Declaratieregeling Raad van Bestuur
1. INLEIDING
De declaratieregeling Raad van Bestuur (RvB) beoogt een duidelijk kader vast te leggen voor de door
de RvB te declareren kosten.
De naleving van de Governancecode Zorg kent een inhoudelijke kant (principes) en een formele kant
(regels). De bepaling in paragraaf 6.5.4. van de Governancecode Zorg handelt over de
transparantievereisten rond de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur. Hiertoe stelt de
raad van toezicht een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het
aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar
gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord
welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere
onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten,
representatiekosten en overige kosten.
2. NORMENKADER UITGAVEN
De RvB heeft recht op vergoeding van de redelijke kosten, inclusief dienstreizen, die hij/zij in het
kader van de uitoefening van zijn/haar functie maakt. Hij/zij neemt bij het declareren van de kosten
de volgende beginselen in acht:
- De RvB declareert uitsluitend de kosten die functioneel van aard zijn. Dit betekent dat de
kosten direct gerelateerd zijn aan zijn/haar functie en in het belang van Zorgcentrum Anker
zijn gemaakt;
- De RvB declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze zijn vergoed;
- De RvB verantwoordt de gedeclareerde kosten met betalingsbewijzen;
- De RvB declareert de kosten niet bij derden en laat de kosten niet door derden vergoeden.
3. DECLAREREN EN VERANTWOORDEN VAN UITGAVEN
3.1 De RvB laat, voor zover mogelijk, de kosten conform artikel 2 via factuur door Zorgcentrum
Anker betalen;
3.2 De RvB legt bij de declaratie van de voorgeschoten kosten conform artikel 2 bewijsstukken voor
aan de voorzitter van de RvT;
3.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) controleert de declaratie op rechtmatigheid en
tekent deze voor akkoord, waarna de declaratie bij de afdeling financiële administratie van
Zorgcentrum Anker wordt verwerkt;
4. AANNEMEN VAN GESCHENKEN EN UITNODIGINGEN
Het aannemen uitnodigingen (in de ruimste zin van het woord) van externe, zakelijke relaties van
Zorgcentrum Anker is toegestaan wanneer de uitnodiging redelijk en billijk is in verhouding tot de
maatschappelijke doelstelling van Zorgcentrum Anker. Daarbij behaalt de RvB persoonlijk geen
voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij/zij namens de Stichting
verricht. Evenmin verstrekt hij/zij of biedt hij/zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij/zij
transacties namens de Stichting verricht. Voorts zal de RvB geen (substantiële) schenkingen of
attenties aanvaarden. Bij twijfel zal de RvB overleggen met de voorzitter RvT.

5. TERUGVORDERING
1. Zorgcentrum Anker kan de vergoeding terugvorderen van de RvB, indien
a) De declaratie dan wel uitgave conform artikel 3.3 niet rechtmatig wordt bevonden door de
voorzitter van de RvT;
b) In strijd is gehandeld met deze regeling;
c) De voor de verstrekking van de vergoeding van belang zijnde gegevens of bewijsstukken
onvolledig of onjuist zijn;
2. Dit artikel laat onverlet de overige aan Zorgcentrum Anker toekomende wettelijke of contractuele
rechten.
6. ONVOORZIENE GEVALLEN
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de RvT.
7. INWERKINGTREDING
Deze regeling treedt in werking op 16 september 2020.
Aldus vastgesteld en ondertekend te Kesteren in de vergadering van de RvT d.d. 15 september 2020.

A.J. Mauritz
Voorzitter RvT

Publicatie declaraties Raad van Bestuur over 2020
Conform de Zorgbrede Governance legt de Raad van Bestuur verantwoording af over de bedragen
die zij gedeclareerd hebben. Overeenkomstig de vastgestelde declaratieregeling heeft de Raad
van Bestuur in 2020 de volgende kosten gedeclareerd:

Categorieën

Bedragen

Vaste onkostenvergoeding
Binnenlandse reiskosten
Opleidingskosten
Representatiekosten

€
€
€
€

1.800
1.610
-

Totaal

€

3.410

Het declaratieoverzicht is d.d. 5 juli 2021 akkoord bevonden door de Raad van Toezicht.

