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Goedgekeurd vergadering Raad van Toezicht d.d. 2 december 2020 

 

Artikel 1 – te vergoeden onkosten 

 

Omschrijving onkosten  Toelichting 

Reis- en parkeerkosten Reiskosten die een Lid van de Raad van 

Toezicht maakt voor het bijwonen van een 

vergadering, het volgen van een cursus 

en/of een bijeenkomst. 

Het bedrag per kilometer is 0,19 euro 

(maximale onbelaste vergoeding conform 

handboek loonheffing van de 

Belastingdienst). Onkosten inzake 

reiskosten worden pas gedeclareerd als de 

enkele reis meer dan 10 kilometer betreft.  

Bijbehorende parkeerkosten kunnen 

gedeclareerd worden. 

 

Reiskosten openbaar vervoer (2e klas)  

 

Opleidingskosten/bijeenkomsten  Kosten inzake deelname aan een training, 

opleiding of bijeenkomst welke vooraf is 

afgestemd met de voorzitter Raad van 

Toezicht. 

 
Opmerking: onkosten inzake verzekeringen worden direct vanuit Fier betaald.  

 

In geval van specifieke omstandigheden kunnen leden van de Raad van Toezicht de 

kosten van alternatieve vormen van vervoer, zoals bijvoorbeeld eigen auto met student-

chauffeur, voor de betreffende reis naar en/of van de locatie van een Raad van 

Toezichtvergadering/bijeenkomst declareren.  

E.e.a. na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

 

Artikel 2 – autorisatie 

 

Overzicht bevoegd persoon inzake autorisatie van declaraties 

 

Declaratie vanuit  Akkoord van bevoegd persoon 

Voorzitter Raad van Toezicht Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

Lid Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht 

 

Artikel 3 - Openbaarmaking declaraties 

 

Eénmaal per jaar, in de 1e maand na het einde het kalenderjaar, zal de jaardeclaratie van 

de Raad van Toezicht openbaar gemaakt worden. In het openbaarmakingsdocument zijn 

de, in artikel 1 genoemde kosten, opgenomen: 

- het totaal aantal - door leden van de Raad van Toezicht t.b.v. Fier – gedeclareerde 

kilometers, vermenigvuldigd met de wettelijke maximale kilometervergoeding en het 

totaalbedrag daaruit; 

- totaal kosten specifiek vervoer; 

- het aantal parkeermomenten en het totaalbedrag van de parkeerkosten; 

- totale kosten inzake deelname aan trainingen, opleidingen of bijeenkomsten 

(permanente educatie). 
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Het document ‘Openbaarmaking declararies Raad van Toezicht’ zal gepubliceerd worden 

op de website van Fier, onder ‘over ons’. 

 

Artikel 4 - Hardheidsclausule 

 

De Raad van Toezicht beslist, op voorstel van de Renumeratiecommissie van de Raad 

van Toezicht, in gevallen waarin deze regeling niet voorziet of kennelijk onredelijk 

uitwerkt. 

 

Artikel 5 Inwerkingtreding 

 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en kan worden aangehaald als 

‘Reglement declaraties Raad van Toezicht Fier en openbaarmaking’.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de Raad van Toezicht, 2 december 2020 

 

 

 

R.M. van Erp-Bruinsma 

Voorzitter Raad van Toezicht 

 


