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Declaratiereglement

Artikel 1. Definities

Werkgever :   Raad van Toezicht (RvT)
Werknemer : Raad van Bestuur (RvB)
Declaratie :   Rekening van ten behoeve van de Raad van Bestuur

gemaakte en te vergoeden kosten.
Declaratieformulier : het door S&L Zorg voorgeschreven formulier voor het

indienen van declaraties.

Artikel 2. Declaratie

1. De RvB kan de door hem/haar ten behoeve van een behoorlijke vervulling van
de dienstbetrekking gemaakte kosten, als genoemd in artikel 4 van dit
reglement, declareren bij de S&L Zorg.

2. Hiertoe wordt een declaratieformulier ingediend waarbij de nota's en
betalingsbewijzen van de desbetreffende kosten worden gevoegd.

3. Het declaratieformulier wordt na afloop van de maand waarin de kosten zijn
gemaakt ingediend bij de afdeling salarisadministratie.

4. Het declaratieformulier is voor akkoord ondertekend door de RvT.
5. De RvT machtigt de manager Bedrijfsvoering de declaraties tot maximaal

€ 250,00 per maand te ondertekenen. Daarboven ondertekent de voorzitter
RvT, danwel de vice voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.

Artikel 3. Kostenvergoeding

1. S&L Zorg vergoedt de door de RvB gemaakte en te vergoeden kosten indien en
voor zover zij naar het oordeel van de RvT gemaakt zijn in verband met een
goede vervulling van de dienstbetrekking.

2. S&L Zorg vergoedt de in het voorgaande lid genoemde kosten rekening
houdend met de fiscale wetgeving waarbij de declaratie wordt onderbouwd door
middel van (originele) nota’s en betalingsbewijzen.

3. S&L Zorg vergoedt de gedeclareerde kosten met de eerstvolgende
salarisbetaling indien mogelijk. Betaling zal plaatsvinden door overmaking op
het IBAN-nummer zoals dat bekend is bij de salarisadministratie.

4. S&L Zorg beoordeelt de juiste invulling van het declaratieformulier in de
persoon van de / manager Bedrijfsvoering en de afdeling Salarisadministratie.
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Artikel 4. Te vergoeden kosten

Op basis van de geldende fiscale voorschriften kunnen op declaratiebasis de volgende
kosten onbelast vergoed worden.

4.1 Kosten van zakenlunches en -diners met derden
Onder zakenlunches en -diners worden verstaan alle diners en lunches met zakelijke
relaties. Op de declaratie wordt de relatie en het aantal personen vermeld met een
maximum € 50,00 p.p.

4.2 Reis- en verblijfkosten bij zakelijke reizen
Onder reis- en verblijfkosten bij zakelijke reizen worden verstaan alle kosten van
hotels, reizen, consumpties en maaltijden en de zogenaamde kleine kosten, waaronder
kosten van taxi, telefoon, en dergelijke, die gemaakt worden.

4.3 Kosten van deelname aan seminars, studiedagen en congressen
Hieronder worden verstaan de inschrijvingskosten, de reis- en verblijfkosten,
waaronder zo nodig hotelkosten, evenals kosten van consumpties en maaltijden, voor
zover niet inbegrepen bij de inschrijvingskosten en de kosten van taxi, telefoon
(onderweg).

4.4 Overige reiskosten
De kosten die de RvB maakt voor zakelijke reizen. Het betreft hier de kosten van
openbaar vervoer en taxi. De vervoersbewijzen worden bij de declaratie overlegd.

4.5 Overige kosten
Overige kosten, die niet reeds rechtstreeks door S&L Zorg betaald zijn, zoals attenties,
representatiekosten, bloemen bij afscheid/ziekte/jubileum en dergelijke worden
eveneens op het declaratieformulier opgenomen.

Maart 2014

Namens de Raad van Toezicht S&L Zorg

Mr. J.G.F.W. van der Horst MFE
voorzitter
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