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1. Algemeen 

 

Deze regeling beoogt declaraties die worden ingediend naar aanleiding van door een 

particulier ten behoeve van de Universiteit Maastricht gemaakte kosten op een juiste 

en efficiënte wijze in de administratie te verwerken. Bovendien dienen universiteiten 

over – voor de gehele organisatie geldende – voorschriften met betrekking tot te 

declareren vergoedingen te beschikken. 

 

De volgende soorten van declaraties kunnen worden ingediend: 

 Dienstreizen (zie hierna onder 3 en 4) 

 Verrichte werkzaamheden (zie hierna onder 7) 

 Reiskosten woon-werkverkeer. De voorwaarden waaronder deze vergoedingen 

worden verleend zijn opgenomen in de ‘Regeling tegemoetkoming kosten woon-

werkverkeer en kosten verhuizing’, hoofdstuk 5 

 HR-gerelateerde declaraties (zie hierna onder 6) 

 Overige kosten; dit betreft alle te declareren kosten die niet tot de bovenstaande 

categorieën behoren (zie hierna onder 5 en 8). 

 

Voor alle hiervoor genoemde soorten van declaraties dient een apart formulier te 

worden gebruikt. Deze formulieren kunnen worden gedownload op de website van 

Finance, onder de rubriek/dienst Declaraties. 

Enkele soorten van onkosten, die relatief veel worden gedeclareerd en waar soms 

onduidelijkheden over bestaan, zullen hierna worden behandeld c.q. eruit worden 

gelicht. 

Onder bepaalde voorwaarden kan door een medewerker een voorschot worden 

aangevraagd ten behoeve van nog te maken onkosten (zie hierna onder 9). 

 

2. Algemene regels m.b.t. declareren 

Inleiding 

De aanschaf van bepaalde goederen en diensten dient plaats te vinden door/via de 

afdeling Inkoop & Logistiek (zie website Facilitaire Dienst) of bij door Inkoop & 

Logistiek geselecteerde leveranciers (zie verder bij punt 8). Met deze leveranciers 

heeft Inkoop & Logistiek afspraken gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van prijzen, 

factuur- en leveringsvoorwaarden (zie hiervoor het via de website van Inkoop & 

Logistiek te raadplegen “contractenbestand”). 

 

Wanneer goederen en diensten op deze wijze worden aangeschaft: 

 dient geen eigendomsoverdracht te worden geregeld; dit is bij persoonlijk 

aangeschafte goederen wel het geval; 

 worden regels die in het kader van een aanbesteding met een leverancier zijn 

overeengekomen niet geschonden; 
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 wordt aan de wens van de organisatie tegemoetgekomen met betrekking tot 

vooraf kunnen handelen en niet achteraf, wanneer de aankoop al heeft plaats 

gevonden. 

 

Wanneer de aanschaf van een goed of dienst niet via Inkoop & Logistiek plaatsvindt, 

dient de budgethouder/goedkeurder de reden hiervan duidelijk aan te geven. In dit 

geval dient degene die de aanschaf doet er voor te zorgen dat de leverancier een 

factuur naar de UM (t.a.v.  Finance, afdeling Crediteuren) stuurt en dat deze factuur 

voldoet aan de vereisten (zie website Finance bij “Binnenkomende facturen”). 

 

Algemene regels m.b.t. declareren 

De onderstaande regels gelden voor alle declaraties c.q. voor alle te declareren 

onkosten. 

1. Ten aanzien van de vergoeding van gemaakte en te maken kosten gelden in elk 

geval de volgende uitgangspunten: 

 Het is te allen tijde vereist dat de kosten noodzakelijk zijn in het kader van 

het dienstverband; m.a.w.: de kosten zijn doelmatig. 

 De fiscale wet- en regelgeving wordt in acht genomen.  

 Bij het maken van kosten worden eisen van efficiency en effectiviteit in acht 

genomen. 

 De omvang van de kosten en uitgaven moeten zo veel mogelijk worden 

beperkt. 

2. Declaratie van zakelijke onkosten dient te geschieden door indiening van een 

volledig ingevuld declaratieformulier. Alleen de voorgeschreven meest actuele 

declaratieformulieren worden in behandeling genomen. Deze formulieren zijn te 

raadplegen/downloaden via de website onder Formulieren. 

