
 

Beleid en verantwoording onkostenvergoeding Raad van Bestuur 

 

 
Aanleiding 

Op basis van de Zorgbrede Governance Code 2017 paragraaf 6.5.4 heeft de Raad van Bestuur onderhavig beleid voor 

de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad 

van Bestuur vastgesteld op 23 juni 2021. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op naleving 

ervan. 

 

Vergoeding onkosten van de Raad van Bestuur 

Een lid van de raad van bestuur is gehouden met gepaste soberheid gebruik te maken van de middelen van Praktijk 

2005. Zakelijke onkosten die in redelijkheid voor een goede vervulling van de bestuursfunctie worden gemaakt, worden 

door Praktijk 2005 vergoed, enkel voor zover deze gemaakte onkosten door de belastingdienst als fiscaal onbelast 

gekwalificeerd zijn. Het betreft hier zogenaamde gerichte vrijstellingen en/of intermediaire kosten, die de werknemer, 

danwel bestuurder (meestal) in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet. 

 

Deze vergoeding vindt plaats op twee manieren: 

1. Declaratie 

2. Vaste onkostenvergoeding 

 

1. Declaratie 

Onder declaratie vallen incidentele kosten die verband houden met het uitoefenen van de functie en zich daarmee lenen 

voor afzonderlijke declaratie. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking 

(onder meer overnachtingen en maaltijden tijdens dienstreizen), zakelijke diners, cursussen, congressen en vakliteratuur 

voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk.  

 

Bestedingen boven € 5.000,00 dienen vooraf schriftelijk goedgekeurd te zijn door de RvT 

 

Declaraties worden voorzien van een onderbouwing van zakelijkheid, dat wil zeggen niet enkel een bon maar 

nadrukkelijk ook een reden van de activiteit. Deze onderbouwing kan door het bijvoegen van een agenda of notulen. 

De declaraties worden vervolgens in opdracht van de Raad van Toezicht intern gecontroleerd of deze voldoen aan de 

specifieke fiscale voorwaarden. Jaarlijks autoriseert de Raad van Toezicht het declaratieoverzicht. 

 

 

 

 



 

2. Vaste onkostenvergoeding 

De raad van bestuur ontvangt een vaste netto kostenvergoeding van € 500,- per maand als vergoeding van de zakelijke 

kosten die niet via de creditcard of via een declaratie betaald worden. Zakelijke onkosten die onder de vaste maandelijkse 

kostenvergoeding vallen zijn de volgende soorten kosten: 

 

1. Consumpties (declaraties kleiner dan € 20,-) in het kader van dienstreizen of overwerk; 

2. Additionele reiskosten, bijvoorbeeld treinkosten of taxikosten;  

3. Kosten thuiswerkzaamheden/ kantoorbenodigdheden;  

4. Persoonlijke relatiegeschenken tot € 25,- voor verjaardag, jubilea, collegae of derden;  

5. Faciliteiten bij een zakelijke hotelovernachting zoals parkeerkosten;  

6. Incidentele aanschaf vakliteratuur, abonnementen, vaktijdschriften en dagbladen. 

 

De hoogte van de netto kostenvergoeding wordt vastgesteld op basis van een gemiddelde van de daadwerkelijke 

gemaakte kosten gedurende een periode van 3 maanden. De vergoeding voor de komende jaren vanaf 2021 wordt 

vastgesteld op basis van het 4e kwartaal van 2021. Vervolgens dient 1 maal in de maximaal 5 a 6 jaar het 

kostenonderzoek herhaald te worden.  

 

De kostenvergoeding bij ziekte of langdurige afwezigheid wordt de lopende maand en de daaropvolgende maand nog 

doorbetaald. Daarna wordt de kostenvergoeding stopgezet. Na herstel wordt de kostenvergoeding weer opgestart per de 

eerste van de maand volgend op de hersteldatum. 

 

Aannemen van geschenken en uitnodigingen door raad van bestuur of een lid hiervan  

Onder geschenken, giften en attenties worden bij Praktijk 2005 verstaan: alle materiële en immateriële goederen die van 

derden (bijvoorbeeld leveranciers en patiënten) verkregen zijn zonder het leveren van een directe wederdienst.  

 

Voorbeelden van bovenstaande zijn: 

 attenties of geschenken  

 cadeaubonnen  

 uitnodigingen voor diners, tennis-, golf toernooien/-clinics en dergelijke  

 kaarten voor evenementen, zoals voetbalwedstrijden en dergelijke 

 

Bij het aannemen van geschenken en uitnodigingen moet iedere schijn van belangenverstrengeling worden vermeden. 

Daarom geldt in het algemeen dat voorzichtigheid en terughoudendheid hierbij geboden is.  

 



 

Praktijk 2005 hanteert als uitgangspunt, dat het niet passend is voor bestuursleden om geschenken of uitnodigingen voor 

(commerciële) evenementen met een waarde van meer dan €500,- aan te nemen. Geschenken die overduidelijk 

symbolisch van aard zijn, kunnen uiteraard wel worden aangenomen.  

 


