
Regeling Kostenvergoeding 2007 
Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 
7 november 2006, nr. 2006cb0250, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn 
besluit van 9 augustus 2007, nr 2007cb 0192, inwerkingtreding per 
1 september 2007)  

PARAGRAAF A. REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER 

Artikel 1 Toepassing vergoeding reiskosten woon-werkverkeer  
De werknemer die op 31 augustus 2007: 
1. een bezoldigd dienstverband heeft met de Universiteit van Amsterdam op grond van 

de CAO NU, anders dan als oproepkracht; 
2. een bezoldigd dienstverband heeft met de Vrije Universiteit te Amsterdam op grond 

van de CAO NU en die anders dan bij wijze van waarneming of detachering is 
tewerkgesteld bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) 

en op genoemde datum een vergoeding reiskosten woon-werkverkeer ontvangt op grond 
van artikel 2 van deze paragraaf, behoudt zijn aanspraak op deze vergoeding zolang hij 
geen aanspraak maakt op de mogelijkheid ingevolge de regeling Menukaart 
arbeidsvoorwaarden 2006 een evenredig deel van zijn salaris te ruilen voor een 
belastingvrije vergoeding voor reiskosten woon–werkverkeer. 

Artikel 2 Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 
1. De werkgever vergoedt de reiskosten voor het woon-werkverkeer gemaakt met 

openbaar vervoer op voorwaarde dat het vervoerbewijs is aangeschaft op grond van 
de overeenkomst die de Universiteit van Amsterdam daartoe heeft gesloten met de 
Nederlandse Spoorwegen en met het Gemeentelijk Vervoersbedrijf van Amsterdam. 

2. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de reisafstand van het woon-
werkverkeer, doch bedraagt nooit meer dan fiscaal netto is toegestaan.  

3. De reisafstand wordt vastgesteld aan de hand van de kortste route van de ANWB-
routeplanner op basis van de postcode van het werkadres als vertrekpunt naar de 
postcode van het woonadres.  

4. Bij verandering van woon- of werkadres wordt de hoogte van de vergoeding indien 
nodig aangepast in de maand volgend op de maand waarin de verandering 
plaatsvond. De vergoeding is evenwel nooit hoger dan de vergoeding waarop de 
werknemer per 31 augustus 2007 aanspraak kon maken. 

5. Reisafstand enkele reis en netto vergoeding per jaar:  
10 km of minder    €   91 
van 11 tot en met 20 km   € 400 
meer dan 20 km    € 650 
Per set 5-Retourkaarten bedraagt de vergoeding 1/20 van de netto vergoeding per 
jaar, met als maximum de genoemde netto vergoeding per jaar.  

6. De vergoeding wordt maandelijks bij het salaris uitbetaald. 
7. De vergoeding wordt gestaakt zodra de werknemer gedurende drie maanden of 

langer zijn werkzaamheden niet verricht. Onder drie maanden wordt in dit kader 
verstaan de lopende maand, de eerstvolgende maand daarna en de maand daarop 
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volgend. De vergoeding wordt weer verstrekt vanaf de maand volgend op de maand 
van hervatting van de werkzaamheden.  

PARAGRAAF B. DIENSTREIZEN 

Artikel 3 Vergoeding reiskosten dienstreizen binnenland en buitenland 
1. De reiskosten voor een dienstreis die de werknemer maakt met het openbaar 

vervoer, worden volledig door de werkgever vergoed op basis van vervoer tweede 
klas en voor een dienstreis naar het buitenland op basis van vervoer economy class. 
Met de declaratie hiervan moeten de vervoerbewijzen worden verstrekt. 

2. Indien het belang van de Universiteit van Amsterdam ermee gebaat is dat tijdens de 
dienstreis gebruik wordt gemaakt van een taxi, worden deze kosten volledig vergoed 
tegen overhandiging van een bewijsstuk.  