3. Wanneer een externe relatie, niet-zijnde een ondernemer, kosten maakt ten 

behoeve van de Universiteit Maastricht en deze relatie wenst deze kosten te 

declareren, dient deze relatie ook gebruik te maken van een UM-declaratie-

formulier. De medewerker van de Universiteit Maastricht die contactpersoon is 

van deze externe relatie dient ervoor te zorgen dat het juiste formulier door de 

externe relatie wordt ingevuld en ingediend. 

4. Het declaratieformulier dient te worden ondertekend door en voorzien van de 

naam van de declarant zelf en de budgethouder. De ondertekening mag alleen 

worden gedaan met een pen met een kleur anders dan zwart. Door onderteke-

ning van het formulier geeft de budgethouder aan akkoord te gaan met de 

gedeclareerde kosten en dat deze kosten rechtmatig en doelmatig zijn. Indien 

de budgethouder en de declarant dezelfde persoon zijn, dient de hiërarchische 

baas van de declarant of centrale controller van de beheerseenheid voor 

akkoord en rechtmatigheid te ondertekenen. 

5. Bij het declaratieformulier dient/dienen de originele bon/bonnen of 

factuur/facturen van de onkosten, die ten name van de Universiteit Maastricht 

of de declarant zelf staan, worden gevoegd; dit geldt niet bij kilometer-

vergoeding. Zonder deze originele stukken kunnen geen onkosten worden 

gedeclareerd. Kleine bonnen dienen op een A4 te worden geplakt. 

Betaalbewijzen (pinbonnen, creditcardoverzichten, kassabonnen e.d.) alleen 

zijn geen geldende achterliggende stukken. Bij online-aankopen dient de 

bevestiging van de bestelling en betaling (deze wordt meestal via mail ont-

vangen) te worden toegevoegd. 
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Er dient door de declarant op het declaratieformulier of op de toegevoegde 

achterliggende stukken zo duidelijk mogelijk te worden aangegeven in welk 

verband de kosten worden gedeclareerd; m.a.w.: de zakelijke aanleiding c.q. 

het zakelijke karakter dient te worden aangegeven.  

6. De aanspraak op een vergoeding vervalt, indien de declaratie niet binnen zes 

maanden na de gemaakte zakelijke onkosten wordt ingediend. Wanneer deze 

termijn is verstreken wordt de declaratie nog wel in behandeling genomen 

wanneer de declaratie door de directeur van de beheerseenheid is geaccordeerd 

c.q. is bijgetekend. 

7. Wanneer een voorschot (zie ook bij paragraaf 9) is aangevraagd met 

betrekking tot nog te maken kosten, wordt dit voorschot, wanneer de 

declaratie/afrekening van de gemaakte kosten nog niet is ingediend, twee 

maanden na afloop van de dienstreis verrekend met het salaris. 

8. Een declaratie van in totaal onder € 5,00 worden niet vergoed. 

9. Kosten waarvoor een medewerker van de Universiteit Maastricht een vaste 

onkostenvergoeding ontvangt, kunnen niet gedeclareerd worden. 

10. Declaratieformulieren dienen gestuurd te worden naar: Universiteit Maastricht, 

Finance, t.a.v. de Personeels- en Salarisadministratie, Postbus 616, 6200 MD 

Maastricht (intern adres: Finance/PSA, DUB30). 

11. Indien de ingediende declaratie niet voldoet aan de fiscale regelgeving 

(beoordeling door Finance) en/of de procedureregels wordt de declaratie gere-

tourneerd aan de declarant en/of de budgethouder met een summiere 

omschrijving waarom de declaratie niet wordt geaccepteerd. 

12. Indien de declaratie niet voldoet aan de procedureregels en/of waarbij maxima 

worden overschreden, kan de declaratie alleen nog voor behandeling worden 

voorgelegd als de directeur van de beheerseenheid daarom expliciet verzoekt. 

De declaratie zal, indien dit noodzakelijk wordt geacht door de afdeling PSA, 

ook worden voorgelegd aan de directeur Finance. De escalatie is als volgt: 

a. Indien er verschil van inzicht bestaat tussen de directeur van de eenheid van 

de declarant en de directeur Finance, kan de declaratie worden voorgelegd 

aan de vicevoorzitter van het College van Bestuur. 

b. Wanneer verschil van inzicht (blijft) bestaan over de uitbetaling van een 

declaratie kan de declarant op persoonlijke titel escaleren naar de 

vicevoorzitter van het College van Bestuur. Deze geeft beargumenteerd een 

bindend advies betreffende de betaalbaarstelling van de declaratie. 

c. Tegen de uiteindelijke beslissing kan binnen zes weken bezwaar worden 

aangetekend bij het College van Bestuur. 

