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Overzicht declarabele kosten 2016 voor HvA-personeel   

Gebaseerd op de HvA-regeling “Vergoeding en declaratie kosten”  

Categorie Betreft Specificatie en voorwaarden   Te vergoeden bedragen 

1) Dienstreis binnenland  
 

 

 

Reiskosten  

•  Reizen met openbaar vervoer    

      - bus, tram, metro, trein (2e klasse) 

      - stalling fiets bij OV-voorziening 

      - taxi (bij geen of slechte bereikbaarheid, bijv. vanaf station naar bestemming)    

- werkelijke kosten  

•  Reizen met eigen voertuig  

      - bij geen of slechte bereikbaarheid met OV 

  - als reizen met OV onevenredig veel tijd kost  

      - aantal kilometers op basis van routeplanner ANWB (kortste route) 

      - bij declaratie altijd postcodes start- en bestemmingsadres vermelden   

- € 0,19 per km   

Verblijfkosten  •  Hotelovernachting, ontbijt, lunch en overige noodzakelijke kosten  - werkelijke kosten  

2) Dienstreis buitenland 

 

 

 

Reiskosten  

•  Vliegreis economy class (declarabel indien niet besteld en betaald via 
   de HvA (zie: de ‘A-Z voor medewerkers’ (buitenlandse dienstreizen) 

- werkelijke kosten   

•  Reizen per openbaar vervoer, eigen voertuig, taxi of huurauto 
    (specificatie en voorwaarden als bij dienstreis binnenland) 

- werkelijke kosten   

- € 0,19/km (reizen met eigen voertuig) 

Verblijfkosten  

•  Hotelovernachting en ontbijt  
    - declarabel indien niet besteld en betaald via de HvA (zie: de ‘A-Z voor  
     medewerkers’ (buitenlandse dienstreizen) 

•  Lunch, diner en overige noodzakelijke kosten (zie voor de max. dagbedragen 

de “tarieflijst logies en overige kosten per dag” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties”. Zie reis- en verblijfkosten dienstreizen buitenland. 

  

- werkelijke kosten/gemaximeerd 
 
(max. volgens actuele “Tarieflijst logies 
en overige kosten” van Min. Binnen -
landse Zaken) 

Verzekeringen 
•   Ziektekostenverzekering met dekking in land bestemming  
•   Reisverzekering (HvA sluit zelf zakelijke reisverzekering af) 

- niet declarabel  

Vaccinaties  
•   Vaccinaties worden vergoed indien niet vergoed door de eigen  
    zorgverzekeraar 

- werkelijke kosten  

https://az.hva.nl/medewerkers/medewerkers-algemeen/az/az/content/folder/ac-hr/declaraties/reis--en-verblijfkosten-dienstreizen/dienstreizen.html
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3) Woon-werkverkeer Reiskosten  

•   Reiskosten woon-werkverkeer worden maandelijks uitbetaald bij het  

    salaris en worden daarom niet vergoed op basis van declaratie.   
    (zie: de ‘A – Z voor medewerkers’ – reiskostenvergoeding  Regeling vergoeding  

     reiskosten woon-werkverkeer)        

- niet declarabel  

4) Professionaliserings-
kosten 1 
 

Out-of-pocketkosten zijn:   

• Kosten voor studies, trainingen, symposia, congressen e.d. (bijv. voor inschrijving, colleges, lesmateriaal, boeken, examens e.d.).    

• Reis- en verblijfkosten vanwege professionaliseringsactiviteiten   

Out-of-
pocketkosten 

Kosten voor studies, trainingen, cursussen, masterclasses, congressen,  
symposia e.d.  

Criteria voor vergoeding:   

• Er is voldaan aan de voorwaarden van het HvA-professionaliseringsplan 
2014-2017 voor volledige of gedeeltelijke vergoeding2  
(zie hfst 3.1 van dit plan bij ‘facilitering in geld’); 

• Er is vooraf akkoord van de budgethouder over de te maken kosten en de 
hoogte van de vergoeding.   

- % van de kosten volgens 

afspraak medewerker en 

budgethouder 

• Reis- en verblijfkosten:   

Specificatie en voorwaarden als bij Dienstreis binnenland (zie onder 1) en 

Dienstreis buitenland (zie onder 2) 

-  vergoeding als bij Dienstreis  
   binnen- en buitenland  

5) Verhuiskosten  

Inrichtingskosten  
•  Tegemoetkoming in inrichtingskosten (vlg cao hbo art. I-2)  
    - bij indiensttreding op basis van D2-contract en minimaal 0,5 fte 
    - en bij reisafstand ww-verkeer van > 1 uur reizen per OV  

-  werkelijke kosten ter grootte van  

   12% jaarinkomen (max. € 5.446) 

Overige kosten  
•  Tegemoetkoming in overige direct en indirect uit de verhuizing  
    voortvloeiende kosten (vlg cao hbo art. I-2) 
    - voorwaarden idem als bij inrichtingskosten    

-  werkelijke kosten (max. € 1.589)  

                                                           
1  De volgende professionaliseringskosten kunnen niet gedeclareerd worden:    1) Kosten van studies e.d. gefinancierd door een externe instantie (bijv. via de Leraren- 
    beurs) , 2) Kosten van cursussen e.d. georganiseerd door de HvA Academie,  3) Kosten van cursussen e.d. rechtstreeks door HvA aan opleidingsinstituut betaald.  
2   Zie voor vergoeding van masterstudies voor onderwijzend personeel de in juni 2013 vastgestelde “Voorlopige richtlijn facilitering van Masterstudies” 
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6) Representatiekosten  

Lunch, diner, 
borrel op externe 
locatie  

Toelichting:  

•   kosten zijn gemaakt met een duidelijk zakelijk doel (bijv. werkbespreking tijdens lunch) of  

•   met een werkgerelateerd sociaal doel (bijv. etentje met opleiding ter afsluiting van het studiejaar)     

•   het is alleen budgethouders toegestaan om op rekening te consumeren en de horecagelegenheid de HvA  

    een factuur toe te laten sturen.      

