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Geacht College,

De Universiteitsraad heeft kennis genomen van de commotie rondom de declaraties van leden
van het College van Bestuur.

Er zijn aanzienlijke bedragen gemoeid met het vervoer en de mobiliteit van collegeleden.
Daarover zijn al jaren geleden afspraken gemaakt in de arbeidsvoorwaarden van de betrokken
bestuurders, er is dus geen sprake van een nieuwe situatie. De raad gaat er vanuit dat deze
voorziening doelmatig wordt gebruikt en ziet hierin geen probleem.

Echter, naast de declaraties voor vervoer is er sprake van een groot aantal andersoortige
declaratieposten. Een aantal uitgaven betreft onkosten die weliswaar niet omvangrijk zijn,
maar die niet passen binnen de sobere declaratiecultuur waarvan sprake is bij van de rest van
de Utrechtse universitaire gemeenschap. Het is dan ook niet vreemd dat juist daarover door
de academische gemeenschap (en ook daarbuiten) met verbazing en wrevel is gereageerd.
Ook al zijn de bedragen relatief beperkt, de raad deelt dit gevoel. De raad is van mening dat
de richtlijnen die gelden voor medewerkers ook voor leden van het college van toepassing
zouden moeten zijn, juist omdat de leden van het College van Bestuur een voorbeeldfunctie
hebben. De raad wordt graag geïnformeerd over welke declaraties worden terug getrokken.

Een ander belangrijk aspect is het gebrek aan transparantie. De wijze waarop in het
jaarverslag aandacht wordt besteed aan de onkosten van het College van Bestuur is niet
transparant. De raad gaat ervan uit dat over deze kosten in de toekomst op volstrekt heldere
wijze zal worden gerapporteerd.
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