3. Als de dienstreis niet met het openbaar vervoer wordt gemaakt, worden de kosten 
van het eigen vervoer vergoed. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de fiscaal 
toegestane netto vergoeding per afgelegde kilometer. 

4. In de vergoedingen per kilometer, zoals genoemd in het derde lid van dit artikel, zijn 
begrepen de kosten voor parkeren, stallen, tol- en veergelden of anderszins.  

5. De werknemer die gebruik maakt van het eigen vervoer tijdens een dienstreis moet 
deugdelijk verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. De werkgever 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of veroorzaakt door het eigen 
vervoer.  

Artikel 4 Vergoeding kosten verblijf dienstreizen binnenland 

Aan de werknemer worden binnen redelijke grenzen vergoed de in verband met een 
dienstreis gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven aan de hand van 
de originele nota’s, een en ander met inachtneming van de fiscale wetgeving 
daaromtrent.  

Artikel 5 Vergoeding kosten verblijf dienstreizen buitenland 

Aan de werknemer worden binnen redelijke grenzen vergoed de in verband met een 
dienstreis naar het buitenland gemaakte verblijfskosten aan de hand van de originele 
nota’s, met een maximum van de bedragen zoals vermeld op de ten tijde van de reis 
meest recente ‘tarieflijst logies en overige kosten’ van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties.  

PARAGRAAF C. VERHUISKOSTEN 

Artikel 6 Vergoeding van verhuiskosten 

1. De werknemer die een verhuisplicht krijgt opgelegd omdat dit naar het oordeel van 
werkgever, gelet op de aard van de functie, noodzakelijk is voor de goede vervulling 
daarvan, komt in aanmerking voor een vergoeding van de verhuiskosten onder de 
volgende voorwaarden:  
a. de werknemer gaat binnen een afstand van tien kilometer van zijn arbeidsplaats 

wonen terwijl hij eerst verder woonde of  
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b. de reisafstand tussen de woning en de arbeidsplaats is bekort met minstens 
vijftig procent en ook met minstens tien kilometer en 

c. de verhuizing vindt plaats binnen twee jaar na het opleggen van de verhuisplicht. 
2. De werknemer is verplicht de betaalde vergoeding terug te betalen indien hij binnen 

twee jaar na de verhuizing uit dienst treedt van de Universiteit van Amsterdam, 
tenzij de uitdiensttreding is gelegen in de risicosfeer van de werkgever, zoals bij een 
reorganisatie. 

3. Aan de werknemer die voor een periode van ten hoogste twee jaar in tijdelijke dienst 
is aangesteld en aan wie om die reden geen verhuisplicht is opgelegd kan bij 
indiensttreding voor de duur van de aanstelling een vergoeding worden toegekend.  

Artikel 7 Inhoud verhuiskostenvergoeding 
1. Vergoed worden: 

a. de kosten voor het overbrengen van de inboedel en bagage inclusief het in- en 
uitpakken, op declaratiebasis, tegen overlegging van twee offertes van twee 
verschillende bedrijven en de factuur van het verhuisbedrijf dat de verhuizing 
heeft uitgevoerd, waarbij niet meer wordt vergoed dan de goedkoopste offerte; 

b. de kosten van vervoer van de werknemer en zijn gezinsleden naar de nieuwe 
woning; 

c. de overige kosten die verband houden met de verhuizing, inclusief 
herinrichtingskosten, op declaratiebasis tot maximaal 144 procent van het 
maandloon (inclusief vakantie-uitkering en vaste toelagen/uitkeringen), met een 
maximum van € 5.445; 

d. eventuele extra (dubbele) woonkosten gedurende maximaal twee maanden. 
2. Bij verhuizing van de werknemer uit het buitenland kunnen tevens vergoed worden: 

a. eventuele overnachtingskosten die verband houden met de reis naar de nieuwe 
woning; 

b. kosten voor de noodzakelijke formaliteiten; 
c. verzekeringskosten en invoerbelastingen die verband houden met het transport 

van de inboedel en bagage.  

