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Dit betreft een Engelstalig advies 

 

Dear College van Bestuur, Dear Geert, Karen & Jan,   

The CSR writes you because we have some questions regarding the expense declarations of Karen 
Maex in 2020. We would like to obtain more information, which is why the CSR sends you the 
information that we already have. Attached, you will find the sources that we have used to gather the 
information.  

The overview of the CvB’s expense declarations in 2020 states that Karen Maex claimed €6.987,99 for 
travelling between Leuven (Belgium) and Amsterdam and vice-versa [1]. This is almost two third of 
the total expenses that were declared by the CvB, as the total amount of declared expenses were 
€10.710,98. 

The reason we write to you is to share our concerns about these specific declarations; these concerns 
are twofold: 

1) The government of the Netherlands asks managers of (semi) public institutions explicitly to 
decelerate reticently [2]. 

2) The travel policy of the UvA is to travel as sustainably as possible [3] and explicitly asks 
employees to take the train[4] 

By traveling by taxi there is, in our opinion, not acted in accordance with the aforementioned points.  

Firstly, since we are under the impression that two other equivalent options were available at that time 
(commuting by train or by use of your own car) for a fraction of the costs (around €120 maximum for 
the two aforementioned options, versus €499,22 for the chosen option).  

Secondly, because traveling by taxi emits around 101 gram of carbon dioxide – a conservative estimate 
– while commuting by train results in 0 gram CO2

 emissions [5]. Whatever the precise numbers may be 
(since these, of course, vary depending on which tool you use to calculate the emission of carbon 
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dioxide, the type of car, the numbers of passengers etc.),  it is evident that:  

1) the train is explicitly the preferred option of the UvA for commuting; and 
2) commuting by the train emits significantly less carbon dioxide than commuting by car. 

However, we understand that there are legitimate reasons that we do not know of why you had chosen 
for this way of commuting. Therefore we would like to ask you to provide us with this reason.  

The CSR looks forward to receiving your answer within a reasonable time. 

Yours faithfully, 

 

 
 
 
Manish Jhinkoe-Rai 
Chair CSR 2021/2022  
 

[1] https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/college-van-bestuur/declaratie/declaraties.html 

[2] https://folia.nl/actueel/99630/bussemaker-wil-strakkere-richtlijnen-voor-dexlaraties-cvbs 

[3] See The White Paper of the UvA 

[4]https://www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/duurzaamheid/duurzame-
bedrijfsvoering/duurzaam-reizen/duurzaam-reizen.html 

[5] https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/co2-uitstoot-fiets-ov-en-auto/ 

 
 
 
Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan,  
  
De CSR schrijft u omdat wij enkele vragen hebben over de onkostendeclaraties van Karen Maex in 2020. 
Wij willen graag meer informatie verkrijgen en daarom stuurt de CSR u de informatie die wij al hebben. 
Bijgaand treft u de bronnen aan die wij hebben gebruikt om de informatie te verzamelen.  
 
In het overzicht van de onkostendeclaraties van het CvB in 2020 staat dat Karen Maex €6.987,99 
declareerde voor reizen tussen Leuven (België) en Amsterdam en vice-versa [1]. Dit is bijna twee derde 
van de totale door het CvB gedeclareerde kosten, aangezien het totaalbedrag aan gedeclareerde kosten 
€10.710,98 bedroeg. 
 
De reden waarom wij u schrijven is om u deelgenoot te maken van onze bezorgdheid over deze specifieke 
declaraties; deze bezorgdheid is tweeledig: 

1) De regering van Nederland vraagt managers van (semi) publieke instellingen expliciet om 
terughoudend te declareren [2]. 
2) Het reisbeleid van de UvA is om zo duurzaam mogelijk te reizen [3] en vraagt medewerkers 
expliciet om de trein te nemen[4]. 

https://folia.nl/actueel/99630/bussemaker-wil-strakkere-richtlijnen-voor-dexlaraties-cvbs


Pagina 3 van 3 
 

 
Door met de taxi te reizen wordt er naar onze mening niet in overeenstemming met de bovengenoemde 
punten gehandeld.  
 
Ten eerste omdat wij de indruk hebben dat er op dat moment twee andere gelijkwaardige opties 
beschikbaar waren (woon-werkverkeer per trein of gebruik van eigen auto) voor een fractie van de 
kosten (ongeveer maximaal €120 voor de twee eerder genoemde opties, tegenover €499,22 voor de 
gekozen optie).  
 
Ten tweede, omdat reizen per taxi ongeveer 101 gram koolstofdioxide uitstoot - een voorzichtige 
schatting - terwijl reizen per trein resulteert in 0 gram CO2 uitstoot [5]. Wat de precieze cijfers ook 
mogen zijn (want die variëren natuurlijk afhankelijk van het instrument dat je gebruikt om de uitstoot 
van kooldioxide te berekenen, het type auto, het aantal passagiers, enzovoort), het is duidelijk dat  
 
1) de trein nadrukkelijk de voorkeursoptie van de UvA is voor het woon-werkverkeer; en 
2) het woon-werkverkeer met de trein aanzienlijk minder kooldioxide uitstoot dan het woon-
werkverkeer met de auto. 
 
Wij begrijpen echter dat er legitieme redenen zijn, die ons niet bekend zijn, waarom u voor deze manier 
van reizen heeft gekozen. Daarom willen wij u vragen ons deze reden mee te delen.  
 
De CSR ziet uw antwoord graag binnen een redelijke termijn tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 
 

 
 
Manish Jhinkoe-Rai 
 
Voorzitter CSR 
Chair CSR 
 

[1] https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/college-van-bestuur/declaratie/declaraties.html 

[2] https://folia.nl/actueel/99630/bussemaker-wil-strakkere-richtlijnen-voor-dexlaraties-cvbs 

[3] See The White Paper of the UvA 

[4]https://www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/duurzaamheid/duurzame-
bedrijfsvoering/duurzaam-reizen/duurzaam-reizen.html 

[5] https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/co2-uitstoot-fiets-ov-en-auto/ 
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