Beleid vergoeding onkosten voor de raad van bestuur en aannemen geschenken en
uitnodigingen door de raad van bestuur
Aanleiding
Op basis van de Zorgbrede Govenance Code 2017 paragraaf 6.5.2. 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 vastgesteld op 20 april 2017. Dit beleid wordt
openbaar gemaakt op de website van Zorggroep Sint Maarten en de raad van toezicht ziet toe op
naleving ervan.
Vergoeding onkosten voor raad van bestuur

Declarabele onkosten
Een lid van de raad van bestuur kan onkosten declareren voor zover deze onkosten kwalificeren als
fiscaal onbelast. Zie onderstaande overzicht aan mogelijk onbelaste kosten ingedeeld naar fiscale
categorieën: gerichte vrijstellingen, nihilwaardering of intermediaire kosten. Deze onkosten kunnen
onder voorwaarden fiscaal onbelast worden gedeclareerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een
declaratie van een zakelijke maaltijd, de zakelijkheid moet zijn onderbouwd. Die onderbouwing kan
door het bijvoegen van een agenda of notulen.
Concreet zijn de volgende onkosten (limitatief) voor de raad van bestuur declarabel als onkosten zover
wordt voldaan aan de fiscale voorwaarden voor onbelastheid.



Gerichte vrijstellingen:

o

vervoer (onder meer vergoeding van de werkelijke kosten van openbaar vervoer en
vergoedingen voor reizen met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer);

o

tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking (onder meer overnachtingen en
maaltijden tijdens dienstreizen, zakelijke etentjes en maaltijden bij overwerk. Hierbij is
vereist dat de bon wordt bewaard en de zakelijkheid van de maaltijd kan worden
aangetoond richting de Belastingdienst);

o

cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren
van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk;

o

studie- en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot
erkenning van verworven competenties (evc-procedures);

o
o

verhuizingen;
gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als
deze voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium (let op: er geldt een
verzwaarde bewijslast bij bestuurders en commissarissen, hierbij dient ook te worden
aangetoond dat het om een gebruikelijke voorziening gaat);

o
o

korting op producten uit eigen bedrijf;

o

hulpmiddelen die de werknemer ook buiten de werkplek kan gebruiken en die hij voor 90%

arbovoorzieningen;
of meer zakelijk gebruikt.
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Nihilwaarderingen
o

ter beschikking gestelde ov-abonnementen als de bestuurder het abonnement ten
behoeve van het werk gebruikt.



Intermediaire kosten

o
o

zaken die tot het vermogen van de instelling gaan horen;
zaken die tot het vermogen van de instelling horen en die de werkgever aan de werknemer
ter beschikking heeft gesteld;

o

kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering en niet met het functioneren van
de werknemer;

o

kosten die de werknemer maakt voor externe representatie van de instelling.

Openbaarmaking gemaakte onkosten
Jaarlijks wordt openbaar (via de website) verantwoord welke bedragen op grond van bovenstaande door
de raad van bestuur zijn gedeclareerd en vergoed, gespecificeerd naar vaste en andere
onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten,
representatiekosten en overige kosten.

Niet declarabele onkosten
In de bezoldiging van elk lid van de raad van bestuur is een vergoeding opgenomen ter hoogte van
€2.400,- per jaar voor niet declarabele onkosten.
Aannemen van geschenken en uitnodigingen door raad van bestuur
Zorggroep Sint Maarten heeft als uitgangspunt dat het niet passend is voor de raad van bestuur om
ongebruikelijke geschenken of uitingen van gastvrijheid aan te nemen. Geschenken en uitingen van
gastvrijheid worden in ieder geval als ongebruikelijk beschouwd als deze een waarde van meer dan €
50,- 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 of een lid hiervan een ongebruikelijk geschenk of ongebruikelijke uiting van gastvrijheid
aanneemt, dan wordt dit door Zorggroep Sint Maarten geregistreerd en vermeld in het eerstvolgende
jaarverslag. Kleine geschenken die overduidelijk symbolisch van aard zijn, blijven mogelijk. Daarbij kan
gedacht worden aan een bosje bloemen of een cadeautje bij een geboorte, trouwerij of verblijf in het
ziekenhuis.
Declaraties
Declaraties worden door de raad van bestuur volgens de binnen de Zorggroep afgesproken werkwijze
ingediend bij de (remuneratiecommissie van de) raad van toezicht. Deze declaratie wordt door de raad
van bestuur voorzien van onderbouwing van de zakelijkheid, dat wil zeggen niet enkel een bon maar
nadrukkelijk ook een reden van de activiteit.
De remuneratiecommissie beoordeelt of de declaratie voldoet aan de specifieke fiscale voorwaarden
per soort onkosten als hierboven beschreven.
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