 

3. Dienstreizen 

Voor het declareren van dienstreizen gelden de volgende bepalingen. 

1. Onder een dienstreis wordt verstaan: een naar het oordeel van de 

budgethouder voor het verrichten van werkzaamheden noodzakelijke 

verplaatsing van een belanghebbende, niet zijnde een verplaatsing tussen zijn 

woonadres en zijn werkadres. 

2. Dienstreizen dienen op de voor de Universiteit Maastricht meest efficiënte en 

goedkoopste wijze te worden verricht, met dien verstande dat binnen 

Nederland via de 1e klasse van het Openbaar Vervoer gereisd mag worden.  
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3. Als de dienstreis per openbaar vervoer wordt gemaakt, dient de medewerker 

daarbij gebruik te maken van de door de Universiteit Maastricht verstrekte NS 

business card. Wanneer niet met deze card is gereisd, dient een declaratie, met 

toevoeging van de originele vervoersbewijzen, te worden ingediend. Wanneer is 

gereisd met een OV-chipkaart dient een uitdraai van de gemaakte reisgegevens 

welke op te vragen zijn via de NS-website dan wel via de balie of 

kaartautomaat van de vervoerder (transactieoverzicht) te zijn bijgevoegd. 

4. Wanneer de dienstreis niet of niet doelmatig per openbaar vervoer gemaakt kan 

worden of wanneer gebruik van het openbaar vervoer niet de meest efficiënte 

manier van reizen is, kan gebruik worden gemaakt van een door de UM 

daarvoor beschikbaar gesteld vervoermiddel of een eigen vervoermiddel. De 

vergoeding bij gebruik van eigen vervoer is conform bijlage A onder I.  

5. Indien de dienstreis op doelmatige wijze per openbaar vervoer kan worden 

ondernomen en belanghebbende er voorkeur aan geeft de dienstreis per eigen 

vervoermiddel te maken, dient dit te gebeuren in overleg met de direct 

leidinggevende en/of de budgethouder. Voor het gebruik van het eigen vervoer-

middel heeft de belanghebbende alsdan aanspraak op de in bijlage A onder II 

genoemde tegemoetkoming per afgelegde dienstreiskilometer. 

6. In de tegemoetkoming genoemd in punt 4 en 5 zijn begrepen de kosten van 

verzekering van het voertuig, brandstofkosten, afschrijving, tol- en veerpont-

gelden, vignetten en parkeerkosten. 

7. Voor vliegreizen binnen Europa dient Economy Class gevlogen te worden. Bij 

dienstreizen buiten Europa kan, na schriftelijke toestemming van de directeur 

van de beheerseenheid, Business Class gevlogen worden. 

8. Bij dienstreizen waarbij gebruik wordt gemaakt van het vliegtuig komen par-

keerkosten bij het vliegveld wel voor vergoeding in aanmerking, mits deze 

kosten lager zijn dan de taxikosten van en naar het desbetreffende vliegveld 

(traject met betrekking de taxikosten is van woon- of werkadres naar het 

vliegveld en vice versa). 

9. Kosten van pasfoto’s voor visums, visumkosten en inentingen die noodzakelijk 

zijn voor de buitenlandse dienstreis komen voor vergoeding in aanmerking. 

10. Het aanvragen van een nieuw paspoort, eventuele kosten voor het gebruik van 

een eigen creditcard en kosten voor een reis- en/of annuleringsverzekering 

(heeft UM een collectieve verzekering voor afgesloten) zijn niet declarabel. 

11. Parkeerboetes en boetes voor verkeersovertredingen worden nooit vergoed. 

12. Indien de belanghebbende voor dienstreizen veelvuldig gebruik maakt van een 

eigen vervoermiddel, kan hem ter vervanging van de in bijlage A onder I 

bedoelde tegemoetkoming, door het College van Bestuur een reële 

tegemoetkoming per maand worden toegekend. 

13. Op verzoek van een belanghebbende wordt, voor dienstreizen tussen UM - 

locaties 'Randwyck' en de 'Binnenstad', een reiskostentegemoetkoming als 

bepaald in punt 12 van de regeling toegekend. 

