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Toelichting vergoeding kosten  

 

1)  Reiskosten woon-werkverkeer 

Medewerkers met een HvA dienstverband kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van reis-

kosten woon-werkverkeer, op basis van de betreffende HvA-regeling. Deze kosten worden niet op 

declaratiebasis vergoed, maar maandelijks bij het salaris. Voor vergoeding van de aanschafkosten 

van een HvA-fiets of verrekening van een fiscale fiets geldt een aparte werkwijze. Informatie hier-

over is beschikbaar bij de ‘A-Z voor medewerkers’ (fietsen en reiskostenvergoeding). 

 

2)  Kosten binnenlandse dienstreizen  

  Reiskosten  

Openbaar vervoer: kosten die de werknemer maakt voor reizen met het openbaar vervoer, worden 

volledig vergoed (kosten bus, tram, metro en trein (2
e
 klasse), of kosten fietsenstalling bij een OV-

voorziening).   

  Eigen motorvoertuig: kosten voor het reizen met het eigen motorvoertuig worden vergoed op basis 

van de fiscaal toegestane netto vergoeding per afgelegde kilometer. In dit bedrag zijn kosten voor 

parkeren, stallen, tol- en veergelden of anderszins begrepen. Het aantal kilometers wordt gebaseerd 

op de reisafstand tussen postcode startadres en postcode bestemmingsadres volgens de ANWB-

routeplanner (kortste route). Boetes voor verkeersovertredingen worden niet vergoed.  

De medewerker die gebruikmaakt van een eigen vervoersmiddel tijdens een dienstreis moet deug-

delijk verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. De werkgever aanvaardt geen aansprake-

lijkheid voor schade aan of veroorzaakt door een eigen vervoermiddel.  

  Taxi: Indien noodzakelijkerwijs (te beoordelen door budgethouder) gereisd moet worden per taxi, 

dan worden deze kosten volledig vergoed.  

       Verblijfkosten  

Verblijfkosten zijn kosten voor overnachting, ontbijt, lunch, diner en overige kosten die redelijkerwijs 

voorvloeien uit de aard van de dienstreis, te beoordelen door de budgethouder. Deze kosten worden 

volledig vergoed.   

 

3)    Kosten buitenlandse dienstreizen      

Een buitenlandse dienstreis en de wijze van vervoer dienen altijd vooraf expliciet te zijn goedge-

keurd door de budgethouder.   

  Reiskosten  

Vliegreizen: De HvA heeft met enkele leveranciers gunstige afspraken gemaakt voor het boeken van 

vliegreizen (economy class). Bij één leverancier kan de HvA direct op rekening boeken.  

Als de medewerker zelf de vliegreis boekt en betaalt, dan worden deze kosten volledig vergoed. 

Hiervoor kan eventueel een voorschot worden aangevraagd door de medewerker. Zie de ‘A-Z voor 

medewerkers’ (buitenlandse dienstreizen).  

   Huurauto: Indien noodzakelijk (ter beoordeling van de budgethouder) kan voor het reizen ter plaatse 

gebruik worden gemaakt van een huurauto. Deze huurauto kan via de HvA worden besteld. Indien 

bestellen via de HvA niet mogelijk is, kan de medewerker de kosten declareren.   

Overige reiskosten: kosten OV, taxi of eigen motorvoertuig worden onder dezelfde voorwaarden 

vergoed als bij binnenlandse dienstreizen.    

   Verblijfkosten 

Hotelovernachtingen (logies en ontbijt) in het buitenland kunnen, net als de vliegreizen en huurauto, 

worden besteld en betaald via de HvA (zie de ‘A-Z voor medewerkers’ (buitenlandse dienstreizen).  

