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1. Aanleiding  
 
Universiteiten dienen over voorschriften met betrekking tot te declareren vergoedingen te 
beschikken.  
 
Declaraties en onkosten kunnen op verschillende manieren veroorzaakt worden: 

• vaste maandelijkse onkostenvergoeding 
• declaratie van kosten 
• creditcard afrekeningen 
• externe facturen 

 
In dit reglement wordt de kostenvergoeding voor de leden van het College van Bestuur 
uitgewerkt. De kostencategorieën in dit reglement betreffen: 
 

• algemene vaste onkostenvergoeding (VOV) 
• representatiekosten 
• reis- en verblijfkosten 
• overige kosten 

 
Verdere zijn in dit reglement een hardheidsclausule, terugbetalingsregeling en interne 
controlemaatregelen beschreven.  
Er is uitgegaan van een onderscheid tussen individuele, functiegebonden kosten en 
organisatiekosten inzake aan bestuurders toe te rekenen declaraties en vergoedingen. 
 
Individuele kosten Organisatiekosten 
Individuele kosten zijn kosten die veroorzaakt 
worden voor en/of door een collegelid uit 
hoofde van diens specifieke portefeuille. 

Organisatiekosten zijn kosten die gemaakt 
zijn voor de organisatie als geheel en die het 
collegelid niet persoonlijk regarderen. 

Voorbeelden hiervan zijn: 
• Reiskosten 
• Verblijfkosten 
• Representatiekosten t.b.v. externe 

organisaties/personen 

Voorbeelden hiervan zijn: 
• Cadeau medewerker 
• Afscheid medewerker 
• Onkosten t.b.v. interne medewerkers, 

bijv. etentjes en uitjes 
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2. Algemene vaste onkostenvergoeding (VOV) 
 
De individuele Collegeleden ontvangen een netto vergoeding voor representatiekosten van € 
1.089 per jaar. Deze netto vergoeding is met ingang van 2012 ondergebracht in de vrije ruimte 
van de werkkostenregeling. De kosten die hieronder genoemd staan, dienen uit deze vergoeding 
betaald te worden en mogen niet apart gedeclareerd worden: 
 
1) Kosten voor diverse consumpties tijdens binnen- en buitenlandse reizen anders dan die welke 
zijn begrepen onder de reis- en verblijfkosten in deze regeling. 
2) Individuele (relatie)geschenken 
3) Vakliteratuur en abonnementen 
4) Overige individuele niet-declarabele kosten. 
 
Ter toelichting: 
Ad 1) het betreft hier kosten voor andere consumpties dan ontbijt, lunch of diner (zoals bedoeld 
in deze regeling). Voorbeelden zijn consumpties in de bar van een hotel (individueel of met 
collega’s), koffie en broodjes op de luchthaven, etc. 
Ad 2) dit zijn geschenken die op grond van de individuele werkrelatie worden gegeven bij b.v. 
afscheid, anders dan b.v. afscheidscadeaus vanuit of namens de organisatie. 
Ad 3) vaktijdschriften en boeken die voor de uitoefening van de functie worden aangeschaft 
maar die individueel bezit zijn/worden. 
Ad 4) overige individuele kosten die voortvloeien uit de uitoefening van de functie en die niet op 
basis van deze regeling of andere regelingen worden vergoed. 
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3. Representatiekosten 
 
De kosten die voortvloeien uit de eisen die de uitoefening van de functie van de collegeleden 
stelt ten aanzien van het onderhouden van externe contacten zijn representatiekosten. 
Representatiekosten zijn alle kosten die gemaakt worden voor het onderhouden van externe 
contacten, d.w.z. zakelijke relaties, die niet bij de Rijksuniversiteit Groningen werkzaam zijn. De 
uitgaven voor representatiekosten worden vergoed op basis van de werkelijke kosten met een 
maximum (= normbedrag). De vier soorten representatiekosten, waarvan het normbedrag in dit 
reglement is vastgesteld, hebben betrekking op: 
• lunches en diners 
• bloemen 
• relatiegeschenken 
• schenkingen aan goede doelen 
 
Lunches en diners  
Lunches en diners gelden als representatiekosten indien de collegeleden met één of meer 
externe, zakelijke contacten lunchen of dineren of wanneer één of meer externe zakelijke 
contacten aanwezig zijn. De normering is als volgt vastgesteld: 
• het normbedrag voor een lunch is € 50, - inclusief BTW per persoon 
• het normbedrag voor een diner is € 100, - inclusief BTW per persoon 
• beide normbedragen zijn exclusief zaalhuur, personeel of bijkomende kosten 
 
Bloemen 
Kosten voor bloemen ten behoeve van het onderhoud van binnenlandse zakelijke relaties zijn 
vastgesteld op € 35 inclusief BTW per gelegenheid. Voor buitenlandse zakelijke relaties is het 
bedrag vastgesteld op € 45. Deze kosten zijn exclusief de bijkomende bezorgkosten. 
De norm geldt niet wanneer de kosten voor bloemen samenhangen met een overlijden.  
 
