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de korpsbeheerders van de regionale
politiekorpsen
de korpsbeheerder van het Klpd
de voorzitter van het college van bestuur van het
LSOP
het ministerie van Justitie
de Regieraad ICT Politie
i.aa.
- de korpschefs van de regionale politiekorpsen
- de korpschef van het Klpd
- de (fgd) hoofdofficieren van Justitie
- de voorzitter van de raad van toezicht van het
LSOP
- de directeur van de IT-organisatie
- de directeur van de Rijksrecherche
- de hoofden P&O van de politiekorpsen
- de hoofden FEB van de politiekorpsen
- de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP
- de leden van het LOSA
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Bijgaand doe ik u een wijzigingsregeling toekomen betreffende de Reisregeling
binnenland politie.
De wijziging van de Reisregeling binnenland politie betreft de wijziging van de
vergoedingsbedragen. Deze wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant
d.d. 8 februari, nr. 28, en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Naar de verdere inhoud van deze wijzigingsregelingen verwijs ik kortheidshalve.
Ik verzoek u belanghebbenden van de inhoud van deze circulaire in kennis te
stellen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur Politie,
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De Minisier van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksielaties,
Gelet op artikel 9 van bet Besluit vergoeding dienstreizen politie;
Besluit:
Artikel I

De Reisregeling binnenland politie
wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a. wordt
'€ 3,56' vervangen door € 3,64.
2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt
'€ 10,66' vervangen door: € 10,89.
B

Artikel 8, tweede lid, komt als volgt te
luiden:
2. In de gevallen, bedoeld in het eerste
lid, is de vergoeding gelijk aan hel
bedrag van de werkelijk gemaakte kos-

ten onder aftrek van € 1,55 in geval van
een ontbijt of een lunch of onder aftrek
van € 3,10 m geval van een diner, mei
dien verstande dat de op deze wijze
berekende vergoeding niet meer
bedraagt dan C 6,81 voor een ontbijt,
€11,46 voor een lunch en € 1734 voor
een diner.
In artikel 10, tweede lid, wordt '€ 69,07'
vervangen door: € 69,75.
In artikel 14. eerste lid, wordt '€69,07'
vervangen door: €69,75.
Artikel II

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij
woidi geplaatst en werkt terug tot en
met l januari 2006.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
De Minuter van Binnenlandse Zaten en
Koninkrijlurelaties,
J. W. Remies.
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ToeUchting

ui deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de in het Besluit vergoeding
dienstreizen politie neergelegde
bevoegdheid tot bet stellen van nadere
regels met betrekking tot dienstreizen
van de politie binnen Nederland.
De in deze regeling gehanteerde vergoedingsbedragen worden eenmaal per
kalenderjaar gewijzigd en zijn in overeenstemming met de poütievakorganisaties tot stand gekomen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
J. W. Remkes.

