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Declaratieregeling Raad van Toezicht  

 

1. INLEIDING  

 

De declaratieregeling Raad van Toezicht beoogt een duidelijk kader vast te leggen voor de door 

leden van de Raad van Toezicht (RvT) te declareren kosten.  

 

 

2. NORMENKADER UITGAVEN  

 

De leden van de RvT hebben recht op vergoeding van de redelijke kosten, inclusief reiskosten, die 

in het kader van de uitoefening van het lidmaatschap van de RvT zijn gemaakt. Bij het declareren 

van de kosten worden de volgende beginselen in acht genomen: 

- De RvT declareert uitsluitend de kosten die functioneel van aard zijn. Dit betekent dat de 

kosten direct gerelateerd aan het lidmaatschap van de RvT van WZU Veluwe zijn gemaakt; 

- De RvT declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze zijn 

vergoed; 

- De RvT verantwoordt de gedeclareerde kosten met betalingsbewijzen; 

- De RvT declareert de kosten niet bij derden en laat de kosten niet door derden vergoeden. 

 

 

3. DECLAREREN EN VERANTWOORDEN VAN UITGAVEN  

 

3.1  Vergoeding van voorgeschoten uitgaven conform artikel 2 is mogelijk door het indienen van 

een declaratie. Het RvT-lid dient de door hem voorgeschoten uitgaven, of declaratie van 

dienstreizen, door middel van een declaratie per e-mail in bij de afdeling financiële 

administratie (FA) van WZU Veluwe via factuur@wzuveluwe.nl. Een scan van de 

betreffende factuur, bonnetje, kwitantie etc. wordt als bijlage toegevoegd. 

3.2 Uitgaven conform artikel 2 kunnen ook via betaling door WZU Veluwe op een aan WZU 

Veluwe gerichte factuur, onder vermelding van de kostenplaats van de RvT: KP1620 

worden gedaan.  

 

3.3 De financiële administratie controleert de declaratie conform artikel 3.1 op de aanwezigheid 

van de benodigde bijlagen en vraagt zo nodig om onderliggende gegevens of 

bewijsstukken. De uitbetalingen van declaraties conform art. 3.1, dan wel uitgaven conform 

art. 3.2 van de leden van de RvT worden 2 keer per jaar door de Voorzitter van de RvT 

gecontroleerd op rechtmatigheid. De declaraties conform art. 3.1, dan wel uitgaven 

conform art. 3.2 van de Voorzitter van de RvT worden eveneens 2 keer per jaar 

gecontroleerd  door de vice-voorzitter RvT op rechtmatigheid.  

 

 

4. TERUGVORDERING 
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1. WZU Veluwe kan de vergoeding terugvorderen van de leden van de RvT, indien  

a) de declaratie conform art. 3.1, dan wel uitgaven conform artikel 3.2 niet rechtmatig 

worden bevonden door de voorzitter van de RvT dan wel de vice-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 verstrekt; 

2. Dit artikel laat onverlet de overige aan WZU Veluwe toekomende wettelijke of contractuele 

rechten. 

 

 

5. ONVOORZIENE GEVALLEN 

 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de RvT. 

 

 

6. INWERKINGTREDING 

 

Deze regeling treedt in werking op 27 september 2018. 

 

Aldus vastgesteld en ondertekend te Wapenveld in de vergadering van de RvT d.d.26.september 

2018. 

 

 

J.B.W. van Vark,    M.R. Koopman-Draijer, 

Voorzitter RvT     vice-voorzitter RvT 


