Vergoedingsregeling RvT
2021

Datum RvT: 21-10-20

Vergoedingsregeling Raad van Toezicht 2021
1. Inleiding
Artikel 10.13 van de stichtingsstatuten bepaald dat aan de leden van de RvT binnen hetgeen
maatschappelijk verantwoord is een honorering kan worden toegekend op basis van een door de
RvT vastgestelde vergoedingsregeling.
De vergoedingsregeling wordt jaarlijks in het najaar vastgesteld na raadpleging van de MR.
In de jaarrekening wordt uitdrukkelijk verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn
uitgegeven.
2. Individuele vergoeding voorzitter en leden RvT
De voorzitter en leden van de RvT hebben individueel recht op een vergoeding voor geïnvesteerde
tijd en gemaakte onkosten. De in de onderhavige vergoedingsregeling opgenomen bedragen komen
overeen met wat in de sector voortgezet onderwijs voor organisaties van de omvang van het DNV
gebruikelijk is.
De vergoeding is een all-in bedrag, waarin ook alle normale onkosten voor het lidmaatschap van de
RvT zijn opgenomen (reis- en verblijfkosten, kosten telefoon, kleine kantoorkosten, literatuur, e.d.).
De vergoedingsbedragen omvatten ook een vergoeding voor de door de voorzitter en individuele
leden geïnvesteerde tijd. Het vergoedingsbedrag van de voorzitter is vanwege de aanmerkelijk hogere
tijdsinvestering om die reden op een hoger bedrag vastgesteld dan dat van de leden.
De vergoedingsbedragen per persoon per kalenderjaar bedragen:
▪ voorzitter RvT
: bruto € 4000;
▪ leden RvT
: bruto € 2500.
Bij aantreden of aftreden in de loop van een kalenderjaar wordt de vergoeding naar rato berekend.
De voorzitter en de leden van de RvT kunnen desgewenst afzien van hun recht op de vergoeding.
3. Collectieve kosten RvT
De kosten die RvT maakt om collectief te functioneren maken geen deel uit van de individuele
vergoeding van de leden van de RvT. Het betreft:
▪ de kosten van werving en selectie van nieuwe leden;
▪ de kosten van een collectieve (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de
RvT;
▪ de vergaderkosten van de RvT;
▪ de kosten van extern advies of juridische ondersteuning van de RvT;
▪ de kosten van deskundigheidsbevordering van de (leden van de) RvT;
▪ andere bijzondere kosten die de RvT maakt om op een kwalitatief goede wijze de
toezichthoudende taak te kunnen vervullen.
4. Verantwoording jaarrekening
In de jaarrekening van DNV wordt jaarlijks vermeld welk totaalbedrag is uitgegeven voor de
individuele vergoeding van de voorzitter en de leden van de RvT en welk totaalbedrag is uitgegeven
voor de collectieve kosten van de RvT.
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