, scheidsrechters en lijnrechters  € 
17,50 

b. Aanstelling bij een evenement: € 17,5 bij één shift (tussen de 4 en 6 uur), € 30,- bij 
twee shifts of een hele dag. 

 De LCW kan nadere regels stellen voor de wijze waarop wedstrijdfunctionarissen 
 dienen te reizen. 
11. Overige bij evenementen aangestelde vrijwilligers kunnen ter vergoeding van de door hen 

ten behoeve van Badminton Nederland gemaakte verblijfkosten een dagvergoeding van € 
30,- declareren. 

12. Indien de BWF- of BE-regels anders voorschrijven, dan worden die regels toegepast voor de 
evenementen die onder auspiciën van deze organisaties vallen.. 

13. Verblijfkosten van andere aard, zoals hotelkosten, vallen onder artikel 15. 
 
Overige kosten4 
14. Overige ten behoeve van Badminton Nederland gemaakte kosten worden alleen vergoed 

wanneer hierover vooraf overleg heeft plaatsgevonden met het Dagelijks Bestuur (in geval 
van Bondsbestuursleden en leden van commissies ingesteld door de Bondsvergadering of 
door het Bondsbestuur) of met de Bondsdirecteur (in geval van vrijwilligers die in hun 
functie zijn benoemd door de Bondsdirecteur).  

 
Overige bepalingen 
15. Alle genoemde vergoedingen zijn brutovergoedingen. 
16. Voor alle vergoedingen geldt dat Badminton Nederland moet voldoen aan wettelijke en 

fiscale eisen, waaronder de opgave van de verstrekte vergoedingen aan de belastingdienst. 
Van deze regeling kan worden afgeweken als regelingen van overheid of belastingdienst dit 
vereisen. 

17. Declaraties worden ingediend met behulp van een door Badminton Nederland ter 
beschikking gesteld declaratieformulier. Alle vrijwilligers zoals genoemd in artikel 1 met 
uitzondering van Bondsbestuursleden dienen hun declaratie in bij de Bondsdirecteur. 
Bondsbestuursleden met uitzondering van de penningmeester declareren bij de 
penningmeester. De penningmeester declareert bij de voorzitter.  

18. Indien het Bondsbestuur het redelijk en billijk vindt, kan ze van deze regeling afwijken. Het 
besluit daartoe dient in een bestuursvergadering te worden genomen.   

19. Badminton Nederland verstrekt geen individuele belastingadviezen en is ook niet 
verantwoordelijk voor aangiften door personen die gebruik maken van deze regeling.5 

 
                                                 
3 Kosten voor consumpties, lunch en diner.  
4 Bijvoorbeeld kosten van vliegtickets, hotelovernachtingen, vergaderingen, aanschaf materiaal etc. 
5 Informatie over de toepassing van fiscale regels inzake vergoedingen voor vrijwilligers kan worden nagelezen op 
de site.  


