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Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR 

 

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 augustus 2003* 

 

 

Gelet op artikel 3.21 lid 1 sub b van de CAO Nederlandse Universiteiten en artikel 8.5 van de CAO 

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, stellen het College van Bestuur van Wageningen 

Universiteit en het College van Bestuur van de Stichting DLO de navolgende regeling vast: 

 

Artikel 1 Algemeen 

1 Op grond van het bepaalde in deze regeling wordt vergoeding verleend van reis- en 

verblijfkosten  

in verband met dienstreizen. 

2 Dienstreizen die in Nederland zijn begonnen en waarbij het reisgedeelte buiten Nederland 

beperkt  

is of waarbij de grensoverschrijding niet noodzakelijkerwijs leidt tot uitgaven voor maaltijden 

of overnachting in het buitenland worden aangemerkt als dienstreizen binnen Nederland. 

3 Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de in het eerste lid bedoelde 

kosten,  

wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop in gevolge deze regeling 

aanspraak bestaat met dien verstande dat de betrokkene op wie een door de Commissie van 

de Europese Gemeenschappen vastgestelde communautaire vergoedingsregeling voor reis- 

en verblijfkosten van toepassing is geen aanspraak heeft op vergoedingen krachtens deze 

regeling. 

 

Artikel 2 Definities 

a werkgever:  

-  Wageningen Universiteit (WU), dan wel 

-  Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO); 

b werknemer:  

-  degene die een dienstverband heeft met WU 

-  degene die een dienstverband heeft met DLO; 

c woonadres: het adres waar de werknemer woonachtig is, zoals gedefinieerd in de fiscale 

regelgeving; 

d werkadres: het adres waar de werknemer zijn arbeidsplaats heeft, zoals gedefinieerd in de 

fiscale regelgeving; 

e woonplaats: de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven bij de Burgerlijke stand;  

f standplaats: de gemeente waar de werknemer op aanwijzing van de werkgever zijn  

werkzaamheden verricht of van waaruit als regel zijn werkzaamheden aanvangen; 

g dienstreis: een naar het oordeel van de werkgever noodzakelijke verplaatsing van een 

werknemer  

tot het uitoefenen van zijn functie buiten de standplaats, alsmede het hiermee verband 

houdende verblijf buiten deze plaats. Voor Lelystad worden de reizen binnen de standplaats 

eveneens aangemerkt als dienstreis; 

h missie: deel van een dienstreis door een deskundige naar het buitenland in het kader van 

ontwikkelingssamenwerking, ter uitvoering van projecten in niet-stedelijke gebieden van 

landen  

die vallen onder hiertoe door de belastingdienst aangewezen regio’s voor een periode van  
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minimaal 7 dagen en maximaal 6 maanden (dit geldt niet voor een congres, lezing, cursus 

dan wel besprekingen met overheden of (inter)nationale organisaties). 

i uitzending: een naar het oordeel van de werkgever noodzakelijke verplaatsing van een 

werknemer  

 ten behoeve van het uitoefenen van zijn functie buiten Nederland gedurende langere tijd, 

tenminste 6 maanden, evenals het hiermee verband houdende verblijf buiten Nederland. 

 

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid 

Gebruik van een eigen vervoermiddel ten behoeve van dienstreizen geschiedt geheel voor eigen 

rekening en risico, ongeacht of het gebruik daarvan al dan niet met toestemming van de werkgever 

heeft plaatsgevonden. De werkgever is niet aansprakelijk voor schade, hoegenaamd dan ook, 

toegebracht aan of door het eigen vervoermiddel door welke oorzaak dan ook. Het is een 

verplichting van de werknemer de nodige verzekeringen in verband met het gebruik van zijn eigen 

vervoermiddel af te sluiten. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin worden, bij gebruik van 

een eigen vervoermiddel met voorafgaande toestemming van de werkgever, de verzekeringskosten 

geacht in de vergoeding te zijn opgenomen. 

 

Artikel 4  Declaraties 

1 Voor het opmaken van een reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van een daartoe door de 

werkgever voorgeschreven formulier. 

2 De declaratie van de in een kalendermaand gemaakte dienstreizen worden in één formulier 

samengevat en dient uiterlijk drie maanden na de gemaakte dienstreis te worden ingediend. 

3 De op de gedeclareerde bedragen betrekking hebbende nota's dienen bij de declaratie te 

worden overlegd. 

4 De declaratie dient door de werkgever voor akkoord te worden getekend. 

5 Indien blijkt dat bij de ingediende declaratie is afgeweken van de regels, die bij of op grond 

van deze regeling zijn gesteld, wordt de declaratie door de werkgever gewijzigd en wordt het 

bedrag, waarop aanspraak kan worden gemaakt, dienovereenkomstig bepaald. 

