Leidraad declaratieregels voor de leden van
het Opperbestuur van de Hoge Graden
(Ingaande 1 januari 2012)
Algemeen
Artikel 30, lid 1, van ons Wetboek bepaalt dat
De leden van het Opperbestuur ontvangen generlei remuneratie behoudens een redelijke
vergoeding voor gemaakte kosten.
In het navolgende worden regels gesteld om het begrip ‘redelijke vergoeding’ nader uit te werken.
1.
Reis- en verblijfkosten
Ten aanzien van reiskosten
Een lid van het Opperbestuur kan de navolgende reizen declareren:
Deelname Grootbesogne.
Deelname Hoofdkapittel.
Een bezoek aan een Kapittel, niet zijnde het eigen Kapittel.
Indien men een Regiovertegenwoordiger vervangt.
Deelname aan werkgroep/commissie waarnaar het lid door het Opperbestuur is afgevaardigd.
Tarief
Het tarief voor de te declareren kilometers bedraagt 20 Eurocent.
Indien men met het Openbaar Vervoer reist, dient men 2e Klasse te reizen.
Ten aanzien van verblijfskosten
Alleen die verblijfkosten worden vergoed die in alle redelijkheid zijn gemaakt.
Declaratieregels
De declaraties moeten ieder kwartaal bij de Grootthesaurier worden ingeleverd. De declaraties over het
vierde kwartaal van een jaar moeten vóór 31 december van dat jaar bij de Grootthesaurier zijn ingediend.
2.
Kosten Grootkanselarij
De Grootkanselier ontvangt een voorschot. Ieder kwartaal verantwoordt de Grootkanselier zich bij de
Grootthesaurier over de door hem gemaakte kosten van dat kwartaal. De Grootkanselier rubriceert de
gemaakte kosten als volgt: Grootkanselarij, Het Rozekruis, Opperbestuur en het Hoofdkapittel. De
verantwoording over het vierde kwartaal van een jaar vindt vóór 31 december van dat jaar plaats.
3.
Overige kosten
Leden van het Opperbestuur die verplichtingen willen aangaan met derden die kosten met zich mee
brengen, dienen dat van tevoren te overleggen met de Grootthesaurier. Bedragen de voorziene kosten meer
dan 150 Euro, dan dient een begroting te worden overlegd.
4.
Contacten met het buitenland
Ten aanzien van Kapittels ressorterende onder onze Orde
1. Bezoekt een lid van het Opperbestuur één van onze Kapittels in het buitenland dan worden de reis- en
hotelkosten betaald door de Orde. De overige verblijfskosten zijn voor rekening van de declarant.
2. De door een Gedeputeerd Grootmeester gemaakte reiskosten voor zijn bezoek aan het Hoofdkapittel
kunnen worden vergoed tegen het geldende tarief. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen
moet er wel een oorzakelijk verband bestaan tussen de gemaakte reiskosten en het bezoek aan het
Hoofdkapittel.
Tarief
Het tarief onder punt 2 bedraagt 450 Euro.
Ten aanzien van andere Obediënties in het buitenland die zijn gelieerd aan onze Orde
Slechts die kosten worden vergoed die van tevoren bij de Grootthesaurier zijn aangekaart, gebudgetteerd
en door het Opperbestuur geaccordeerd.
J. Prins, Grootkanselier
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