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Reiskosten van de Rector Magnificus / Travel expenses of the Rector Magnificus 
 

– Please find a working translation in English below (page 2) – 
 
Geachte Voorzitter, 
 
In antwoord op de vragen van de CSR over de reiskosten van de Rector Magnificus bericht ik u als 
volgt. 
 
Begin 2018 hebben de universiteiten gezamenlijke declaratierichtlijnen voor hun bestuurders in 
gebruik genomen. Deze regeling heeft als uitgangspunt dat transparant en doelmatig wordt 
omgegaan met publieke middelen. De Universiteit van Amsterdam volgt deze declaratierichtlijnen 
en rapporteert ten minste eenmaal per jaar over de declaraties van de bestuurders. Onderdeel van 
deze regeling is dat indien een CvB-lid een dienstreis niet of niet op doelmatige wijze per openbaar 
vervoer kan uitvoeren, er gebruik kan worden gemaakt van een taxi, dienstauto of leaseauto.  
 
Vanaf het voorjaar van 2020 werd vanwege de Coronapandemie thuiswerken de norm en werden 
internationale reizen sterk afgeraden of bij tijden zelfs onmogelijk om via openbaar vervoer te 
maken. Rector Magnificus Karen Maex reist normaal met de trein tussen Amsterdam en Leuven, 
waar zij haar thuisbasis heeft. Ook gedurende de pandemie moest zij vanwege haar privésituatie 
regelmatig in Leuven zijn. Zij heeft in die maanden grotendeels in Amsterdam gewerkt, en om de 
zoveel tijd een blok vanuit Leuven. Vanwege eerder genoemde beperkingen en belasting is voor het 
reizen in deze periode bij hoge uitzondering ingehuurd vervoer per auto ingezet, in plaats van de 
trein die zij normaal neemt. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 
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– Translation – 
 
Dear Chair, 
 
In response to the CSR's questions about the Rector's travel expenses, I would like to inform you as 
described below. 
 
At the beginning of 2018, the universities introduced joint declaration guidelines for their 
administrators. The basic principle of this regulation is that public funds are handled transparently 
and efficiently. The University of Amsterdam follows these expense claims guidelines and reports at 
least once a year on the expense claims of the board members. Part of this regulation is that if a 
member of the Executive Board cannot, or cannot effectively, travel by public transport, a taxi, 
official car or lease car may be used.  
 
From the spring of 2020, due to the Corona pandemic, working from home became the norm and 
international trips were strongly discouraged or even impossible at times, using public transport. 
Rector Karen Maex normally travels by train between Amsterdam and Leuven, where she has her 
home base. During the pandemic, her private situation required her to be in Leuven on a regular 
basis. During those months, she worked mostly in Amsterdam, and occasionally a period from 
Leuven. Due to the aforementioned limitations and difficulties, hired transport by car was used as an 
exception during this period, instead of the train she normally takes. 
 
I trust that I have provided you with the necessary information. 