6 Op verzoek van de werknemer kan een voorschot worden verleend voor de naar verwachting 

te maken reis- en verblijfkosten. 

 

Artikel 5  Overige bepalingen 

1 De in de regeling vastgestelde bedragen zijn, met inachtneming van ter zake doende fiscale 

regelingen, belastingvrij. Een hogere vergoeding van de reis- en verblijfkosten wordt in de 

regel als belastbaar salaris aangemerkt. Indien een vergoeding of een deel ervan wordt 

gerekend tot het salaris, komt de verschuldigde loonheffing voor rekening van de 

werknemer. 

2 Parkeer-, tol-, pont- en stallingsgelden zijn niet inbegrepen in de in deze regeling 

vastgestelde kilometervergoeding en worden apart vergoed. 

3 De bedragen in deze regeling worden na overleg met het Overlegorgaan 

Personeelsaangelegenheden Wageningen Universiteit en het Periodiek Overleg Stichting DLO 

jaarlijks aangepast. 

4 In de gevallen waarin de toepassing van deze regeling niet voorziet of leidt tot een voor de 

werknemer onredelijke of onbillijke uitkomst, kan de werkgever deze regeling aanvullen of 

hiervan afwijken. 
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I DIENSTREIZEN BINNEN NEDERLAND 

 

Artikel 6 Begin en einde van de dienstreis 

1 Een dienstreis begint en eindigt op het tijdstip dat de werknemer daartoe zijn werkadres of 

zijn woonadres verlaat respectievelijk daar terugkeert. 

2 Onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid g wordt de verplaatsing tussen woonadres en 

standplaats niet aangemerkt als dienstreis indien hiervoor een tegemoetkoming in de 

reiskosten woon-werkverkeer toegekend is, of aanspraken uit andere hoofde gemaakt 

kunnen worden. 

 

Artikel 7 Wijze van vervoer 

1 Dienstreizen dienen in beginsel met het openbaar vervoer plaats te vinden, tenzij de plaats 

van bestemming redelijkerwijs niet per openbaar vervoer bereikbaar is, dan wel de reistijd 

per openbaar vervoer meer dan  

2 maal de reistijd per eigen vervoermiddel vergt. 

2 Indien het om in lid 1 genoemde redenen of om andere redenen doelmatiger is om geen 

gebruik te maken van het openbaar vervoer kan de werknemer met voorafgaande 

toestemming van de werkgever van het eigen vervoermiddel gebruik maken of van een door 

de werkgever ter beschikking te stellen dienst- of huurauto. 

3 Indien tijdens een dienstreis gebruik gemaakt wordt van vervoer per trein, kan de 

werknemer hierbij gebruikmaken van de eerste klasse, met recht op het gebruik van 

treintaxi of huurfiets. 

 

Artikel 8 Reiskostenvergoedingen 

1 De aantoonbaar gemaakte reiskosten wegens gebruik van openbaar vervoer worden volledig 

vergoed (inclusief treintaxi of huurfiets). 

2 Voor met eigen motorvoertuig gemaakte dienstreizen geldt een vergoeding van €0,28 per 

kilometer. Indien het gebruik van een eigen motorvoertuig voor het vervoer tussen de 

woning en de standplaats noodzakelijk is voor het op doelmatige wijze uitvoeren van een op 

die dag voorkomende dienstreis, kan daarvoor per kilometer een vergoeding worden 

toegekend die gelijk is aan de kilometervergoeding die geldt voor die dienstreis. Hierop 

wordt in mindering gebracht de woonwerkvergoeding, welke voor deze kilometers wordt 

ontvangen indien sprake is van een start dan wel beëindiging van de dienstreis vanaf het 

woonadres. 

3 Het aantal kilometers wordt berekend aan de hand van de bij de werkgever gebruikte 

routeplanner; in dit systeem wordt gekozen voor de meest gebruikelijke route.  

4 Met ingang van 1 juli 2010 geldt uitsluitend en nadrukkelijk alleen voor die individuele 

werknemer van DLO die aangewezen is op eigen vervoer en geen gebruik kan maken van 

openbaar vervoer, lease- of dienstauto een vergoeding van €0,35 per kilometer. 

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de leidinggevende is vereist. 

