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Landsverordening tot regeling van de vergoeding
voor reis- verblijfkosten voor ministers
(Vergoedingsregeling reis- en verblijfskosten
Ministerraad)1

Artikel 1
1.
2.

De Ministers genieten vrije overtocht voor reizen naar een van de
landen van het Koninkrijk of naar het buitenland, indien zij in hun
hoedanigheid van Minister reizen.
De Minister-President doet mededeling aan de Gouverneur van reizen
als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2
Bij reizen als in artikel 1 bedoeld, wordt de overtocht verleend in de eerste
klasse van het vervoermiddel, waarmee wordt gereisd.
Artikel 3
1.
2.

De Ministers genieten een maandelijkse vergoeding voor
vervoerkosten ad een bedrag van Naf 500,Bij een reis, als bedoeld in artikel 1, genieten zij bovendien een
vergoeding voor vervoerkosten ten belope van de werkelijk
gemaakte kosten.

Artikel 4
1.
2.

3.

Tot het maken van een reis naar het Europese deel van Nederland of
naar het buitenland, wordt bij meerderheid der stemmen in de
vergadering van de Ministerraad besloten.
De Ministers genieten bij reizen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
indien van een openbare logeergelegenheid gebruik wordt gemaakt,
een vergoeding wegens verblijfkosten tot een door de Ministerraad,
voor ieder geval afzonderlijk, dan wel in het algemeen te bepalen
bedrag per dag.
Indien bij reizen als in het eerste lid bedoeld niet van een openbare
logeergelegenheid gebruik wordt gemaakt, wordt een vergoeding
genoten naar reden van de helft van het in het eerste lid bedoelde
bedrag.

Artikel 5

1

AB 2010, GT no. 7

Deze uitgifte geschiedt op grond van additioneel artikel II van de Staatsregeling.

De vergoeding wegens verblijfskosten wordt berekend over de dag van
vertrek tot en met de dag van de terugreis.
Artikel 6
Met uitzondering van artikel 3, eerste lid, zijn de bepalingen van deze
landsverordening van overeenkomstige toepassing op de secretaris van de
Ministerraad of ambtenaren die op verzoek van de minister, meereizen met
de minister.
Artikel 7
Bij het maken van een reis op de voet van de bepalingen van deze
landsverordening worden de premiekosten van verzekering tegen
reisongevallen vergoed. De voor ambtenaren ter zake geldende regelingen
zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstane dat
premievergoeding plaats vindt voor een verzekering tot ten hoogste Naf
75.000,-Artikel 8
Deze landsverordening kan worden aangehaald als: "Vergoedingsregeling
reis- en verblijfskosten Ministerraad".
Uitgegeven de twintigste december 2010
De Minister van Algemene Zaken,
S.A. Wescot-Williams
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