Indien de medewerker hotelovernachtingen zelf boekt en betaalt, dan worden deze en overige 

noodzakelijke verblijfkosten vergoed. Hiervoor geldt een maximumbedrag per dag, gebaseerd op de 

ten tijde van de reis geldende “tarieflijst logies en overige kosten per dag” van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op het ‘Overzicht declarabele kosten’ (zie de ‘A-Z voor 

medewerkers’ - declaraties), is een link gepubliceerd naar deze actuele tarieflijst.      
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   Kosten verzekering en overig   

De medewerker dient voor eigen rekening een verzekering voor ziektekosten met dekking in het 

land van bestemming af te sluiten. Kosten voor noodzakelijke vaccinaties kunnen worden gedecla-

reerd, indien deze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. De HvA draagt zorg voor een 

reisverzekering, indien deze is aangevraagd. Kosten voor een reisverzekering voor de periode van 

een eventuele privéverlenging van de reis, zijn voor rekening van de medewerker.  

 

4)    Professionaliseringskosten 

Professionaliseringskosten zijn kosten voor het volgen van studies, trainingen, maatwerktrajecten, 

het bezoeken van congressen, symposia e.d. Het betreft hier z.g. “out-of-pocketkosten” voor in-

schrijving, collegegeld, lesmateriaal, examengeld e.d. en reis- en verblijfkosten.  

  Kosten voor studies, trainingen e.d.      

Deze kosten worden of volledig of gedeeltelijk vergoed. Medewerker en budgethouder maken 

hierover vooraf afspraken. Of de kosten volledig dan wel gedeeltelijk worden vergoed, hangt af 

van de beoordeling door budgethouder of de studie, opleiding e.d. voldoet aan de criteria voor vol-

ledige dan wel gedeeltelijke vergoeding, zoals geformuleerd in het HvA Professionaliseringsplan
1
 

(zie hst 3.1 bij ‘facilitering in geld’). In hoofdstuk 3.2 van het HvA Professionaliseringsplan staan 

tevens de HvA-brede afspraken over vergoeding van masterstudies voor onderwijzend personeel. 

Door de medewerker betaalde professionaliseringskosten kunnen worden gedeclareerd voor de 

overeengekomen vergoedingshoogte. Declaratie van professionaliseringskosten is niet mogelijk 

als ze reeds door een externe instantie worden gefinancierd (bijv. via de Lerarenbeurs ) of als de 

kosten rechtstreeks door de HvA worden betaald aan het opleidingsinstituut.     

  Reis- en verblijfkosten  

Reis- en verblijfkosten die worden gemaakt i.v.m. professionaliseringsactiviteiten worden op de-

zelfde wijze vergoed als bij een binnenlandse of buitenlandse dienstreis. Deze kosten zijn onder-

deel van de out-of-pocketkosten. Medewerker dient deze kosten op het declaratieformulier te de-

clareren onder de noemer ‘Reis- en verblijfkosten i.v.m. professionalisering’.     

 

5) Verhuiskosten  

Kosten voor een noodzakelijke verhuizing worden vergoed als is voldaan aan de voorwaarden van 

de cao hbo, hoofdstuk I. Het gaat om kosten voor het overbrengen van de inboedel en herin-

richting. De hoogte van deze kosten is volgens cao gemaximeerd en staat aangegeven in het 

‘Overzicht declarabele kosten’ (te vinden bij ‘A-Z voor medewerkers’ - declaraties).  

 

6) Kosten kleine inventaris 

Dergelijke zaken (bijvoorbeeld aankleding secretariaat, open dag, bloemen e.d.) worden aange-

schaft door de daarvoor geautoriseerde medewerkers van faculteit, dienst of stafafdeling (bijvoor-

beeld door medewerkers van secretariaten) op de reguliere digitale bestelwijze via de HvA Web-

shop OrderDirect (zie de ‘AZ voor medewerkers’ (Bestellen-OrderDirect). Indien de budgethouder 

hiermee akkoord gaat (bijvoorbeeld omdat een artikel niet (op tijd) beschikbaar is) worden door de 

medewerker gemaakte kosten voor aanschaf van dergelijke zaken vergoed.   

