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Reglement onkostendeclaraties
leden Raad van Bestuur
Inleiding

Naast de algemeen op onkostendeclaraties van toepassing zijnde bepalingen uit de Wet
op de Loonbelasting en de voor de indiener van toepassing zijnde bepalingen uit de
arbeidsovereenkomst, gelden bij het indienen van declaraties voor de leden van de Raad van
Bestuur de volgende bepalingen.

Zakelijke onkosten in verband met uitoefenen functie

Alleen de onkosten die de leden van de Raad van Bestuur maken voor de zakelijke belangen
van de instelling, zijn declarabel. Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen
nodig zijn voor de uitoefening van de functie en kosten die rechtstreeks op Adelante betrekking
hebben. De kosten met een persoonlijk karakter zijn niet declarabel. De kosten kunnen worden
gedeclareerd via het ‘Onkostendeclaratieformulier RvB’ (beschikbaar op het secretariaat Raad
van Bestuur). Op de achterkant van dit formulier staan de algemene regels en bepalingen die
gelden voor declaraties.

Goedkeuren en indienen declaraties

Het secretariaat van de Raad van Bestuur verzamelt de declaraties en creditcard-uitgaven van
de leden van de Raad van Bestuur en legt deze in januari van ieder jaar voor aan de voorzitter
en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van
Toezicht controleren en accorderen de individuele declaraties. Gedurende het jaar toetsen en
paraferen de leden van de Raad van Bestuur de individuele declaraties en creditcard uitgaven
van elkaar. Het ondertekende en van bewijsstukken voorziene ‘Onkostendeclaratieformulier
RvB’ wordt maandelijks aangeboden aan de salarisadministratie van Adelante. De
salarisadministratie controleert en vergoedt de uitgaven. De creditcard uitgaven worden via de
financiële administratie verwerkt.

Wet op de Loonbelasting en bewijsstukken

Ook op de declaraties van de leden van de Raad van Bestuur zijn de bepalingen van de Wet op
de Loonbelasting van toepassing. Dit houdt onder andere in dat
de werkgever de plicht heeft een fiscale toets uit te voeren op de ingediende declaraties en
dat de werkgever dient te beschikken over de bewijsstukken die nodig zijn om de zakelijkheid
van de declaraties aannemelijk te maken. Een en ander voor het geval de belastingdienst een
controle uitvoert. Het ‘Onkostendeclaratieformulier RvB’ is zo ingericht dat het verplicht is
om de declaratie zo specifiek mogelijk te omschrijven. Eventueel kan aanvullende informatie
worden opgevraagd bij het betreffende lid van de Raad van Bestuur. De nota dient in ieder
geval bijgevoegd te worden.
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Gebruik credit card

Aan de leden van de Raad van Bestuur is een credit card ter beschikking gesteld om zakelijke
onkosten en uitgaven te betalen. De bestuursleden worden geacht zo veel mogelijk alle
zakelijke onkosten en uitgaven met deze kaart te voldoen.

Gebruik bedrijfsauto

Adelante stelt een bedrijfsauto beschikbaar voor zakelijk gebruik aan de leden van de Raad
van Bestuur. Bovendien kunnen de bestuursleden de bedrijfsauto gebruiken voor privédoeleinden. Bestuursleden die een auto ter beschikking hebben, ontvangen géén vergoeding
voor woon-werkverkeer, zakelijke dienstreizen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de
auto, OV-jaarkaart of voordeeluren kaart, kosten voor privestalling, tol, ruitenwisservloeistof, en
het in- en uitwendig reinigen van de bedrijfsauto en alle overige kosten die geacht worden een
prive karakter te hebben.

