
Beleid vergoeding onkosten en aannemen geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur

Inleiding

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt de instelling

jaarlijks openbaar welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de

uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om een zinvol

inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden.

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 Jeugdzorg, voor zover niet anders vastgelegd, bijvoorbeeld

in de arbeidsovereenkomst afgesloten met de raad van toezicht.

Beloning Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur hebben een arbeidsovereenkomst bij Stichting Altius ABA.

Salariëring is vastgesteld door de Remuneratiecommissie. De bezoldiging van de leden van de Raad

van Bestuur is conform de geldende bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT). Mocht er

toch sprake zijn van een belaste kostenvergoeding, dan wordt dit binnen de bezoldiging van het

betreffende lid van de Raad van Bestuur gecompenseerd, zodat er geen sprake is van een stijging van

de bezoldiging.

Vergoeding onkosten voor Raad van Bestuur

Een lid van de Raad van Bestuur is gehouden met gepaste soberheid gebruik te maken van de

middelen van Altius ABA. Privé-uitgaven mogen nooit via Altius ABA verlopen.

Onkostenvergoedingen die door de Raad van Bestuur gemaakt kunnen worden zijn:

- belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen zoals beschreven in de Uitvoeringregeling

WNT artikel 2 lid 1;

- onbelaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals onbelaste kilometervergoedingen

en terugbetaling van daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van de functie-uitoefening;

- binnenlandse reiskosten, inclusief overnachting in een hotel en vervoer;

- buitenlandse reiskosten, inclusief overnachting in een hotel, vervoer en leefgeld;

- opleidingskosten;

- representatiekosten, zoals kosten gemaakt bij het vertegenwoordigen van de instelling bij

brancheactiviteiten;

- overige kosten.



Declarabele incidentele onkosten

Incidentele onkosten die in redelijkheid voor een goede vervulling van de bestuursfunctie worden

gemaakt en die niet worden gerekend tot de frequente onkosten welke reeds vanuit de

arbeidsovereenkomst betaald worden, worden door Altius ABA op basis van declaratie vergoed,

enkel voor zover deze gemaakte onkosten door de Belastingdienst als fiscaal onbelast gekwalificeerd

zijn. De zakelijkheid van deze incidentele onkosten behoort onderbouwd te zijn, hetgeen wordt

bereikt door het indienen van de bon (inclusief betaalbewijs), vergezeld van de motivering. Deze

declaratie dient voor akkoord te zijn ondertekend door de Remuneratiecommissie van de Raad van

Toezicht, alvorens deze kan worden verwerkt.

Als fiscaal onbelaste kosten kunnen worden genoemd:

- Zakelijke diners. Hierbij is vereist dat de bon wordt bewaard en de zakelijkheid van de

maaltijd kan worden aangetoond.

- Reiskosten, verblijfskosten en parkeerkosten bij dienstreizen in het buitenland. Voor een

buitenlandse dienstreis van een lid van de Raad van Bestuur, op eigen initiatief of op

uitnodiging, is voorafgaande goedkeuring van de (Remuneratiecommissie van de) Raad van

Toezicht vereist.  Vooraf moet het doel van de reis, de samenstelling van het reisgezelschap,

alsmede een indicatie van de reis- en verblijfkosten worden aangegeven.

- Lidmaatschappen, opleidingen, cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke, voor het

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

- Arbo-voorzieningen.

- Overige kosten die zijn onderbouwd met zakelijke reden, na voorafgaande goedkeuring door

de (Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht).

Terugvordering

Altius ABA kan alle (vaste) onkostenvergoedingen, gedeclareerde incidentele onkosten of

rechtstreeks door Altius ABA betaalde kosten met onmiddellijke ingang terugvorderen indien een lid

van de Raad van Bestuur:

- in strijd heeft gehandeld met onderhavig ‘beleid vergoeding onkosten en aannemen van

geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur’;

- de voor de betaling of de vergoeding van belang zijnde gegevens of bewijsstukken onvolledig

of onjuist heeft verstrekt

Verantwoording en transparantie

De raad van bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten gespecificeerd naar vaste en

andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten,

representatiekosten en overige kosten. Deze verantwoording bestaat uit een overzicht, met waar

nodig een toelichting, dat openbaar wordt gemaakt. De raad van bestuur vermeldt de geschenken en

uitnodigingen die deze heeft ontvangen ook in het jaarlijkse openbaar te maken overzicht.

Dit beleid en het jaarlijkse overzicht worden op de website van de instelling gepubliceerd.

De raad van toezicht gaat over en ziet toe op de naleving van dit beleid.



Aannemen van geschenken door de Raad van Bestuur

Altius ABA heeft als regel dat de Raad van Bestuur geen geschenken van cliënten aanneemt. Kleine

geschenken die overduidelijk symbolisch van aard zijn, kunnen als uitzondering op de regel wel

worden aangenomen. Daarnaast mogen er wel traktaties rondom verjaardagen van kinderen

uitgedeeld worden en mag er vanuit de sociale verzekeringsbank een bonus worden uitgekeerd aan

de Stichting. Altius ABA heeft heeft als uitgangspunt dat het niet passend is voor de Raad van Bestuur

om ongebruikelijke geschenken en attenties aan te nemen. Onder geschenken en attenties worden

bij Altius ABA verstaan: alle materiële goederen die van derden (bijvoorbeeld financierders en

relaties) verkregen zijn zonder het leveren van een directe wederdienst. Geschenken worden in ieder

geval als ongebruikelijk beschouwd als deze een waarde van meer dan € 75 hebben.

Aannemen van uitnodigingen door de Raad van Bestuur

Met inachtneming van de verplichting om belangenconflicten te vermijden en de onafhankelijkheid

te bewaren, mogen de leden van de Raad van Bestuur uitnodigingen aanvaarden voor diners,

conferenties, culturele evenementen etc., indien deelname aan het evenement in het belang is van

Altius ABA en zich niet verzet tegen de vervulling van de opgedragen taken en plichten.

Een uitnodiging dient binnen de grenzen van redelijkheid te liggen. Bij twijfel wordt door het lid van

de Raad van Bestuur overlegd met de voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Tot slot

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding geven onderhavig ‘beleid vergoeding onkosten

en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur’ aan te passen.  Dit beleid

vergoeding onkosten en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur is door de

Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld in zijn vergadering van 9

mei 2022 en is vanaf die datum in werking.


