Declaratiereglement Raad van Bestuur Stichting Frion
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bestuurder: lid van de Raad van Bestuur van Stichting Frion;
b. declaratie: iedere wijze waarop kosten bij de Stichting Frion in rekening worden
gebracht;
c. kosten: de door of voor een bestuurder ten behoeve van zijn persoonlijk functioneren
gemaakte kosten, waaronder ten minste zijn begrepen reis- en verblijfskosten,
opleidingskosten, lidmaatschap van beroepsvereniging en representatiekosten;
d. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting Frion;
e. Remuneratiecommissie; commissie die bestaat uit twee leden uit en door de Raad
van Toezicht van Stichting Frion benoemd.
Artikel 2 Werkingssfeer
Deze regeling is van toepassing op declaraties van de kosten van een lid van de Raad van
Bestuur van Frion.
Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Frion te
Zwolle op 3 oktober 2019.
Artikel 3 Declaratiebeginselen en beleid
De bestuurder heeft recht op vergoeding van de redelijke kosten die hij in het kader van de
uitoefening van zijn functie maakt. Hij neemt bij het declareren van de kosten de volgende
beginselen in acht:
a. de bestuurder declareert uitsluitend de kosten die functioneel zijn. Dit betekent dat de
kosten direct gerelateerd zijn aan zijn functie en in het belang van Frion zijn gemaakt;
b. de bestuurder neemt uitsluitend uitnodigingen aan die functioneel zijn. Dit betekent
dat de uitnodiging direct gerelateerd is aan zijn functie en in het belang van Frion.
c. de bestuurder is in de keuze van de kosten bescheiden en zuinig;
d. de bestuurder declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze
zijn vergoed;
e. de bestuurder declareert de kosten transparant;
f. de bestuurder verantwoordt de gedeclareerde kosten met betalingsbewijzen;
g. de bestuurder declareert de kosten niet bij derden en laat de kosten niet door derden
vergoeden indien dit zijn goed functioneren als bestuurslid zou kunnen schaden.
Artikel 4 Vaste (onkosten)vergoeding
De bestuurder van Frion ontvangt geen vaste onkostenvergoeding. Voor de vergoeding van
reiskosten binnenland is een regeling getroffen in het contract voor het dienstverband van de
bestuurder.
Artikel 5 Verblijfskosten
De bestuurder die een binnenlandse dienstreis maakt, of ’s avonds vergadert, heeft met
inachtneming van deze regeling recht op declaratie van verblijfskosten voor eigen gebruik
indien het niet verstandig is de reis naar huis nog te maken.
Artikel 6 Dienstreizen buitenland
1. Een buitenlandse dienstreis van de bestuurder, op eigen initiatief of op uitnodiging,
behoeft voorafgaand overleg met en goedkeuring van de remuneratiecommissie.
2. Het combineren van een buitenlandse dienstreis met een privé-reis behoeft
voorafgaand overleg met en goedkeuring van de remuneratiecommissie. De aan de
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privéreis verbonden reis- en verblijfskosten komen volledig voor rekening van de
bestuurder.
Artikel 7 Lidmaatschap beroepsvereniging, netwerk en opleidingskosten
1. De bestuurder kan de kosten van het lidmaatschap van de betreffende
beroepsvereniging, netwerk en de kosten van deelname daaraan declareren voor
zover dit functioneel is.
2. De bestuurder kan kosten van het bezoeken van symposia, congressen, workshops
in rekening brengen bij de organisatie zonder vooraf goedkeuring van de
remuneratiecommissie.
3. Opleidingskosten behoeven vooraf overleg met en goedkeuring van de
remuneratiecommissie.
Artikel 8 Overige kosten
De Raad van toezicht kan bij besluit bepalen dat andere kosten dan de in deze regeling
genoemde kosten, al dan niet boven een bepaald bedrag, goedkeuring behoeven van de
remuneratiecommissie.
Artikel 9 Betaling en controle
1. De Stichting verstrekt de bestuurder een credit card waarmee bij voorkeur alle te
maken kosten worden betaald. Overige kosten worden gedeclareerd of op rekening
van de Stichting betaald.
2. De Stichting betaalt de door de bestuurder gemaakte kosten op grond van een door
de bestuurder getekende declaratie die door de Controller is geaccordeerd.
3. De bestuurder overlegt bij de declaratie van de kosten bewijsstukken.
4. Iedere aanspraak op vergoeding van kosten vervalt indien de bestuurder de
declaratie niet heeft ingediend binnen een jaar nadat de kosten zijn gemaakt.
5. De remuneratiecommissie toetst jaarlijks of de aan de bestuurder betaalde
declaraties betreffende dat kalenderjaar conform dit reglement zijn en informeert de
Raad van toezicht over zijn bevindingen.
Artikel 11 Terugvordering
1. De Stichting kan de vergoeding met onmiddellijke ingang terugvorderen van de
bestuurder, indien de bestuurder:
a. in strijd heeft gehandeld met deze regeling;
b. de voor de verstrekking van de vergoeding van belang zijnde gegevens of
bewijsstukken onvolledig of onjuist heeft verstrekt.
2. Dit artikel laat onverlet de overige aan de Stichting toekomende wettelijke of
contractuele rechten.
Artikel 12 Openbaarmaking
De door de bestuurder gedeclareerde kosten en ontvangen vergoedingen voor de kosten
worden door de Stichting openbaar gemaakt.
Artikel 13 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Raad van toezicht.
Zwolle, 3 oktober 2019
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