 

7) Representatiekosten 

Representatiekosten worden naar redelijkheid vergoed, ter beoordeling door de budgethouder, 

met inachtneming van de fiscale voorschriften. In het ‘Overzicht declarabele kosten’ worden hier-

voor richtbedragen genoemd. Deze dienen ter indicatie. De budgethouder bepaalt of de kosten in 

de gegeven situatie redelijk zijn. Hieronder worden enkele representatiekosten toegelicht.   

  Lunch, diner of borrel op externe locatie  

Deze kosten worden vergoed als ze een zakelijk doel dienen (bijv. werkbespreking tijdens lunch) 

of een werkgerelateerd sociaal doel (bijv. jaarlijks etentje met medewerkers van de opleiding).  

                                                           
1
   Beleidsnotitie “Professionele ontwikkeling medewerkers HvA”  vastgesteld door CvB op 23-12-2013  
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Op het declaratieformulier dient het doel van de activiteit duidelijk omschreven te zijn. In voorko-

mende gevallen kunnen budgethouders, binnen hun financiële volmacht, op rekening consumeren 

en de horecagelegenheid de HvA een factuur toe laten sturen.   

  Ambtsjubileum medewerker  

Kosten i.v.m. de viering van het ambtsjubileum van een medewerker worden vergoed. Naam van 

de jubilaris en aard van de kosten worden op het declaratieformulier vermeld.   

  Afscheid medewerker  

Kosten vanwege afscheid van een medewerker worden vergoed. Indien aan een vertrekkende 

medewerker een contant bedrag als cadeau is gegeven, dan dient de declaratie voorzien te zijn 

van een door de medewerker ondertekende verklaring dat hij/zij dit bedrag heeft ontvangen.  

  Kleine attentie  

Kosten voor een kleine attentie aan een externe relatie of aan een HvA collega worden vergoed. 

Op de declaratie worden de naam van de ontvanger en reden van de attentie vermeld.  

Een attentie voor een HvA-medewerker onder de € 25 kan belastingvrij geschonken worden (geen 

geld of waardebon). Is het bedrag meer dan € 25, dan zorgt PSA ervoor dat de kosten behandeld 

worden volgens fiscale voorschriften.   

 

8) Kosten van mobiele devices, telecommunicatie, software  

  Aanschaf mobiele devices / telecommunicatie 

Met akkoord van de budgethouder, worden via de ICT-contactpersoon van de faculteit, dienst of 

stafafdeling, aan de medewerker benodigde apparatuur en accessoires door de afdeling ICT Ser-

vices (ICTS) ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld mobiele telefoon, tablet, Ipad, laptop, bijbeho-

rende kabels e.d.). Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven (te beoordelen door budget-

houder), kan medewerker zelf deze middelen aanschaffen en de kosten declareren.  

In alle gevallen ondertekenen medewerker en HvA een “bruikleenovereenkomst” m.b.t. de door de 

HvA ter beschikking gestelde apparatuur. Deze overeenkomst wordt opgenomen in het perso-

neelsdossier van de medewerker.   

Abonnements- en gesprekskosten van een vaste telefoonverbinding bij de medewerker thuis of 

van een privé mobiele telefoon worden niet vergoed. 

 Aanschaf software  

Op verzoek van de ITC-contactpersoon van faculteit, dienst of stafafdeling, wordt door de afdeling 

ICTS software voor zakelijke doeleinden aangeschaft. Indien zeer specifieke software moet wor-

den aangeschaft (te beoordelen door budgethouder) die niet door ICTS wordt geleverd (bijvoor-

beeld een bepaald onderwijsprogramma), worden de kosten vergoed.  

 

9) Overige kosten 

Aan de medewerker worden binnen redelijke grenzen, na goedkeuring door de budgethouder, op 

declaratiebasis alle kosten vergoed die de medewerker voor de vervulling van zijn/haar functie 

noodzakelijkerwijs heeft moeten maken.  

 

 

Inwerkingtreding  
Deze regeling is door het College van Bestuur vastgesteld op 26 februari 2014 en is in augustus  

2016 herzien. De herziene regeling treedt in werking op 1 oktober 2016.      


