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Beleid inzake onkostenvergoedingen raad van bestuur 

Vastgesteld door de raad van toezicht op 24 mei 2016 

 

De raad van toezicht wenst hier vast te leggen welk beleid wordt gehanteerd in Alrijne 

Zorggroep ten aanzien van de toekenning van onkostenvergoedingen aan de bestuurders 

en de verantwoording over de toekenning.  

Hierbij volgt de raad van toezicht de richtlijn van de BoZ inzake “Verantwoording 

declaraties zorgbestuurders”. Indien, bijvoorbeeld in het kader van de zorgbrede 

governance code, veranderingen worden voorgeschreven in dit beleid, zal de raad van 

toezicht haar beleid in principe daarop aanpassen.   

 

De bestuurders hebben de gelegenheid een auto van de zaak te gebruiken waarvan de 

fiscale bijtelling dient te worden verantwoord binnen de geldende norm voor bezoldiging 

in het kader van de Wet Normering Topinkomens. Indien geen auto van de zaak wordt 

gebruikt, kunnen binnenlandse reiskosten worden gedeclareerd voor openbaar vervoer 

eerste klasse, of een kilometervergoeding van maximaal € 0,19. 

 

Er wordt een vaste maandelijkse (onbelaste) onkostenvergoeding uitgekeerd van € 200. 

Vergoedingen en verstrekkingen tot € 2.400,- per persoon per jaar worden door de 

belastingdienst op dit moment gebruikelijk geacht. Uit deze vergoeding dienen in principe 

alle normale onkosten te worden betaald.   

Daarnaast kunnen een telefoon (smartphone) en/of  PC/tablet ter beschikking worden 

gesteld van de bestuurder, binnen de daarvoor geldende fiscale voorwaarden. De 

zakelijke communicatiekosten worden vergoed. 

 

Grote uitgaven kunnen worden gedeclareerd, in principe na gebruik making van de 

zakelijke credit card. Daarbij kan het gaan om zakelijke reis- en verblijfkosten, 

opleidingskosten, grote zakelijke uitgaven, en dergelijke. Deze bijzondere uitgaven 

dienen te worden verantwoord aan de raad van toezicht.  

 

De raad van toezicht ziet toe op de naleving van het beleid en verantwoordt jaarlijks in 

het jaarverslag welke bedragen zijn uitgegeven. Deze verantwoording zal worden 

gespecificeerd naar vaste en variabele onkostenvergoedingen, binnenlandse en 

buitenlandse reis- en verblijfkosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige 

kosten. 

 

 