14. Indien naar het oordeel van het College van Bestuur het dienstbelang ermee is 

gebaat dat tijdens een dienstreis gebruik wordt gemaakt van een taxi en/of 

huurauto, worden de aan het gebruik hiervan verbonden kosten volledig 

vergoed. 
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4. Verblijfskosten 

Via het formulier Dienstreizen kunnen onder andere ook verblijfskosten worden 

gedeclareerd. Met betrekking tot deze kosten gelden de volgende regelingen/voor-

waarden. 

1. Onder verblijfskosten worden verstaan de kosten die tijdens een dienstreis van 

langer dan vier uur worden gemaakt voor logies/overnachtingen, maaltijden en 

drank. 

2. De leidinggevende/budgethouder beslist of overige bijzondere kosten die direct 

verband houden met de dienstreis in aanmerking komen voor vergoeding. 

3. De werkelijk gemaakte verblijfskosten van zowel een binnenlandse als buiten-

landse dienstreis worden, op basis van originele facturen/bonnen, vergoed. Er 

gelden hiervoor maxima (zie punt 4 en 5). 

4. Voor verblijfskosten tijdens een binnenlandse dienstreis gelden de volgende 

maxima per persoon: 

 Logies/overnachting: € 150,00 

 Ontbijt: €  15,00 

 Lunch:  €   50,00 

 Diner:   € 100,00 

Deze bedragen zijn inclusief BTW. 

De bedragen dienen in overeenstemming te zijn met de aard en strekking van 

de maaltijd. 

5. Voor logieskosten tijdens een buitenlandse dienstreis gelden de maxima die zijn 

weergegeven op de op het moment van de dienstreis geldende “Tarieflijst 

logieskosten bij dienstreizen buitenland” (Ministerie van Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties). Deze lijst is te raadplegen via de website van Finance bij 

“Declaraties”. Voor lunch- en dinerkosten gelden dezelfde maximumbedragen 

als bij een binnenlandse dienstreis. 

6. De verblijfskosten die gedeclareerd worden, worden dus vergoed op basis van 

de werkelijke kosten met als maxima, zoals die in punt 4 en 5 zijn aangegeven. 

Wanneer de werkelijke kosten hoger zijn dan de aangegeven maxima, wordt 

het maximumbedrag vergoed. Ook in dit geval dienen, zoals altijd, de achterlig-

gende stukken, zijnde de originele bonnen/facturen, te worden bijgevoegd. 

Indien de desbetreffende declaratie (waarbij de maxima zijn overschreden) is 

voorzien van een reden van de overschrijding en is geaccordeerd/bijgetekend 

door de directeur van de beheerseenheid worden de werkelijk gemaakte kosten 

vergoed, met als maximum de in punt 4 en 5 genoemde bedragen plus  

€ 50,00. 

7. Fooien en tipgelden kleiner of gelijk aan € 5,00 worden vergoed. Bij fooien en 

tipgelden groter dan € 5,00 geldt als maximum 10 % van het bedrag op de 

factuur/bon met een maximum van € 100,00. In alle gevallen geldt dat het 

fooibedrag op de rekening moet staan en dat er een betaalbewijs moet worden 

toegevoegd. 
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5. Representatiekosten 

Representatiekosten zijn alle kosten die gemaakt worden door medewerkers van de 

Universiteit Maastricht voor het onderhouden van externe contacten; dat wil zeggen 

zakelijke relaties, die niet bij de Universiteit Maastricht werkzaam zijn. Deze kosten 

dienen ter vergoeding te worden ingediend met behulp van het formulier “Declaratie 

Overige kosten (geen honoraria)”. Voor het declareren van deze kosten gelden de 

volgende regels/voorwaarden. 

1. De uitgaven voor representatiekosten worden vergoed op basis van werkelijke 

kosten. Bij de declaratie dienen altijd de originele bonnen/facturen, die op 

naam staan van de declarant of van de Universiteit Maastricht, te worden 

gevoegd. Voor verschillende soorten representatiekosten gelden maxima; deze 

zijn in de punten 2 tot en met 5 weergegeven. 

2. Lunches en diners gelden als representatiekosten indien de medewerker van de 

Universiteit Maastricht met één of meer externe zakelijke contacten luncht of 

dineert of wanneer één of meer externe zakelijke contacten aanwezig zijn. Voor 

deze kosten gelden de volgende maxima per persoon: 

• Lunch: € 50,00 

• Diner:  € 100,00 

Deze bedragen zijn inclusief BTW. 

De bedragen dienen in overeenstemming te zijn met de aard en strekking van 

de maaltijd. 