Relatiegeschenken 
Het relatiegeschenk betreft kosten die o.a. gemaakt worden voor cadeaus ter gelegenheid van 
een afscheid of een jubileum van een extern contact en cadeaus ten behoeve van externe 
contacten met betrekking tot binnenlandse- c.q. buitenlandse dienstreizen.  
Het grensbedrag van een relatiegeschenk per gelegenheid is maximaal grens € 100, - inclusief 
BTW. 
 
Schenkingen aan goede doelen 
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. Middels een 
betaalopdracht wordt uitbetaling van een dergelijke schenking geregeld. Het maximum bedrag 
voor deze schenkingen bedraagt € 100 per gelegenheid.  



 

 

 

6 › 10 

 
4. Reis- en verblijfkosten 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnenlandse- en buitenlandse dienstreizen. 
 
Buitenlandse dienstreizen 
De uitgaven voor buitenlandse reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de werkelijke 
kosten onder toepassing van een toets op rechtmatigheid en doelmatigheid.  
Onderstaande kosten zijn onder voorlegging van bewijsstukken apart te declareren:  
• kosten van pasfoto’s voor visa en visakosten voor zover noodzakelijk voor de dienstreis 
• interlokale en internationale telefoonkosten voor dienstgesprekken indien deze           
gesprekken niet te voeren zijn met de diensttelefoon 
• noodzakelijke inentingen 
 
Het aanvragen van een nieuw paspoort en eventuele kosten voor het gebruik van een eigen 
creditcard zijn niet declarabel.  
Vliegreizen worden geboekt via een reisbureau. Het komt voor dat voor een buitenlandse reis 
met taxi wordt gereisd. Beide worden middels een factuur betaald en geboekt op de persoonlijke 
projectcode. 
Voor vliegreizen binnen Europa wordt Economy Class gevlogen. Buiten Europa kan gebruik 
gemaakt worden van Business Class. 
 
Voor verblijfskosten tijdens een buitenlandse reis gelden de volgende maxima per persoon: 
* logies/overnachting € 175,00 
* ontbijt  € 20,00 
* lunch   € 50,00 
* diner   € 100,00 
Deze bedragen zijn inclusief BTW. 
 
Bij de toepassing van deze maxima wordt rekening gehouden met de gangbare prijsniveaus in de 
landen en steden van bestemming. Indien noodzakelijk kan van de richtlijn worden afgeweken 
(zie hoofdstuk 6). 
 
Binnenlandse dienstreizen 
Binnenlandse reizen vinden plaats met de door de RUG ter beschikking gestelde auto met 
chauffeur, met de eigen auto of met het openbaar vervoer. De keuze wordt gemaakt op basis van 
effectiviteit en efficiency. Voor het reizen met het openbaar vervoer is een NS Businesscard ter 
beschikking gesteld.  
De uitgaven voor binnenlandse reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de 
werkelijke kosten onder toepassing van een toets op rechtmatigheid en doelmatigheid. 
 
Voor verblijfskosten tijdens een binnenlandse reis gelden de volgende maxima per persoon: 
* logies/overnachting € 150,00 
* ontbijt  € 15,00 
* lunch   € 50,00 
* diner   € 100,00 
Deze bedragen zijn inclusief BTW. 
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5. Overige kosten 
 
Onder overige kosten wordt begrepen alle kosten die door een collegelid veroorzaakt worden en 
niet onder representatie- of reis/verblijfkosten vallen. Hieronder vallen o.a.: 
• vaste onkostenvergoeding (VOV) 
• vergoedingen voor verhuizing, woonruimte, kosten gezinsleden 
• contributies en lidmaatschappen 
• opleidingskosten 
• advocaatkosten 
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6. Procesbeschrijving afwikkeling kosten 
 
Declaraties 
De collegeleden maken voor de declaratie van hun kosten gebruik van de standaard 
declaratieformulieren. Deze formulieren worden door de declarant ondertekend en dienen door 
een ander collegelid goedgekeurd te worden. 
 
Reiskosten, betaald door een collegelid, worden gedeclareerd met het standaard 
declaratieformulier voor reiskosten. Op het declaratieformulier wordt de projectcode vermeld. 
Bij het declaratieformulier worden de bonnen gevoegd.  
 
Op de bonnen resp. declaraties wordt vermeld voor welke gelegenheid de kosten zijn gemaakt. 
Deze regeling is standaard voor alle medewerkers. 
 
