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Beleid onkostenvergoeding leden raad van bestuur Tactus verslavingszorg 

 
Het beleid treedt in werking per augustus 2019  
Vastgesteld door de raad van toezicht d.d. 4 juli 2019 

 
Aanleiding  
Op basis van de Zorgbrede Governance Code 2017 paragraaf 6.5.4 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 4 juli 
2019. Dit beleid wordt openbaar gemaakt op de website van Tactus Verslavingszorg en de 
raad van toezicht ziet toe op naleving ervan.  
 
Beloning raad van bestuur  
De bezoldiging van de leden raad van bestuur is conform de geldende bepalingen uit de 
WNT (Wet Normering Topinkomens).  
 
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 Tactus verslavingszorg. Zakelijke onkosten die in redelijkheid voor een 
goede vervulling van de bestuursfunctie worden gemaakt, worden door Tactus 
verslavingszorg 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.  
Vergoeding intermediaire kosten  
1. op declaratie basis  

a. consumpties of diners tijdens zakelijke afspraken (hoger dan € 20,-);  

b. reiskosten per openbaar vervoer (eerste klas) of taxivervoer;  

c. relatiegeschenken en afscheidsgeschenken namens Tactus Verslavingszorg;  

d. cursussen, trainingen en seminars en bijkomende verblijfskosten zoals 
hotelovernachtingen. 

Bestedingen boven de € 5.000 dienen vooraf schriftelijk goedgekeurd te zijn door de RvT.  
2. op basis van een vaste kostenvergoeding bedoeld voor vergoeding van kleine 

representatiekosten, onderweg en thuis, conform de NVZD-richtlijn).  
 
Aannemen van geschenken en uitnodigingen door raad van bestuur of een lid hiervan  
De bestuurder is gehouden aan de geldende Gedragscode bij Tactus Verslavingszorg. 
Tactus Verslavingszorg heeft als uitgangspunt, dat het niet passend is voor de raad van 
bestuur of een lid hiervan om ongebruikelijke geschenken of uitingen van gastvrijheid aan te 
nemen. Als collega’s, relaties of patiënten Tactus Verslavingszorg willen waarderen, kunnen 
zij een gift in geld doen aan de Stichting Vrienden van Tactus Verslavingszorg.  
 
Jaarlijkse verantwoording  
Jaarlijks stelt de interne controle van Tactus Verslavingszorg een volledig overzicht samen 
van de onkostendeclaraties, die ten behoeve van de raad van bestuur zijn betaald. De 
voorzitter van de raad van toezicht controleert de declaraties. Het onkostenoverzicht wordt 
ter controle aangeboden aan de raad van bestuur. In het kader van de WNT controle neemt 
de accountant kennis van het overzicht. 
 

 


