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Kenmerk   

 

 
Betreft  Doel van de regeling  
Eenduidig reglement voor de vaste kostenvergoeding en declaratiemogelijkheden ten behoeve van de Raad 
van Bestuur van Zuyderland om de uitwerking onder de Wet op de Loonbelasting en de Wet Normering 
Topinkomens te borgen. 

 
Vaste vergoeding 
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vaste kostenvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld 
voor niet-declarabele kosten. Hiermee wordt voorkomen dat sprake is van een dubbele vergoeding voor 
dezelfde kostensoort.  
De vaste vergoeding wordt volledig ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebracht. Om 
aan de werkkostenregeling te voldoen bedraagt de vaste kostenvergoeding maximaal het bedrag ter 
hoogte van de door de belastingdienst gehanteerde doelmatigheidsgrens.  
Deze grens bedraagt ten tijde van het vaststellen van deze regeling € 2400,- per werknemer per 
kalenderjaar. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen vanaf het moment van ingaan van deze regeling 
derhalve een maandelijks vaste vergoeding van € 200,- netto per maand.   
 
Voorbeelden van kosten die onder de vaste kostenvergoeding vallen: 

• Persoonlijke verzorging 

• Internetkosten 

• Geschenken aan collega’s 

• Maaltijden tijdens dienstreizen en maaltijden bij overwerk tot een bedrag van € 25,-  
 
Declaraties 
Naast de vaste kostenvergoeding kunnen uitsluitend kosten gedeclareerd worden die onbelast mogen 
worden vergoed, zodat binnen de doelmatigheidsgrens van de Belastingdienst in het kader van de 
gebruikelijkheidstoets wordt gebleven.  
 
Onderstaand overzicht van te declareren kosten is limitatief: 

• Maaltijden tijdens dienstreizen en maaltijden bij overwerk vanaf een bedrag van € 25,- 

• Etentjes met zakelijke relaties in het kader van de dienstbetrekking 

• Cursussen, congressen, vakliteratuur en studiekosten 

• Overnachtingen in het kader van de dienstbetrekking 

• De werkelijke kosten van openbaar vervoer voor zover dit vervoer niet redelijkerwijs met de 
leaseauto heeft kunnen plaatsvinden 

• Kosten voor parkeren, veer- en tolgelden van de (lease)auto 
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Declaratieprocedure 
Declaratie geschiedt middels het invullen van een (digitaal) declaratieformulier onder overlegging van 
originele facturen.  
Uitsluitend vooraf door de Voorzitter Raad van Toezicht geaccordeerde declaraties worden uitbetaald.  
Na accordering van de facturen door de Voorzitter van de Raad van Toezicht dienen declaraties met 
originele facturen bij de Personeels- en salarisadministratie te worden ingediend. Zij zorgen voor 
uitbetaling aan het betreffende RvB lid.  
 
Aanpassing of herziening van de regeling 
Deze regeling geldt tot en met 31 december 2023 of zoveel eerder als wijzigingen in toepasselijke wet- en 
regelgeving hiertoe aanleiding geven.  
 
 
 
 
 
 


