
DIENSTREIZEN OP POST BINNEN RECHTSGEBIED / B&B4 
 

Definitie 
Onder “dienstreizen” op post binnen het rechtsgebied worden verstaan: 

- De reizen die personeelsleden, met inbegrip van het contractuele personeel, op post 

verrichten vanuit hun standplaats ter vervulling van een specifieke opdracht in dienstverband 

naar een plaats binnen het rechtsgebied bepaald binnen de Beheersautonomie. 

- Een bestemming behorende tot het rechtsgebied van de hoofdpost wordt beschouwd als 

zijnde een dienstreis binnen het rechtsgebied. Er moet dus ook geen uitgavenstaat  gericht 

worden tot B&B3. 

Voorbeeld: Alle dienstreizen met als bestemming een plaats behorende tot het rechtsgebied 

van Madrid (de hoofdpost) en dit voor ALLE personen tewerkgesteld op een post binnen dat 

rechtsgebied zullen beschouwd worden als dienstreizen binnen het rechtsgebied. Alle 

Spaanse posten zullen in dit geval hetzelfde rechtsgebied hebben, zijnde het rechtsgebied 

van de Ambassade van Madrid (hoofdpost). Een personeelslid van onze post te Alicante zal 

dus ook op dienstreis naar Barcelona kunnen gaan binnen de Beheersautonomie van zijn 

post. 

 

Verplaatsingen 

 Vliegtuig 

Principe 

• Het gebruik van het vliegtuig voor dienstreizen is toegelaten voor verplaatsingen waarvan de 

afstand meer dan 800 km heen/terug bedraagt en daarenboven in volgende gevallen: 

− indien de plaats van bestemming door een zee wordt gescheiden; 

− ingeval van uiterste dringendheid of overmacht; 

− wanneer de vervoersmogelijkheden over land niet bestaande, tijdrovend of gevaarlijk 

zijn. 

• Het groeperen of op elkaar laten aansluiten van zendingen wordt ten stelligste aangeraden. 

Alsook de mogelijkheid een reservatie te boeken met vertrek/aankomst tijdens het weekend 

indien de totale reiskosten budgettair voordeliger uitvallen voor het departement. 

Vliegtuigbiljetten zijn immers dikwijls heel wat goedkoper wanneer deze procedure gebruikt 

wordt en dit compenseert ruimschoots de één of twee bijkomende nachten hotel en/of 

dagvergoeding. 

 

  



Klasse 

• De vliegtuigreizen in het kader van een dienstreis worden gemaakt in economyclass. 

• Verplaatsingen in Business - klasse (C- klasse) zijn toegelaten in volgende gevallen: 

− indien de totale tijdsduur van de vliegtuigreis (zonder landing) meer dan zeven uur 

bedraagt; 

− in het kader van een bijzondere representatie - opdracht toegekend door het Departement; 

− indien ambtenaren ministers vergezellen tijdens hun zendingen in het buitenland. Deze 

laatste uitzondering geldt in voorkomend geval ook voor de F- klasse; 

− indien een fysische handicap werd vastgesteld door een medisch attest. 

 

Plaatsbespreking, aankoop en betaling van biljetten 

 

• De plaatsbespreking, de aankoop en de betaling van vliegtuigbiljetten voor dienstreizen 

binnen het rechtsgebied gebeuren in beginsel via het werkingsfonds van de post en dit 

binnen de beperkingen van de aan de post toegekende middelen voor dienstreizen. 

• Vóór elke afreis dient B&B3 niet meer afgetoetst te worden of B&B3 de biljetten niet 

goedkoper kan aankopen dan de post op de lokale markt. 

 

 Vervoer per trein 

• Personeelsleden die een dienstreis ondernemen per spoor hebben recht op een biljet in 

tweede klasse. 

• In geen geval mogen de kosten van spoorvervoer hoger liggen dan het tarief van het 

goedkoopste vliegtuigbiljet. 

 

 Boot 

• De kosten van maritiem vervoer bij een dienstreis kunnen in rekening worden gebracht tot 

een maximum dat overeenstemt met het goedkoopste tarief van de vliegtuigreis. 

• Voor de dagvergoedingen is de verplaatsing per vliegtuig als richtinggevend. 

