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Bijgaand doe ik u toekomen een nieuwe tarieflijst voor logies- en overige kosten
bij buitenlandse dienstreizen, ingaande 1 oktober 2011.
De bedragen in de tarieflijst worden tweemaal per jaar, per 1 april en per
1 oktober, gewijzigd en zijn gebaseerd op de (in dollar, euro of CFA-Franc)
vermelde bedragen in de Schedules of Daily Subsistance Allowance Rates (DSAlijsten) van de Verenigde Naties. De in de DSA-lijsten opgenomen bedragen in
dollar en CFA-Franc zijn ten behoeve van de tarieflijst omgerekend in euro.
Voor het omrekenen van CFA-Franc wordt gebruik gemaakt van de vaste
omrekenkoers van 100 CFA-Franc = € 152,45.
De gebruikte omrekenkoers van de dollar is ditmaal € 0,721 euro.
In de praktijk kan soms door omstandigheden ter plaatse blijken, dat de in de
tarieflijst genoemde bedragen niet toereikend zijn. Het zevende lid van artikel 10
van het Reisbesluit buitenland biedt het bevoegde gezag de mogelijkheid om de
ambtenaar toe te staan in die situatie de meerdere kosten in rekening te
brengen.
De gewijzigde tarieflijst zal in de Reisregeling buitenland worden opgenomen en
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in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarmee komt de bestaande tarieflijst
te vervallen.
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

J.J.M. Uijlenbroek
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

Nieuwe werkwijze verspreiding circulaires:
In de circulaire van 12 juli 2011, met kenmerk 2011-2000232348, over de nieuwe
werkwijze verspreiding circulaires en aankondigingen is aangegeven dat de
Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk per 1 juli 2011 van start is
gegaan. Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in de Staatscourant
gepubliceerde circulaires. De verzending van circulaires per post komt hiermee te
vervallen. In 2011 zullen de circulaires bij wijze van overgang nog wel per post
worden verzonden.
Indien u de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt
ontvangen kunt u zich aanmelden via onderstaande link:
https://fd7.formdesk.com/BZK/aanmelden_SARR
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