3. De maximumkosten voor bloemen ten behoeve van het onderhoud van 

binnenlandse zakelijke relaties bedragen € 35,00 inclusief BTW per 

gelegenheid. Voor buitenlandse zakelijke relaties is dit bedrag € 45,00. Deze 

kosten zijn exclusief de bijkomende bezorgkosten. Deze maxima gelden niet 

wanneer de kosten voor bloemen samenhangen met een overlijden. 

4. Relatiegeschenken zijn cadeaus ter gelegenheid van een afscheid of jubileum 

van een extern contactpersoon en cadeaus ten behoeve van externe contacten 

met betrekking tot binnenlandse en buitenlandse reizen. De maximale kosten 

die aan dergelijke cadeaus mogen worden gespendeerd bedragen € 100,00 

inclusief BTW. 

5. Een alternatief voor relatiegeschenken is dat externe contacten bij hun 

afscheid, installatie of andere gelegenheden een storting op een bankrekening 

van een goed doel wensen. Door middel van een door de budgethouder 

geaccordeerde betaalopdracht, die wordt ingediend bij de afdeling Crediteuren 

(Finance), wordt uitbetaling van een dergelijke schenking geregeld. Het 

maximumbedrag voor dergelijke schenkingen bedraagt € 100,00 per 

gelegenheid. 

6. De representatiekosten die gedeclareerd worden, worden aldus vergoed op 

basis van de werkelijke kosten met als maxima, zoals deze in punt 2 tot en met 

5 zijn aangegeven. Wanneer de werkelijke kosten hoger zijn dan de 

aangegeven maxima, wordt het maximumbedrag vergoed. In dit geval dienen, 

zoals altijd, ook de achterliggende stukken, zijnde de originele bonnen/ 

facturen, te worden bijgevoegd. 
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6. HR-gerelateerde declaraties/kosten 

Het declareren van de volgende kosten geschiedt altijd door tussenkomst van HR. 

Voor het declareren van deze kosten dienen aparte declaratieformulieren te worden 

ingediend. Deze formulieren zijn via de websites van zowel HR als Finance te 

raadplegen. 

 Reiskosten sollicitanten. 

 Opleiding- en studiekosten. 

 Verblijfsvergunning. 

 Verhuiskosten. De voorwaarden waaronder deze vergoedingen worden verleend 

zijn opgenomen in de ‘Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer en kosten 

verhuizing’, hoofdstuk 2 en 3. 

 

De regels/voorwaarden met betrekking tot de tegemoetkoming in de kosten van 

tijdelijke huisvesting zijn opgenomen in de ‘Regeling tegemoetkoming woon-

werkverkeer en kosten verhuizing van de Universiteit Maastricht’. 

 

7. Verrichte werkzaamheden 

Als iemand voor de Universiteit Maastricht werkzaamheden heeft verricht tegen een 

afgesproken vergoeding, dient dit gedeclareerd te worden door middel van het 

formulier “Betaalopdracht verrichte werkzaamheden”. Voor het declareren van deze 

kosten gelden de volgende regels/voorwaarden. 

1. De vergoeding die wordt afgesproken met degene die werkzaamheden verricht 

voor de Universiteit Maastricht is altijd een bruto vergoeding. Of deze bruto 

vergoeding zonder inhouding van loonbelasting en premies kan worden 

uitbetaald is afhankelijk van de fiscale regelgeving. De beoordeling hiervan 

gebeurt door Finance/PSA. 

2. UM-medewerkers kunnen dergelijke werkzaamheden alleen declareren wanneer 

de werkzaamheden niet binnen de reguliere aanstelling vallen. Finance past, 

indien deze aan de orde is, de fiscale wet- en regelgeving toe. 

3. In de meeste gevallen betreft het hier declaraties door personen die ingehuurd 

zijn, zoals: gastdocent, gastonderzoeker, gastspreker, proefpersoon, vertaler, 

vrijwilliger, huisarts en correctoren. Voor een aantal van deze groepen gelden 

specifieke fiscale afspraken. Deze zijn vermeld in de Handleiding loonheffing 

(zie website Finance). Finance/PSA past deze regels toe, indien deze aan de 

orde zijn. 

4. Een indicatie voor het maximale uurtarief wat UM-medewerkers in rekening 

mogen brengen is het uurtarief van hun reguliere aanstelling plus 25%. 

