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Beleid vergoeding onkosten voor de raad van bestuur en aannemen van 
geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur van  
Riwis Zorg & Welzijn 
 
 
 

1.0 Aanleiding 

De Governancecode Zorg 2022 heeft transparantie over de door de bestuurder(s) gedeclareerde 
onkosten en het aannemen van geschenken en uitnodigingendoor de bestuurder(s) beschreven in 
artikel 6.5.4. De raad van toezicht van Riwis Zorg & Welzijn heeft in het reglement raad van toezicht 
2021.04.30 v1.0 in paragraaf 2.3 opgenomen dat dit onkostenbeleid wordt opgesteld. Dit document 
is de uitwerking van het ‘Beleid vergoeding onkosten voor de raad van bestuur en aannemen van 
geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur van Riwis Zorg & Welzijn’. Dit beleid wordt 
openbaar geplaatst op de website van Riwis Zorg & Welzijn. 
 
2.0 Vergoeding van onkosten voor de raad van bestuur 
De raad van bestuur betracht bij het maken van onkosten voor de organisatie gepaste soberheid en 
neemt in acht dat de onkosten redelijk zijn. Uitsluitend zakelijke onkosten die gemaakt zijn tijdens en 
ten behoeve van het uitoefenen van de functie van bestuurder van Riwis Zorg & Welzijn worden 
vergoed, enkel voor zover deze gemaakte onkosten door de Belastingdienst als fiscaal onbelast 
gekwalificeerd zijn. Het betreft hier zogenaamde gerichte vrijstellingen en/of intermediaire kosten, 
die de werknemer (meestal) in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet. De 
bestuurder volgt de voor werknemers van de instelling gebruikelijke kaders, vastgelegd in de cao GGZ 
met inachtneming van hetgeen in de arbeidsovereenkomst is gesteld.  
 
2.1 Onkostenvergoeding op basis van functie 
De volgende onkosten zijn in de arbeidsovereenkomst opgenomen en worden door de organisatie 
gedragen: 

• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 

• lidmaatschap van één beroepsvereniging;  

• kosten voor accreditatie voor zorgbestuurders; 

• opleidingskosten, coaching- en intervisiekosten*; 

• kilometervergoeding die de kaders van de belastingdienst voor de onbelaste 
kilometervergoeding volgt. 

 
*na voorafgaande goedkeuring door de remuneratiecommissie van de raad van toezicht 
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2.2. Overige onkostenvergoedingen op declaratiebasis 
De volgende onkosten worden aan de bestuurder op declaratiebasis toegekend tot het wettelijk 
geldende maximum. De declaraties worden geaccordeerd door remuneratiecommissie. Van alle 
gedeclareerde kosten wordt de bon bewaard zodat de zakelijkheid van de gedeclareerde onkosten 
kan worden aangetoond bij de Belastingdienst. 

• Zakelijke consumpties onder € 20,-mogen zonder bon te bewaren. Boven €20,-moet een bon 
worden bewaard. 

• Dienstreizen openbaar vervoer of taxivervoer. 

• Parkeerkosten. 

• Tijdelijke verblijfskosten. 

• Representatiekosten in het kader van vertegenwoordiging van de organisatie. 
 
2.3 Ter beschikking gestelde middelen 
Aan de bestuurder(s) wordt door de organisatie het volgende ter beschikking gesteld ter uitoefening 
van de functie. Voor het gebruik van deze middelen is een bruikleenovereenkomst afgesloten. 

• mobiele telefoon; 

• computer. 
 
3.0 Aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur 
Het is de bestuurder niet toegestaan geschenken of uitingen van gastvrijheid te ontvangen met een 
waarde van meer dan € 50,-. De raad van toezicht heeft als uitgangspunt dat het niet passend is voor 
de raad van bestuur om geschenken te accepteren. Uitingen van gastvrijheid zijn gedefinieerd als 
‘door derden betaalde kosten van uitstapjes, reizen, lunches, diners en dergelijke zaken die geen 
zakelijk karakter dragen’. Daar waar twijfels zijn over het zakelijke karakter van een geschenk of 
uiting van gastvrijheid, rapporteert de bestuurder dit aan de remuneratiecommissie. 
 
4.0 Verantwoording en transparantie 
Jaarlijks verantwoordt de raad van bestuur de gemaakte onkosten gespecificeerd naar  

• accreditatie-, opleidings-, coaching- en intervisiekosten; 

• lidmaatschappen; 

• reis- en verblijfskosten; 

• representatiekosten; 

• overige kosten. 
 
Deze verantwoording wordt jaarlijks via de website van Riwis Zorg & Welzijn openbaar gepubliceerd. 