PARAGRAAF D. JUBILEA EN AFSCHEID 

Artikel 8 Vergoeding jubilea en afscheid 

De kosten gemaakt voor de viering van een 25- of 40-jarig dienstjubileum of de kosten 
gemaakt voor het afscheid van een werknemer worden naar redelijkheid door de 
Universiteit van Amsterdam vergoed, dit ter beoordeling van de werkgever.  

PARAGRAAF E. OVERIGE KOSTEN 

Artikel 9 Vergoeding maaltijden bij overwerk 
Aan de werknemer die na zijn dagelijkse werktijd ten minste twee uur overwerk moet 
verrichten en voor wie het redelijkerwijs niet mogelijk is zijn avondmaal thuis te 
nuttigen, worden de kosten voor een maaltijd naar redelijkheid vergoed op 
declaratiebasis met inachtneming van de fiscale regels daaromtrent.  
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Artikel 10 Overige kostenvergoedingen 
1. Aan de werknemer worden binnen redelijke grenzen, na goedkeuring van de 

werkgever, op declaratiebasis alle kosten vergoed die hij voor de vervulling van zijn 
functie noodzakelijkerwijs heeft moeten maken.  

2. Aan de werknemer die vaak dezelfde kosten maakt en die betrekking hebben op de 
vervulling van de functie, kan een vaste kostenvergoeding worden verstrekt, een en 
ander met inachtneming van de fiscale regels daaromtrent.  

PARAGRAAF F. INWERKINGTREDING 

Artikel 11 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. 
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Toelichting op de regeling 
 
Zie CAO NU artikelen 3.21, 3.22 en 3.23. 
 
Paragraaf A 
Alle medewerkers kunnen vanaf het belastingjaar 2007 fiscaal voordeel realiseren 
wegens woon-werkverkeer door gebruik te maken van de herziene regeling Menukaart 
arbeidsvoorwaarden 2006. Bij wijze van overgangsbeleid blijft voor medewerkers die 
op 31 augustus 2007 in dienst zijn de mogelijkheid bestaan gebruik te blijven maken 
van de ‘oude’ regeling Kostenvergoeding 2007 voor het woon-werkverkeer. Zij kunnen 
voor de tegemoetkoming woon-werkverkeer kiezen tussen ‘oud’en ‘nieuw’. Men kan op 
elk moment kiezen voor ‘nieuw’. Nadat men éénmaal voor ‘nieuw’ heeft gekozen kan 
men niet meer terug naar ‘oud’. 
 
Artikel 2 
Lid 5 De bedragen zijn voor het laatst overeengekomen in 2006.  
 
Artikel 6 

Arbeidsplaats en woonplaats 
Uitgangspunt is dat de keuze van de woonplaats tot de persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer behoort. 
Het is echter mogelijk, indien dit, gelet op de aard van de functie, voor een goede 
vervulling daarvan noodzakelijk is, de werknemer te verplichten zich te vestigen in de 
plaats waar hij zijn werkzaamheden moet verrichten of in een bepaald woongebied 
daaromheen. Een dergelijke noodzaak doet zich in het algemeen voor wanneer de 
werknemer zich in verband met de aard van zijn functie binnen korte tijd van zijn 
woning naar de plaats waar hij zijn werkzaamheden dient te verrichten moet kunnen 
verplaatsen. 
In de praktijk komt het voor dat een werknemer de werkgever verzoekt de verhuisplicht 
op te leggen.  
 
Artikel 7 
De vergoeding van de overige kosten inclusief de herinrichtingskosten bij verhuizing is 
gelijk aan de fiscale norm van 2006 (percentage en bedrag).  
 
Artikel 8 
Dit geldt ook voor diegenen die op grond van de overgangsbepaling van de regeling 
Gratificaties een keuze hebben gemaakt voor het ambtsjubileum. 
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