 

Artikel 9  Verblijfkostenvergoeding 

1 De vergoeding wegens verblijfkosten waarop aanspraak bestaat, omvat: 

a de werkelijke kosten tot een maximum van €6,31 indien kosten voor een ontbijt in een 

daarvoor bestemde gelegenheid zijn gemaakt (ontbijtcomponent); 

b de werkelijke kosten tot een maximum van €10,76 indien kosten voor een middagmaal in 

een daarvoor bestemde gelegenheid zijn gemaakt (lunchcomponent); 
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c de werkelijke kosten tot een maximum van €16,26 indien kosten voor een avondmaal in 

een daarvoor bestemde gelegenheid zijn gemaakt (dinercomponent); 

d de werkelijke kosten tot een maximum van €65,11,  indien kosten voor nachtverblijf in 

een daarvoor bestemde gelegenheid zijn gemaakt (logiescomponent) 

2 Ter bestrijding van gemaakte kleine uitgaven: 

a bestaat aanspraak op vergoeding van de werkelijke, overdag gemaakte kosten met een 

maximum van €3,40 (dagcomponent); 

b bestaat aanspraak op een vergoeding van de werkelijke, ’s avonds gemaakte kosten met 

een maximum van €10,19 (avondcomponent). 

3 De in het eerste en tweede lid genoemde verblijfkosten worden toegekend onder de 

voorwaarde dat:  

a de avondcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldaan aan de 

voorwaarde  

dat een overnachting in de dienstreis valt; 

b de ontbijtcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldaan aan de 

voorwaarde  

dat een overnachting in de dienstreis valt; 

c de lunchcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldaan aan de 

voorwaarde  

dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt; 

d de dinercomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldaan aan de 

voorwaarde  

dat de tijd tussen 18.00 uur en 20.00 uur geheel in de dienstreis valt. 
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II DIENSTREIZEN NAAR HET BUITENLAND 

 

Artikel 10 Begin en einde van de dienstreis naar het buitenland 

Het beginpunt en het eindpunt van de dienstreis naar het buitenland worden bepaald door de 

werkgever. 

 

Artikel 11 Reiskostenvergoedingen in het buitenland 

1 Voor met eigen motorvoertuig gemaakte dienstreizen, na voorafgaande toestemming van de 

werkgever, geldt een vergoeding van €0,28 per kilometer.  

2 De aantoonbaar gemaakte reiskosten wegens het gebruik van het openbaar vervoer of het 

door de werkgever toegestane gebruik van andere vervoermiddelen (vliegtuig, boot, 

huurauto of taxi) worden volledig vergoed. 

3 Op een binnen Nederland verlopend gedeelte van de dienstreis dat aansluit op een 

reisgedeelte per openbaar vervoer, vliegtuig of boot zijn de artikelen 6, 7 en 8 van deze 

regeling van toepassing. 

4 Vliegreizen worden vergoed op basis van Economyclass. 

5 De volgende kosten worden eveneens als reiskosten vergoed: 

a kosten van vervoer van het station, de haven of het vliegveld van aankomst naar de 

plaats van bestemming op de heenreis en terugreis; 

b kosten voor luchthavenrechten; 

c kosten voor een kruier; 

d kosten van overbagage tot maximaal 20 kg begeleide bagage of het kostenequivalent 

voor onbegeleide bagage bij heenreis en terugreis, indien het meenemen van zakelijke 

goederen, naar het oordeel van de werkgever, voor de uitvoering van de werkzaamheden 

noodzakelijk is. 

 

Artikel 12 Verblijfkosten in het buitenland 

1 De vergoeding wegens verblijfkosten, waarop aanspraak bestaat, omvat de werkelijke kosten 

voor logies, ontbijt, lunch, diner en kleine uitgaven met een maximum  van de door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde UN-DSA tarieflijst. De vergoeding bestaat uit: 

a een vergoeding voor kleine uitgaven ter grootte van maximaal 1,5% van het bedrag voor 

overige kosten opgenomen in de tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt; 

b een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten tot maximaal per overnachting 

het in de tarieflijst daarvoor opgenomen bedrag, met dien verstande dat indien niet een 

bewijsstuk kan worden overlegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een 

daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting 

tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis; 

c een vergoeding van de ontbijtkosten ter grootte van maximaal 12% van het bedrag voor 

overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur 

die binnen de dienstreis valt; 

d een vergoeding van de luchkosten ter grootte van maximaal 20% van het bedrag voor 

overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 

uur die binnen de dienstreis valt; 

e een vergoeding van de dinerkosten ter grootte van maximaal 32% van het bedrag voor 

overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 18.00 uur tot 21.00 

uur die binnen de dienstreis valt. 

2 De aanspraak op de in het eerste lid onder c, d, en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts 

voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn 

gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid. 
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3 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overlegd waaruit niet blijkt 

welk deel van de kosten voor logies en welk deel voor ontbijt zijn gemaakt, worden de 

kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen 

genoemd in het eerste lid onder b en c. 

