Honorering en vergoedingen Raad van Toezicht en Bestuurder
Deze notitie gaat over de afspraken die binnen OlmenEs gemaakt zijn over het honorarium en de
vergoedingen van de Raad van Toezicht en de Bestuurder.
In de afgelopen jaren is de rol van toezichthouders verandert in het kader van de Governance code
zorg. Zowel bestuurders als toezichthouders zijn hoofdelijk aansprakelijk. Vergoedingen die hierbij
horen zijn beschreven in de Wet Normering Topinkomens, evenals adviezen over vergoedingen van
toezichthouders vanuit de NVTZ.
Jaarlijks wordt door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) een
advies gegeven over de honorering van Raden van Toezicht. OlmenEs houdt zich aan de maximale
vergoeding zoals de NVTZ deze adviseert.
Jaarlijks in de december vergadering wordt, indien bekend, de klasse indeling van OlmenEs opnieuw
vastgesteld, in het kader van de WNT. Het honorarium van de bestuurder en toezichthouder wordt
aan de hand van deze klasse indeling vastgesteld voor het komende jaar.

Uitvoeringsregeling binnen OlmenEs:
Bij de afweging over de honorering en hoogte van de vergoedingen van zowel de leden van de Raad
van Toezicht als de Bestuurder vinden beiden het van belang om bij uitgaven hiervoor altijd
zorgvuldigheid te betrachten: het gaat hier immers om zorggeld.
Leden van de Raad van Toezicht:
Door de NVTZ is een advies uitgebracht voor honorering van de Raad van Toezicht: een
bezoldigingsmaximum van 8% van de maximale honorering voor de bestuurder volgens de klasse
indeling voor de leden en 12% voor de voorzitter.
▪
▪
▪

In 2019 is een groei ingezet naar 70% van de landelijke normering (WNT).
De reiskostenvergoeding voor leden van de Raad van Toezicht is 24 ct/km excl. BTW, 29 ct/km
incl. BTW. Daarmee valt alles boven de 19 ct./km onder de WNT.
Verplichte scholing van de leden voor uitoefening van de functie wordt door OlmenEs
bekostigd.

De Raad van Toezicht is het enige orgaan dat de eigen beloning vaststelt en dus is grote
zorgvuldigheid gepast. Jaarlijks zal door de Raad van Toezicht hierover worden besloten.
De bestuurder:
▪

Honorering van de bestuurder is conform het maximum van de WNT-indeling. Bij een bijstelling
van de WNT-indeling voor het volgende jaar wordt honorering van de bestuurder en de raad van
toezicht per januari van het jaar waarop deze ingaat aangepast.

▪

Kilometervergoeding van de bestuurder is volgens de richtlijn van de fiscus, op dit moment 19
ct./km.

Beleid honorering bestuurder en Raad van Toezicht OlmenEs/februari 2020

▪
▪

▪

Opleiding/coaching of intervisie in het kader van accreditatie bestuurder en/of andere
functiegerichte opleiding wordt vergoed in tijd en geld, reiskosten volgens bovenstaande.
Overnachtingen kunnen gedeclareerd worden wanneer de bestuurder van mening is dat:
- de investering in reistijd niet opweegt tegen de kosten van overnachting;
- de investering in geld voor OlmenEs (kilometervergoeding) bijna gelijk is aan kosten van
overnachting;
- er geen rechtvaardiging is van het heen en weer reizen in het kader van duurzaamheid.
Kosten voor maaltijden of andere consumpties kunnen gedeclareerd worden, wanneer er ook in
avonduren gewerkt moet worden, en/of in het kader van representatie.
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