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Bijlage 1 bij het Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen, 

artikel 9, lid 5, sub a 

Vergoedingsregeling voor de leden van de Cliëntenraad (2021)  

1. Elk lid van de Cliëntenraad (CR) ontvangt een vacatie- en onkostenvergoeding die bestaat uit een 

vast en een variabel deel. 

 

2. Het vaste deel is een bedrag van 500 euro per jaar. Hiermee worden de algemene inzet en 

beschikbaarheid vergoed plus alle eventuele persoonsgebonden onkosten (behalve de reiskosten) 

die worden gemaakt in het kader van de deelname aan de CR. 

 

3. Het vaste deel wordt één maal per jaar (in januari) vooraf uitbetaald op basis van de ledenlijst van 

de CR.* 

 

4. Leden die tussentijds instromen ontvangen in hun eerste maand het bedrag voor de rest van dat 

jaar naar rato. Leden die tussentijds uitstromen betalen de ontvangen vergoeding voor de rest van 

dat jaar naar rato terug. De secretaris CR informeert de organisatie over de benoeming van nieuwe 

leden en informeert de vertrekkende leden over de terugbetaling aan de organisatie. 

 

5. Het variabele deel is een bedrag van 30 euro vacatiegeld per bijgewoonde bijeenkomst plus een 

reiskostenvergoeding van 19 cent per gemaakte autokilometer (of de gemaakte OV-kosten op 

basis van 2e-klasse). 

 

6. Het variabele deel wordt twee maal per jaar (in januari en juli) achteraf uitbetaald op basis van een 

overzicht dat door de secretaris van de CR wordt verstrekt van de feitelijke aanwezigheid en 

gemaakte autokilometers of OV-kosten per lid.* 

 

7. Welke bijeenkomsten (vergaderingen, overleggen, trainingen, gesprekken, commissies, activiteiten 

et cetera) voor vacatiegeld in aanmerking komen, is een besluit van de CR zelf. Daarbij wordt een 

gemiddelde van 13 bijeenkomsten per lid per jaar (bij een voltallige CR van 9 leden) aangehouden.  

 

8. Eén maal per jaar wordt op basis van een factuur of declaratie via de secretaris, een 

teambuildingsactiviteit voor 35 euro per CR-lid vergoed. 

 

9. Het totaal van de ontvangen vergoedingen per lid is niet hoger dan de maximaal toegestane 

vrijwilligersvergoeding per lid per jaar (2021: 1800 euro). Hierin tellen ook de vergoedde 

scholingskosten mee. 

* punt 3 en 6 worden uitbetaald op basis van een eenvoudig declaratieformulier, dat via de secretaris-

CR wordt ingediend.  

Voor de eerste keer vastgesteld op de datum van ondertekening van het Reglement Cliëntenraad. 

Aanpassing van de vergoedingsregeling vindt plaats met instemming van de Cliëntenraad. 
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In verband met de overgang van de oude naar de nieuwe regeling: 

 De nieuwe regeling gaat in per 1 juli 2021. De declaraties die behoren bij de oude regeling, 

worden voor 1 juli 2021 ingediend en in juli 2021 uitbetaald. 

 In juli 2021 ontvangen de CR-leden 50% van het vaste bedrag voor 2021, namelijk 250 euro. 

 In januari 2022 ontvangen de CR-leden: 

o het vaste bedrag voor 2022, namelijk 500 euro 

o het variabele deel over het tweede half jaar van 2021. 

1 juli 2021, Bijlage bij ondertekend Reglement CR JBN & VTG 


