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Artikel 1: Aanwijzing colleges en commissies 

Deze regeling is van toepassing op:  

a. het College van Beroep voor de examens,  
b. de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften,  
c. de Leidse Studentenraad,  
d. commissies en discipline-overlegorganen van de VSNU,  
e. de Leidse dierenexperimentencommissie (LeiDec). 

Artikel 2: Het recht op vergoeding 

1. De (plaatsvervangende) leden van het in artikel 1, aanhef en onder a, genoemde college, 
voor zover zij niet behoren tot het personeel van de universiteit, alsmede de 
(plaatsvervangende) studentleden van dit college kunnen aanspraak maken op een 
vergoeding voor elke door hen bijgewoonde vergadering van dat orgaan of een kamer 
daaruit.  

2. De (plaatsvervangende) leden van de in artikel 1, aanhef en onder b en e, genoemde 
commissies kunnen, voor zover zij niet behoren tot het personeel van de universiteit, 
aanspraak maken op een vergoeding voor elke door hen bijgewoonde vergadering van 
dat orgaan of een kamer daaruit.  

3. De (plaatsvervangende) leden van de in artikel 1, aanhef en onder c en d, genoemde 
organen kunnen, voor zover zij behoren tot de studenten van de universiteit, aanspraak 
maken op een vergoeding voor elke door hen bijgewoonde vergadering van dat orgaan.  

4. De (plaatsvervangende) leden van de in artikel 1 genoemde organen kunnen, voor zover 
verband houdend met hun functie als zodanig, aanspraak maken op vergoeding van 
reiskosten. 

Artikel 3: De hoogte van de vergoeding 

1. Reiskosten worden vergoed op basis van de binnen de universiteit geldende regelingen.  
2. Voor de (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) studentleden van het 

in artikel 1 onder a, bedoelde college bedraagt de vergoeding voor elke zaak die zij op 
hoorzitting behandelen 40 euro. In bijzondere gevallen kan een hoger tarief worden 
toegepast. Daarnaast ontvangt de voorzitter op jaarbasis een bedrag van 780 euro.  

3. Voor de (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de in artikel 
1 onder b, bedoelde commissie bedraagt de vergoeding voor elke zaak die zij op 
hoorzitting in de kamer voor bestuurlijke zaken, geschillen medezeggenschap, personele 
zaken, ontslagzaken en verkiezingen behandelen 60 euro. Voor elke zaak die zij op 
hoorzitting in de kamer voor studentzaken behandelen bedraagt de vergoeding 40 euro. 
In bijzondere gevallen kan een hoger tarief worden toegepast. Daarnaast ontvangt de 
voorzitter op jaarbasis een bedrag van 780 euro.  

4. Voor de (plaatsvervangende) leden van de in artikel 1 onder c en d bedoelde organen 
bedraagt de vergoeding voor elke bijgewoonde vergadering € 64,44.  

5. Voor de (plaatsvervangende) leden van de in artikel 1 onder e, bedoelde commissie 
bedraagt de vergoeding voor elke bijgewoonde vergadering € 128,37.  

6. De bedragen genoemd in de leden 4 en 5 worden per 1 januari van elk jaar herzien aan 
de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september 
van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO-lonen overheid voor 
volwassenen inclusief bijzondere beloningen. 
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Artikel 4: Citeertitel 

Dit reglement kan worden aangehaald als "Regeling vergoeding colleges en commissies".  

 
De regeling vergoeding colleges en commissies is vastgesteld door het College van Bestuur in zijn 
vergadering van 20 december 2005 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. 
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