Vergoeding van onkosten en
aannemen van geschenken en
uitnodigingen – Raad van Bestuur
Datum: 12 september 2018

Aanleiding
Op basis van de Governancecode Zorg 2017, paragraaf 6.5.4, heeft de Raad van Toezicht
onderhavig beleid voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het
aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
Beloning Raad van Bestuur
De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de geldende bepalingen uit de wet normering
topinkomens (WNT). Hierbij mag de opsomming van vergoedingen de gestelde grens door de WNT
niet overschrijden.
Vergoeding onkosten
Elk lid van de Raad van Bestuur maakt met gepaste soberheid gebruik van de middelen van Kenter
Jeugdhulp. Zakelijke onkosten die in redelijkheid voor de goede invulling van de bestuursfunctie
worden gemaakt, worden door Kenter vergoed wanneer de zakelijkheid van de gemaakte kosten
onderbouwd is. Om de administratieve last tot een minimum te beperken wordt hierbij onderscheid
gemaakt tussen twee categorieën:
- Frequente onkosten die verband houden met het uitoefenen van de functie en die zich niet of slecht
lenen voor afzonderlijke declaratie zoals parkeergelden, representatiekosten en zakelijke lunchkosten.
Hiervoor heeft elk lid van Raad van Bestuur een vaste netto onkostenvergoeding van €100,- per
maand.
- Incidentele onkosten die verband houden met het uitoefenen van de functie en zich daarmee goed
lenen voor afzonderlijke declaratie. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: tijdelijk verblijf in het kader van
de dienstbetrekking (onder meer overnachtingen en maaltijden tijdens dienstreizen en zakelijke
diners), cursussen, congressen, het lidmaatschap van de NVZD, rechtsbijstandsverzekering en
vakliteratuur voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor
het werk.
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Declareren incidentele onkosten
Volgens de binnen Kenter afgesproken werkwijze dient de Raad van Bestuur zijn declaraties ter
beoordeling in bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor de beoordeling dient de zakelijkheid
van de declaraties onderbouwd te zijn.
Aannemen van geschenken en uitnodigingen
Kenter heeft als uitgangspunt, dat het niet passend is voor bestuursleden om geschenken of
uitnodigingen voor (commerciële) evenementen met een waarde van meer dan €25 aan te nemen.
Kleine geschenken die overduidelijk symbolisch van aard zijn kunnen uiteraard worden aangenomen.
Openbaarmaking vergoede kosten
Jaarlijks wordt verantwoord en openbaar gemaakt in het jaarverslag van Kenter welke bedragen op
grond van het beleid zijn gedeclareerd en vergoed, gespecificeerd naar de vaste vergoeding en
incidentele vergoedingen. Waarbij de eventuele incidentele vergoedingen worden gesplitst naar
binnenlandse en buitenlandse dienstreizen (tijdelijk verblijf), opleidingen en overig.
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