4 Geen aanspraak op vergoeding wegens verblijfkosten bestaat: 

a voor een dienstreis van korter dan vier uur; 

b voor een reisgedeelte in Nederland van korter dan vier uur dat aansluit op een reis of 

reisgedeelte per boot of vliegtuig, met uitzondering van vliegreizen binnen Europa; 

c voor een reisgedeelte per vliegtuig, met uitzondering van vliegreizen binnen Europa. 

5 De werkgever kan een lagere vergoeding wegens verblijfkosten vaststellen dan de 

vergoeding die wordt vastgesteld volgens de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, indien 

veelvuldig dienstreizen moeten worden gemaakt en de aard der werkzaamheden van de 

werknemer daartoe naar het oordeel van de werkgever aanleiding geeft. 

 

Artikel 13 Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland 

1 Indien de werknemer een dienstreis maakt van langer dan 60 dagen vanwege het tijdelijk  

verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten Nederland bestaat de 

vergoeding verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving 

van die plaats in ieder geval met ingang van de 61e dag, of zoveel eerder als daartoe naar 

het oordeel van de werkgever aanleiding is, uit: 

a de helft van de in artikel 12, eerste lid, onder a, c, d, en e bedoelde vergoedingen voor 

gemaakte kosten voor respectievelijk kleine uitgaven, ontbijt, lunch en diner; 

b een vergoeding van de werkelijk gemaakte huisvestingskosten tot ten hoogste de in 

artikel 12, eerste lid, onder b bedoelde logiescomponent. 

 

Artikel 14 Bijkomende kosten 

De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor interlokale en internationale zakelijke 

telefoongesprekken, alsmede de naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk gemaakte kosten 

voor visum, vaccinatie, cursus, representatie en voor inschrijving voor een conferentie worden op 

basis van overlegde bewijsstukken volledig vergoed. 

 

Artikel 15 Garderobekosten 

Indien klimatologische of andere bijzondere omstandigheden in een tijdens een dienstreis te 

bezoeken land daartoe aanleiding geven, kan de werkgever een tegemoetkoming geven in de 

aangetoonde en naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk gemaakte kosten voor bijzondere 

kleding en uitrusting. De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar maximaal € 453,78 waarvan 

50% voor gebieden met tropische warmte en 50% voor gebieden met polaire koude. 

 

Artikel 16  Ziekte, ongeval, verlies, diefstal of beschadiging bagage 

1 Indien de werknemer aantoont dat hij tijdens een dienstreis tengevolge van ziekte of ongeval 

kosten heeft moeten maken die niet worden gedekt door zijn ziektekostenverzekering, kan 

een beroep gedaan worden op de collectieve reisongevallen- en reisbagageverzekering die de 

werkgever daarvoor heeft afgesloten. 

2 Indien de betrokken werknemer aantoont dat hij tengevolge van verlies, diefstal of 

beschadiging van voor de dienstreis meegenomen noodzakelijke bagage kosten heeft moeten 

maken, kan de werkgever hiervoor een vergoeding vaststellen tot een maximum van € 

2268,90 per dienstreis. 
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III MISSIE 

In navolging op het bepaalde in hoofdstuk II (Dienstreizen buitenland) zijn de volgende bepalingen 

van toepassing gedurende missies zoals bedoeld in artikel 2 lid h. 

 

Artikel 17 Verblijfkosten 

Bij een missie is artikel 13, verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland, niet van 

toepassing. 

 

Artikel 18 Dagvergoeding 

De vergoeding wegens verblijfkosten, waarop aanspraak bestaat, omvat de werkelijke kosten voor 

logies, ontbijt, lunch, diner en kleine uitgaven op basis van de door het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken opgestelde UN-DSA tarieflijst (artikel 12). Vergoed worden de aantoonbare kosten voor 

logies en forfaitair het normbedrag voor de overige kosten uit de UN-DSA tarieflijst, met 

inachtneming van ter zake doende fiscale regelingen. De forfaitaire vergoeding geldt alleen over 

dat deel van de dienstreis dat wordt aangemerkt als missie. 

 

Artikel 19  Compensatieverlof 

1 De werknemer heeft bij een buitenlandse dienstreis in het kader van een missie recht op 

compensatieverlof van 1 dag per week met een maximum van 3 dagen. Het 

compensatieverlof dient te worden opgenomen direct voorafgaand aan het vertrek uit 

Nederland dan wel aansluitend op de terugkeer in Nederland. Indien dit tengevolge van de 

uitoefening van de werkzaamheden niet mogelijk is, dient het verlof binnen vier weken 

aansluitend aan de missie te worden opgenomen. 

