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Beleid vergoeding onkosten voor de raad van bestuur  en aannemen geschenken en uitnodigingen 
door de raad van bestuur  

 
Aanleiding 
Op basis van paragraaf 6.5.4. van de Zorgbrede Govenance Code 2017 heeft de raad van toezicht 
onderhavig beleid voor de vergoeding van onkosten en het aannemen van geschenken en 
uitnodigingen door de raad van bestuur,  vastgesteld op  5 april 2018. 
Dit beleid wordt openbaar gemaakt op de website van HilverZorg en de raad van toezicht ziet toe op 
naleving ervan.  
 
Vergoeding onkosten voor raad van bestuur  
Bij het maken en declareren van kosten betracht de raad van bestuur soberheid, en neemt in acht 
dat de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. 
Bij het maken van onkosten volgt de raad van bestuur de voor werknemers van de instelling 
gebruikelijke kaders, vastgelegd in de cao VVT, voor zover niet anders vastgelegd in de 
arbeidsovereenkomst afgesloten met de raad van toezicht.   
Zowel de inkomsten als de kosten die voortvloeien uit nevenfuncties die de raad van bestuur uit 
hoofde van zijn functie uitoefent (zoals bijvoorbeeld commissielidmaatschap bij Actiz)  komen ten 
goede c.q. ten laste van HilverZorg. 
 
Onkostenvergoedingen 
Onder onkosten wordt verstaan: 

 belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals ook neergelegd in de 
Uitvoeringsregeling WNT lid 1 onder b tot en met x; 

 reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland; 

 kosten gemaakt ten behoeve van deskundigheidsbevordering ; 

 representatiekosten; 

 overige kosten. 
 
Verantwoording en transparantie 
De raad van bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten gespecificeerd naar vaste en 
andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, kosten ten behoeve van 
deskundigheidsbevordering,  representatiekosten en overige kosten. Deze verantwoording bestaat 
uit een overzicht, met waar nodig een toelichting, dat jaarlijks door de raad van bestuur wordt 
besproken met de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht,  en vervolgens openbaar 
wordt gemaakt.  
 
Declaraties  
Declaraties worden door de raad van bestuur volgens de binnen HilverZorg  afgesproken werkwijze 
ter accordering ingediend bij de voorzitter van de raad van toezicht. De declaraties worden door de 
raad van bestuur voorzien van onderbouwing.  
 
Aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur 
HilverZorg heeft als uitgangspunt dat het niet passend is voor de raad van bestuur om 
ongebruikelijke geschenken of uitingen van gastvrijheid aan te nemen.  
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Geschenken en uitingen van gastvrijheid worden in ieder geval als ongebruikelijk beschouwd als deze 
een waarde van meer dan € 75 hebben. Uitingen van gastvrijheid zijn gedefinieerd als ‘door derden 
betaalde kosten van uitstapjes, reizen, lunches, diners en dergelijke zaken die geen zakelijk karakter 
dragen’. 
Als de raad van bestuur een ongebruikelijk geschenk of een ongebruikelijke uiting van gastvrijheid 
aanneemt, dan wordt dit door HilverZorg geregistreerd en vermeld in het eerstvolgende jaarverslag. 
Kleine geschenken die overduidelijk symbolisch van aard zijn, zoals bloemen of cadeautje bij een 
geboorte, trouwerij of ziekte, blijven mogelijk.  
 