5. Indicaties voor maximale uurtarieven van externe personen die 

werkzaamheden voor de UM verrichten zijn: 

Gastdocenten en –onderzoekers: € 75,00 

Vertalers en editors: € 75,00 

Gastsprekers: € 200,00 

Het uurloon is minimaal het wettelijk minimumloon, vermeerderd met de 

minimumvakantietoeslag en de wettelijke vakantierechten. 

 

https://intrassl.myum.unimaas.nl/web/file?uuid=d2f02f21-6253-4e8b-a547-15d86c2f8285&owner=7af62802-2b44-4700-a648-f82d562a0440&contentid=3389377
https://intrassl.myum.unimaas.nl/web/HomeSNP3/HomeCorporate/Diensten1/OndersteuningContractonderzoek/UitwerkenVoorstelSamenstellenConsortium/InformatieVanMaastrichtUniversity/FiscaliteitenInhuurDerden.htm
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8. Overige declaraties/kosten 

Alle declaraties/kosten die niet in de hiervoor genoemde categorieën vallen, kunnen 

worden gedeclareerd met het formulier “Declaratie Overige kosten (geen 

honoraria)”. 

 

De kosten met betrekking tot de aanschaf van goederen en diensten die op basis van 

een Europese aanbesteding zijn gegund aan een bepaalde leverancier en dus bij 

deze leverancier dienen te worden afgenomen (afnameverplichting) kunnen niet 

worden gedeclareerd c.q. worden niet vergoed. Een overzicht van deze goederen en 

diensten kan worden geraadpleegd op de website van de Facilitaire Dienst, rubriek 

Inkoop & Logistiek. Deze goederen en diensten dienen te worden aangekocht/besteld 

via de afdeling Inkoop. 

Het verdient de voorkeur dat de aankoop van andere goederen en diensten ook via 

de afdeling Inkoop plaatsvinden. 

 

9. Voorschot 

Ten behoeve van nog te maken onkosten door een UM-medewerker kan, onder de 

hierna vermelde voorwaarden, een voorschot worden aangevraagd. Een voorschot 

dient met behulp van het formulier “Voorschot dienstreis/overig” te worden 

aangevraagd. Het voorschot wordt overgemaakt op de bankrekening van de 

aanvrager. 

De volgende regels gelden bij de aanvraag van een voorschot: 

1. Het minimumbedrag van een voorschot bedraagt € 350,00. 

2. Ten behoeve van een voorschot dient een correct en volledig ingevuld formulier 

“Voorschot dienstreis/overig” te worden ingediend bij de afdeling Finance/PSA. 

3. Het volledige en juist ingevulde formulier dient minimaal een week voor 

aanvang van de reis/uitgaven bij de afdeling Finance/PSA ingediend te zijn c.q. 

aanwezig te zijn. Wanneer dit later is, kan geen tijdige betaling worden 

gegarandeerd. 

4. Het verstrekte voorschot dient te worden verrekend met een na afloop van de 

reis of gedane uitgave(n) ingevuld daarvoor bestemd declaratieformulier. Dit 

formulier dient uiterlijk twee maanden na terugkomst van de reis of gedane 

uitgave(n) volledig en juist te zijn ingediend bij de afdeling Finance/PSA. 

5. Bij overschrijding van de in punt 4 aangegeven termijn zal het voorschot 

worden verrekend met het salaris. Daarna bestaat nog steeds de mogelijk, mits 

tijdig ingeleverd (uiterlijk zes maanden na de gedane uitgaven) om de uitgaven 

te declareren met behulp van het juiste declaratieformulier. 

6. Wanneer het voorschot groter is dan de afrekening (declaratie) wordt het 

verschil ingehouden op het salaris. 

7. Wanneer het voorschot kleiner is dan de afrekening (declaratie) wordt het 

verschil aan de aanvrager/declarant vergoed. 

  

https://intrassl.myum.unimaas.nl/web/file?uuid=a11f27d5-79ea-43f5-8d24-54bf8f4dc441&owner=7af62802-2b44-4700-a648-f82d562a0440&contentid=2599523
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Bijlage  A 

 

Dienstreizen:  

 

I 

Voor elke niet per openbaar vervoer afgelegde dienstreiskilometer wordt de 

tegemoetkoming toegekend die conform de vigerende belastingwet en -regelgeving 

aan de belanghebbende kan worden toegekend. 

 

II 

De tegemoetkoming als bedoeld in paragraaf 3 onder 5 bedraagt de helft van de 

onder I bedoelde tegemoetkoming per afgelegde dienstreiskilometer. 