De declaraties worden op overeenstemming met dit reglement getoetst door een daartoe 
aangewezen compliance officer, alvorens deze ter betaling worden aangeboden. 
 
Creditcard 
FED ontvangt maandelijks per corporate creditcard een overzicht van verrichte creditcard 
transacties. FED nummert deze transacties en verstrekt een kopie van deze transacties aan de 
creditcardhouder i.c. een collegelid met het verzoek om: 

1. achterliggende facturen en bonnen te verzamelen en te vermelden voor welke 
gelegenheid de kosten zijn gemaakt 

2. projectcodes te noteren ten laste waarvan de kosten dienen te komen 
3. het creditcard overzicht te laten ondertekenen door een ander collegelid 

Vervolgens dient het creditcardoverzicht, vergezeld van de bijbehorende bonnen, aan de 
afdeling FED te worden geretourneerd.  
 
De creditcard betalingen worden op overeenstemming met dit reglement getoetst door een 
daartoe aangewezen compliance officer. Hieruit kan eventueel een verrekening met het 
collegelid voortkomen.  
 
Facturen 
Facturen kunnen als volgt worden verwerkt. 

• Indien een factuur betrekking heeft op individuele kosten van een collegelid, wordt deze 
op de betreffende projectcode geboekt. 

• Indien een factuur betrekking heeft op de individuele kosten van meerdere collegeleden, 
wordt deze op een apart collectief projectcode geboekt en later naar rato verdeeld over 
de drie collegeleden.  

• Indien een factuur betrekking heeft op organisatiekosten, wordt deze op een andere 
projectcode verantwoord. 

 
Verwerking en boeking geschieden door de daartoe aangewezen compliance officer. 
 
Terugbetalingsregeling 
Indien collegeleden: 

• kosten hebben gedeclareerd die binnen de VOV vallen of die niet declarabel zijn 
• met creditcard betalingen hebben verricht die onder de VOV vallen of die niet 

declarabel zijn 
• middels een factuur aan de RUG kosten hebben gemaakt die binnen de VOV vallen of 

niet declarabel zijn dan zullen deze kosten door middel van een factuur aan het 
collegelid worden verrekend.  
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Indien een normbedrag wordt overschreden en dit, naar het oordeel van de daartoe aangewezen 
compliance officer niet buiten de macht van het betreffende collegelid ligt, betaalt het collegelid 
het verschil terug. Indien van toepassing, bijvoorbeeld doordat meerdere collegeleden aanwezig 
waren, wordt het terug te betalen bedrag hoofdelijk omgeslagen. 
 
Een uitzondering op de terugbetalingsregeling betreft de gevallen waarin de collegeleden geen 
invloed hebben gehad op de gemaakte kosten, dan wel dat er een terzake besluit van het CvB ligt 
(zie eind hoofdstuk 6 ‘Besluit College van Bestuur’). Indien een normbedrag wordt overschreden 
door de menukeuze van één of meer gasten die bij een lunch of diner zijn uitgenodigd of door 
andere buiten de invloed van het collegelid liggende oorzaak, geldt de terugbetalingsregeling 
niet. 
 
Verwerking in administratie 
Ieder collegelid heeft een eigen projectcode, waarop de individuele kosten van declaraties, 
creditcard betalingen en facturen zijn verantwoord. Daarnaast is een vierde collectieve 
projectcode aanwezig, waarop de gezamenlijke individuele kosten van meerdere collegeleden 
worden verantwoord (bijv. een factuur die betrekking heeft op meerdere leden). Het 
totaalbedrag op deze projectcode aan het einde van het jaar wordt over de drie individuele 
projectcodes verdeeld.  
 
Declaraties en facturen die niet direct aan de bestuursleden te relateren zijn, worden op andere 
projectcodes geboekt.  
 
Besluit College van Bestuur 
Het College van Bestuur kan besluiten een overschrijding van het normbedrag toe te staan. Dit 
dient – indien mogelijk – van te voren te worden besloten. De beslissing wordt vastgelegd in de 
notulen van de Collegevergadering. Tevens wordt verantwoording achteraf afgelegd conform het 
gestelde in hoofdstuk 7.  
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7. Geldigheidsduur en verantwoording 
 
Dit reglement gaat per 20 oktober 2014 in en geldt voor onbepaalde duur. Het reglement is 
vastgesteld door en kan worden gewijzigd of beëindigd door een besluit van de Raad van 
Toezicht. 
Controle op de verwerking van de kostenvergoedingen wordt uitgevoerd door de daartoe 
aangewezen compliance officer.  
 
De eindverantwoording van de kostenvergoedingen van de collegeleden vindt jaarlijks plaats 
aan de voorzitter van de Audit Commissie, in overleg met de daartoe aangewezen compliance 
officer, met desgewenst inzage in alle kostenvergoedingen.  
 


