
Kostenoverzicht 2016 
 
Doel en uitgangspunten 
De Directeur-Generaal, zijn plaatsvervanger en de hoofddirecteuren van de hoofddirecties van CBS 
krijgen een bezoldiging die valt binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). 
Met de Declaratie- en faciliteitenregeling Directeur-Generaal, zijn plaatsvervanger en de 
hoofddirecteuren van CBS die per 15 oktober 2015 is ingetreden is daarnaast een kader vastgesteld 
voor de betreffende functionarissen inzake de te declareren kosten en de aan hen toegekende 
faciliteiten. Een deel van de in de regeling opgenomen normen is in het kader van de individuele 
arbeidsovereenkomsten met de betreffende functionarissen geregeld en is voor de overzichtelijkheid 
geïntegreerd. Leidend voor de regeling is de aansluiting bij de vigerende wet- en regelgeving, 
waaronder het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), Reisbesluit Binnenland, Reisbesluit 
buitenland, en Rijksnormering civiele dienstauto’s.  
 
De algemene regel is dat alle kosten die in redelijkheid voor een goede vervulling van de functie 
worden gemaakt en toereikend zijn onderbouwd, door CBS worden vergoed.  
 
Daar waar de regeling een eigen beoordeling van de betrokkene vraagt ter bepaling van de 
maatvoering van te declareren kosten (bijvoorbeeld ingeval in de regeling geen grensbedragen of 
andersoortige maxima zijn vermeld), zijn de betreffende functionarissen gehouden om met gepaste 
soberheid en terughoudendheid aanspraak te maken op de middelen van CBS.  
 
Openbaarmaking van het overzicht bestuurskosten eens per jaar 
Ieder jaar maakt CBS de declaraties en reis- en verblijfkosten van dienstreizen van de Directeur-
Generaal, de plaatsvervangend Directeur-Generaal en de hoofddirecteuren, alsmede de kosten van 
het dienstvervoer van de Directeur-Generaal, openbaar. 
 
Kostenoverzicht per bestuurder 
Voor iedere bestuurder wordt een apart overzicht gemaakt per jaar. Het verzamelen en verwerken 
van de gegevens kost enige tijd. Daarom worden  de gegevens over elk jaar uiterlijk in het tweede 
kwartaal van het daaropvolgende jaar openbaar gemaakt.   
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