
 

 
 
Beleid beloning, vergoeding van onkosten, aannemen van geschenken en uitnodigingen 
voor de raad van bestuur van Het Spectrum 
  
Uitgangspunten  
Het beloningsbeleid van Het Spectrum is gericht op het marktconform belonen. Daarbij worden de 
algemeen geldende regels en normen voor de branche als uitgangspunt gehanteerd.  
Het beloningsbeleid van Het Spectrum bevat geen prikkels die afbreuk doen aan haar 
maatschappelijke opdracht als zorgaanbieder of die afbreuk doen aan de verplichting om ons in te 
zetten voor de belangen van cliënten en belanghebbenden.  
 
Beloningsbeleid  
De bezoldiging van de raad van bestuur wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht. Daarbij 
wordt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) voor de publieke en semipublieke 
sector en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector in acht 
genomen. De beloning van de raad van bestuur wordt gepubliceerd in de jaarrekening en als zodanig 
gepubliceerd op de website.  
 
Vergoeding onkosten  
 
Regeling  
De raad van bestuur maakt met gepaste soberheid gebruik van de middelen van Het Spectrum. 
Zakelijke onkosten die in redelijkheid voor de goede invulling van de bestuursfunctie worden 
gemaakt, worden door Het Spectrum vergoed.  
  
Onder onkosten wordt verstaan:  

- Binnenlandse en buitenlandse reiskosten 
- Opleidingskosten 
- Representatiekosten 
- Overige kosten 

 
Declareren onkosten  
De raad van bestuur beschikt over een Spectrum-bankpas voor het verrichten van onkosten. De raad 
van bestuur dient zijn uitgaven met de bankpas en overige declaraties ter beoordeling in bij de 
voorzitter van de raad van toezicht. Voor de beoordeling moet de zakelijkheid van de declaraties 
onderbouwd zijn. Dat wil zeggen, niet alleen met een bon maar ook nadrukkelijk met de reden van 
de activiteit. De voorzitter van de raad van toezicht autoriseert de declaraties.  
 
Openbaarmaking vergoede kosten  
De onkosten die vergoed zijn, worden opgenomen in de jaarrekening en worden apart op de website 
gepubliceerd aan de hand van de bovenstaande indeling in type onkosten.  
 
Aannemen van geschenken en uitnodigingen  
 
Bij het aannemen van geschenken en uitnodigingen moet iedere schijn van belangenverstrengeling 
worden vermeden. Daarom geldt in het algemeen dat voorzichtigheid en terughoudendheid hierbij 
geboden is.  
 



 
 
 
Het Spectrum hanteert als uitgangspunt, dat het niet passend is voor de raad van bestuur om 
geschenken of uitnodigingen voor (commerciële) evenementen met een waarde van meer dan €75,- 
aan te nemen. Kleine geschenken die overduidelijk symbolisch van aard zijn, kunnen worden 
aangenomen. 
 
 
Dit beleid wordt op de website gepubliceerd. De raad van toezicht ziet toe op naleving van dit beleid.  
Dit beleid treedt in werking op 19 december 2019. 
 