2 Geen compensatie wordt verleend voor Nederlandse feestdagen. De werknemer wordt 

geacht de feestdagen van het projectland te genieten. 

3 Vergoedingen, toelagen en compensatieverlof worden niet verstrekt voor verlofdagen welke 

tijdens, voorafgaand aan of aansluitend op de missie in het projectland worden genoten.  

 

Artikel 20  Bezoekreizen 

1 De werkgever kan bij een dienstreis van 60 dagen of langer aan de werknemer toestemming 

verlenen voor één of meer bezoeken van korte duur naar zijn woonplaats terug te keren. De 

reiskosten die blijkens overlegde bewijsstukken voor een bezoekreis zijn gemaakt worden 

slechts vergoed indien in overeenstemming met de werkgever gebruik is gemaakt van een 

openbaar middel van vervoer, een vliegtuig of een boot, naar de laagste klasse. Voor een 

bezoekreis is eveneens artikel 11 lid 5 van toepassing. 

2 Voor een bezoekreis bestaat geen aanspraak op vergoeding wegens verblijfkosten met 

uitzondering van die delen van de reis die verband houden met het afleggen van het traject 

tijdelijke verblijfplaats-woonplaats. 
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IV    UITZENDING 

 

Bij uitzendingen voor langere tijd als bedoeld in artikel 2 lid i zijn de volgende bepalingen 

van toepassing. 

 

Artikel 21  

1. Uitgangspunt is dat Wageningen UR belang heeft bij de uitzending. In het geval 

dit belang voor Wageningen UR, naar het oordeel van de werkgever, in mindere 

mate aanwezig is,  kan dat van invloed zijn op de  toe te kennen faciliteiten. 

2. Voordat de werkgever een besluit kan nemen over de uitzending (go-moment) 

moeten zowel de medewerker als de werkgever voldoende inzicht hebben in de 

voorwaarden, de toe te kennen faciliteiten en de (extra) kosten die de uitzending 

met zich meebrengt; het definitieve besluit over de uitzending wordt genomen 

door de algemeen directeur (of directeur bedrijfsvoering).  

3. In de uitzend- of detacheringsovereenkomst worden in ieder geval afspraken 

gemaakt over:           - uit te voeren werkzaamheden 

- loonafspraken op basis van een home-net verrekening systeem 

- Cost of living allowance 

- een tegemoetkoming in de kosten verband houdende met de uitzending  

- terugkeer in het arbeidsproces in Nederland na afloop van de uitzending 

- jaarlijks te voeren R&O-gesprekken 

- wijze van ziekmelding 

4. Bij een uitzending langer dan 12 maanden worden ook faciliteiten voor 

gezinsleden van de werknemer (waaronder kinderen tot 18 jaar) die meegaan 

geboden. 

5. In ieder geval bij uitzending naar risicovolle gebieden wordt een 

calamiteitenprotocol opgesteld; ook wordt de werknemer in de een safety and 

security course volgen. 

6. De uitzending duurt maximaal 5 jaar. 
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V    RISICOVOLLE GEBIEDEN 

 

 

1. Zowel bij lange als korte uitzendingen geldt dat, indien sprake is van uitzending 

naar risicovolle gebieden, dit alleen mogelijk is indien dit gezien de reden van de 

uitzending noodzakelijk is. De werknemer heeft echter altijd de keuze om niet te 

gaan. Voorwaarde bij uitzending naar risicovolle gebieden is in ieder geval dat 

vooraf een gedetailleerd reisplan wordt opgesteld zodat de werkgever te allen 

tijde op de hoogte is van de verblijfplaats van de werknemer. 

2. In ieder geval bij uitzending naar risicovolle gebieden wordt een 

calamiteitenprotocol opgesteld. De werknemer moet vooraf op de hoogte zijn met 

wie, in geval van calamiteiten, contact moet worden opgenomen en beschikt 

daarnaast over telefoonnummers van in ieder geval de Nederlandse ambassade, 

nabijgelegen ziekenhuis, en de contactpersoon bij calamiteiten bij Wageningen 

UR. 

3. De werknemer wordt voorafgaand aan de uitzending in de gelegenheid gesteld 

een safety and security course volgen. 

 

 

Artikel 22 Citeertitel en inwerkingtreding 

*Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling Dienstreizen Wageningen UR” en treedt in 

werking met ingang van 25 november 2013 onder gelijktijdige vervallenverklaring van 

alle eerdere regelgeving ter zake dienstreizen. 

 

 


