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-------------------------------------------------------------------------------Artikel 1: Tegemoetkoming studentleden en -adviseurs faculteitsbesturen
1. Gedurende de periode van hun lidmaatschap of adviseurschap ontvangen de studentleden en
-adviseurs van de faculteitsbesturen als zodanig een tegemoetkoming.
2. De hoogte van de tegemoetkoming, als bedoeld in het eerste lid, is gerelateerd aan het bedrag
horende bij salarisnummer 2 van salarisschaal 6 en bedraagt per maand 4/9 deel van dit
bedrag.
3. Studentleden en -adviseurs die krachtens Deel II van de Regeling Financiële ondersteuning
studenten 2000 een tegemoetkoming ontvangen kunnen voor dezelfde
bestuurswerkzaamheden geen beroep doen op deze regeling.
Artikel 2: Vrijstelling leden faculteitsbesturen
Gedurende de periode van hun bestuurslidmaatschap zijn de decanen en de overige tot de
geleding van het personeel behorende leden van de faculteitsbesturen in die mate van hun
normale werkzaamheden vrijgesteld als voor de vervulling van hun bestuursfunctie redelijkerwijs
noodzakelijk is.
Artikel 3: Beroepsleden faculteitsbesturen
1. Het College van Bestuur kan in bijzondere gevallen een decaan dan wel een of meer andere
leden van een faculteitsbestuur benoemen die hun bestuursfunctie anders dan op basis van
de vrijstelling bedoeld in artikel 2, vervullen.
2. De bezoldiging van de in het eerste lid bedoelde decaan of andere leden vindt plaats
overeenkomstig de salarisschaal die voor hen door het College van Bestuur met
inachtneming van de regels van het universitair systeem van functieordenen is bepaald.
Artikel 4: Toelage decanen
1. Gedurende de periode van hun bestuurslidmaatschap ontvangen de decanen, met
uitzondering van de decaan van de Faculteit Geneeskunde en een decaan als bedoeld artikel 3,
een toelage.
2. De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt per maand 8% van het maximum van
salarisschaal 18.
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Artikel 5: Toelage vicedecanen en instituutsdirecteuren
1. Gedurende de periode van hun bestuurslidmaatschap ontvangen de vicedecanen en de
instituutsdirecteuren, met uitzondering van die van de Faculteit Geneeskunde, van hen die
lid zijn van de Raad van Bestuur van het LUMC en leden als bedoeld in artikel 3, een toelage.
2. De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt per maand 4% van het maximum van
salarisschaal 18.
Artikel 6: Onkostenvergoeding
1. Gedurende de periode van hun bestuurslidmaatschap kunnen decanen, vicedecanen en de
portefeuillehouders bedrijfsvoering van faculteiten aanspraak maken op een
onkostenvergoeding ter dekking van alle gebruikelijke onkosten die samenhangen met het
bestuurslidmaatschap. Deze onkostenvergoeding wordt forfaitair bepaald op 135 euro per
maand.
2. De overige leden van de besturen van de faculteiten, met uitzondering van de student-leden
en leden van de Faculteit Geneeskunde, de directeuren van de diensten en de secretaris van
het College van Bestuur maken gedurende de periode van hun bestuurslidmaatschap
respectievelijk tijdens het functioneren als directeur of secretaris eveneens aanspraak op de
onkostenvergoeding als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 7: Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als: “Vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur,
instituutsdirecteuren en directeuren van diensten”.
-------------------------------------------------------------------------------De "Vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur, instituutsdirecteuren en directeuren van
diensten" is:
vastgesteld door het College van bestuur bij besluit van 9 juli 1998;
gewijzigd door het College van bestuur bij besluit van 10 september 1998;
gewijzigd door het College van bestuur bij besluit van 7 maart 2002;
gewijzigd door het College van bestuur bij besluit van 3 juli 2003;
gewijzigd door het College van Bestuur bij besluit van 21 april 2005;
gewijzigd door het College van Bestuur bij besluit van 13 januari 2009;
gewijzigd door het College van Bestuur bij besluit van 7 juli 2009.
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