Regeling Vacatiegelden

Artikel 1. Begripsbepalingen
1. Deze regeling verstaat onder:
a. reiskosten: de kosten die zijn gemaakt voor de verplaatsing van standplaats naar plaats
van tewerkstelling in verband met het bijwonen van een vergadering of zitting.
b. zitting:
hoorzitting in het kader van de behandeling van een verzoekschrift of
onderzoek.
2. De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden tevens voor deze Regeling.

Artikel 2. Rechthebbenden vacatiegeld
1. Aan de voorzitter en leden van de commissie, alsmede hun plaatsvervangers wordt voor het
bijwonen van een vergadering of zitting een vacatiegeld toegekend.
2. Tot bewijs van aanwezigheid strekt:
a. de getekende presentielijst van de vergadering van de commissie;
b. het proces verbaal van de zitting van de commissie dan wel een extract waaruit de
presentie blijkt;
c. de notulen van de vergadering van de commissie dan wel een extract waaruit de
presentie blijkt.
3. Een vacatiegeld wordt tevens toegekend voor elke keer dat de voorzitter en/of een lid van de
commissie moet optreden namens de commissie, anders dan in een vergadering of zitting van
de commissie.

Artikel 3. Hoogte vacatiegeld
1. Het vacatiegeld, bedoeld in artikel 2, bedraagt:
a. € 357,22 voor de voorzitter;
b. € 274,79 voor de leden.

Artikel 4. Reiskostenvergoeding binnenland
1. Tot de vergoeding van reiskosten binnenland zijn gerechtigd de voorzitter en de
(plaatsvervangende) leden van de commissie, voor het bijwonen van een vergadering of
zitting.
2. Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de in dit artikel bedoelde kosten,
wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop ingevolge deze regeling
aanspraak bestaat.

Artikel 5. Hoogte reiskostenvergoeding binnenland
Terzake van de reiskosten binnenland wordt een forfaitair bedrag vergoed ter grootte van de prijs van
een dagkaart eerste klasse voor het openbaar vervoer.

Artikel 6. Reiskostenvergoeding buitenland
Reis- en verblijfkosten voor reizen buiten Nederland worden alleen na voorafgaande schriftelijke
toestemming van het ministerie van OCW vergoed.
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Artikel 7. Betaling
Betaling van de vacatiegelden en reiskostenvergoeding vindt plaats aan het einde van een kwartaal
door de secretaris, op basis van gebleken aanwezigheid als bedoeld in artikel 2.

Artikel 8. Inwerkingtreding en werkingsduur
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 september 2017 en werkt terug tot en met
1 september 2017.
2. Deze regeling werkt tot de eerstvolgende evaluatie van de inhoud en werking van de
Gedragscode zoals bedoeld in artikel 8.3 van de Gedragscode.

Artikel 9. Aanhaling en publicatie
Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Vacatiegelden" en wordt ter informatie
gepubliceerd op internet.

Aldus bepaald en vastgesteld door de commissie,
te Utrecht op 20 september 2017,

ir. J.E.J. van Bergen
voorzitter

J.G. van den Bosch MA
secretaris
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