•  Lunch, diner of borrel  - werkelijke kosten   

Afscheid   
medewerker 

Toelichting: 

•   Cadeau: als bedrag voor een afscheidscadeau kan gedacht worden aan een bedrag van € 25,- per dienstjaar  
    met een maximum van € 500,- .  

•   Contant bedrag: als de medewerker een contant bedrag als cadeau krijgt, dient hij/zij de declaratie te voorzien  
    van een ondertekende verklaring dat hij of zij dit bedrag heeft ontvangen.  

•   Afscheidsreceptie: aIs de medewerker 5 jaar of langer in dienst van de HvA is geweest, kan tevens een  
    afscheidsreceptie worden georganiseerd. Deze receptie vindt in principe plaats op de werkplek. Als gekozen  
    wordt voor een receptie op een externe locatie, kunnen de hiervoor gemaakte kosten worden gedeclareerd.     

•  1 t/m 4-jr in dienst:   - cadeau   - werkelijke kosten   

•  vanaf 5 jaar in dienst: -  cadeau of etentje  
      -  receptie (indien op externe locatie)   

- werkelijke kosten   

Ambtsjubileum  
•  cadeau (indicatie: € 250,- bij 25 jr en €  500,- bij 40 jr) of etentje   

•  een receptie (indien op externe locatie)  
- werkelijke kosten   

Kleine attentie 
externe relatie  

•  attentie/geschenk aan een externe relatie (bijvoorbeeld een gastspreker)   
   (indicatie: € 25,-/ 50,-)   

- werkelijke kosten   

Kleine attentie  
HvA-collega  

•  Vergoeding van een kleine attentie aan een HvA-collega vanwege  
    verjaardag, ziekte, geboorte kind e.d. (indicatie: < € 25,-)       

- werkelijke kosten   

7) Telecommunicatie en 
mobiele devices  

Telecommunicatie 

•  Abonnements- en gesprekskosten van mobiele of vaste telefoon bij de 
   medewerker thuis worden niet vergoed  
    -  Indien nodig voor de functie stelt de HvA een mobiele telefoon ter beschikking       

•  Kosten voor internetverbinding vanuit huis worden niet vergoed.  

•  Kosten voor aanschaf van software worden niet vergoed (loopt via de HvA)  

- niet declarabel 

Mobiele devices 
•  Kosten aanschaf van mobiele telefoons, tablets, iPads of laptops worden 
    niet vergoed. Indien nodig voor de functie stelt de HvA een apparaat ter beschikking     

- niet declarabel  
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8) Overige kosten  

Onderwijs- / 
leermiddelen  

•  Kosten van onderwijs-/leermiddelen gemaakt t.b.v. de uitvoering van  
   het onderwijs worden volledig vergoed (boeken, readers e.d.) 

- werkelijke kosten  

Abonnement 
vaktijdschriften  

•  Kosten van abonnementen van (vak)tijdschriften of kranten worden niet  
   op basis van declaratie vergoed.  
   Betaling van dergelijke abonnementen loopt altijd via de HvA. 

- niet declarabel  

Inschrijving 
Beroepsvereniging  

•  Vergoeding vindt plaats, indien inschrijving door domeinvoorzitter, directeur 
   dienst of stafafdeling van belang wordt geacht.  

- werkelijke kosten  

Inrichting 
thuiswerkplek  

•  Kosten voor de inrichting van een thuiswerkplek (computers, soft- en  
   hardware e.d.) worden niet vergoed.  

- niet declarabel  

Kosten kleine 
inventaris  

•  Kleinere kosten noodzakelijk/passend bij de organisatie-eenheid, zoals   

   kosten voor aankleding van een secretariaat, docentkamer of open dag  

   (bijv. bloemen, planten e.d.)    
    (declarabel indien niet digitaal besteld en betaald via de HvA Webshop  OrderDirect.  

     Zie: de ‘A – Z voor specialisten’ (Bestellen – OrderDirect)    

- werkelijke kosten  

Kosten maaltijd 
tijdens avondwerk  

•  In principe worden maaltijden tijdens werk niet vergoed.  

•  Soms geeft de budgethouder akkoord, bijvoorbeeld vanwege avondwerk of 
   onverwacht overwerk als eten thuis tussen 17.00 en 20.00 u niet mogelijk  
   is. Reden vergoeding wordt op declaratieformulier vermeld. 

- werkelijke kosten  

Indiening 

HvA declaratie 

•  gebruik het meest actuele declaratieformulier (zie de A-Z voor medewerkers - declaraties)   

•  vul het formulier volledig en correct in en onderteken / zorg voor een goede omschrijving van de kosten (datum, aard, doel) 

•  voeg alle benodigde bewijsstukken bij (van alle kosten moeten originele bewijsstukken aanwezig zijn, bijv. vervoersbewijzen of facturen) 

•  vermeld bij declaratie van km-vergoeding altijd de postcode van start en –bestemmingsadres  

•  laat de declaratie fiatteren door de bevoegde budgethouder  

•  stuur de declaratie en de benodigde bewijsstukken naar HvA, AC-Personeels- en salarisadministratie,  
    via interne post:  locatie LWB, 14-A,  via externe post: Postbus 1025, 1000 BA  Amsterdam  

 


