
Bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 30 maart 2001

MAALTIJD- EN LOGEMENTSVERGOEDING in EUR

Tabel 1

Forfaitaire bedragen voor maaltijdkosten behalve indien de maaltijd geleverd wordt door een mess of huishouding zoals bedoeld in tabel 2.

Ontbijt : 2,48

Middagmaal : 6,20

Avondmaal : 6,20

Nachtmaaltijd : 3,48

Tabel 2

Forfaitaire bedragen voor maaltijdkosten voor de maaltijden genomen of geacht genomen te zijn in een mess of huishouding van de federale
politie, van de krijgsmachten, van ministeries of van federale parastatalen, gemeenschappen of gewesten, van een gemeente of van ieder ander
organisme of onderneming waarmee een overeenkomst werd gesloten.

Ontbijt : 1,24

Middagmaal : 2,48

Avondmaal : 2,48

Nachtmaaltijd : 1,74

Tabel 3

Maximale bedragen voor de kosten van logement en ontbijt (1) (2) in het geval van een rechtstreekse tenlasteneming door de Staat of de
terugbetaling op voorlegging van een nota of ontvangstbewijs.

indien geleverd door een aan BTW-
onderworpene

indien geleverd door een niet aan BTW-
onderworpene

Logement met ontbijt : 44,63 EUR per nacht 20,33 EUR per nacht

Alleen logement : 39,67 EUR per nacht 17,85 EUR per nacht

(1) Indien het logement wordt geleverd met ontbijt is de vergoeding voor ontbijt (tabel 1 of 2) niet verschuldigd.
(2) In geval van half pension of vol pension zal het bedrag vermeld op de nota of ontvangstbewijs terugbetaald worden binnen de grenzen

van het bedrag bekomen door de som te maken van de, naar gelang van het geval, in de tabel 1, 2 en 3 vermelde bedragen.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

De Minister van Ambtenarenzaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE
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