Beleid declaraties

Beleid declaraties
De RvT stelt het beleid rondom de declaraties van RvT en RvB vast, voor zover dat niet is
geregeld in het arbeidscontract van de leden van de RvB.
Vergoedingen RvT
-

De leden van de RvT ontvangen binnen de WNT-normen en volgens de richtlijnen van
de NVZD een jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden.
De RvT mag de gevolgde scholing, voor zover niet vergoed door anderen, declareren bij
de stichting.
Leden van de RvT kunnen representatiekosten declareren voor zover ze samenhangen
met de directe uitoefening van activiteiten voor de raad.
Leden van de RvT krijgen een reiskostenvergoeding cf. CAO op het tarief van
dienstreizen, of voor zover daar een andere afspraak over gemaakt is tussen OR en RvB
volgens de geldende ondernemersovereenkomst.

Alle door de RvT gemaakte kosten worden cf. de richtlijnen van de NVZD en de Governance
jaarlijks samengevat gepubliceerd op de website van de stichting.
Vergoedingen RvB (thans geregeld cf. het vigerende arbeidscontract)
-

De RvB ontvangt salaris binnen de WNT-normen.
De RvB krijgt een vergoeding voor alle gemaakte kilometerkosten vanaf huis en in het
belang van de uitoefening van de functie.
De RvB krijgt een vergoeding voor het abonnement van de telefoon en de iPad/laptop
welke de bestuurder gebruikt voor de uitoefening van zijn functie.
De RvB declareert representatiekosten voor zover ze samenhangen met de directe
uitoefening van zijn werkzaamheden voor de stichting.
De kosten voor na- en bijscholing samenhangend met de functie worden vergoed, na
een goedgekeurd voorstel door de voorzitter van de RvT.

Alle door de RvB gemaakte kosten worden cf. de richtlijnen van de NVZD en de Governance
jaarlijks samengevat gepubliceerd op de website van de stichting.
Het vastgestelde beleid wordt gepubliceerd op de website van Waardeburgh.
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