 

Bij een (gelijktijdige) zending met meerdere personen uit één post, zal iedere deelnemer van 

hetzelfde vervoertype gebruik maken om dezelfde eindbestemming te bereiken. Desgevallend 

kan er hier beroep gedaan worden op gemeenschappelijk vervoer.  

Het is niet meer toegelaten om beroep te doen op verschillende vervoerstypes door verschillende 

personen van dezelfde post om dezelfde bestemming te bereiken tijdens één en dezelfde zending. 

  



 Privaat wegvervoer 

• Indien de post over één of meerdere dienstvoertuigen beschikt, dient prioritair beroep gedaan 

te worden op dit voertuig. Daarna op het openbaar vervoer. Het gebruik van de eigen wagen 

kan enkel mits duidelijke en gegronde redenen. 

• Dit dient eerder uitzondering dan de regel te zijn. 

• Indien personeelsleden het verkieselijk achten hun persoonlijk voertuig te gebruiken voor 

een dienstreis. Elk agent zal aan zijn uitgavenstaat, een ingevulde en getekende verklaring 

toevoegen waarvan (model hieronder).  

 

A. Het brengt GEEN kosten mee voor het werkingsfonds van de post: 

- Dan dient er ook geen voorafgaandelijk toelating gevraagd te worden aan B&B4.  

- Dit is in ieder geval al zo voor verplaatsingen binnen een straal van 60 km. van de 

standplaats van betrokkene.  

 

B. Er zijn kosten aan verbonden voor het werkingsfonds van de post:  

 

1. Het posthoofd: 

- Het posthoofd dient geen voorafgaandelijk toelating te vragen voor het gebruik van 

zijn persoonlijk voertuig/functiewagen indien hij binnen de budgettaire beperkingen 

van zijn enveloppe “Dienstreizen” blijft. 

- Al hoeft het posthoofd geen voorafgaandelijk toelating meer te vragen, dient hij wel 

een raming van de andere formules (trein, kilometervergoeding, vliegtuig,… zie punt 

2) te voegen bij zijn onkostenstaat. En het is de goedkoopste formule die gebruikt zal 

worden. 

 

2. Een ander personeelslid dan het posthoofd  

(2de secretaris, Consul, uitgezonden secretaresse, lokaal aangeworven agent, RBC, 

ITRH, …):  

- dan dienen zij dit voorafgaandelijk per officiële mail, met toevoeging van de raming 

van alle uitgaven, aan te vragen aan de dienst B&B4: 

• prijs treinticket 2de klasse; 

• goedkoopst vliegtuigbiljet; 

• kilometervergoeding. 

 

  



Verklaring te ondertekenen bij het gebruik van het persoonlijk voertuig tijdens een zending. 

 

VERKLARING 

 

Ondertekende (Naam, voornaam) , door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking, Directie Begroting en boekhouding gemachtigd zich van 

(dd/mmm/jjjj)  tot  (dd/mmm/jjjj)  om dienstredenen met zijn persoonlijk voertuig naar  

(plaats)  te begeven, verklaart hierbij uitdrukkelijk te verzaken aan elke schadeclaim ten 

aanzien van de Belgische Staat wanneer het bewijs wordt geleverd dat de schade door hem 

werd veroorzaakt ingevolge een vergrijp of zware fout of moet beschouwd worden als het 

gevolg van zijn onoplettendheid of verstrooidheid. 

 

Hij verklaart daarenboven eveneens te verzaken aan de indiening van een schade-aangifte 

wanneer zijn persoonlijk voertuig tijdens de duur van bedoelde dienstreis door brand zou 

worden geteisterd of in gevolge diefstal zou worden ontvreemd, wat tevens geldt voor de 

persoonlijke voorwerpen die zich in het voertuig mochten bevinden. 

 

Gedaan te………………….   (plaats en datum) 

 

(Naam en handtekening) 

 

 

  



Hotel 
 

 Principes 

• Net als voor de dagelijkse forfaitaire vergoedingen worden de maximumprijzen voor hotels 

jaarlijks vastgesteld bij ministerieel besluit.  

• De maximumprijzen zullen als basis worden gebruikt voor het opstellen van de 

kostenraming voor alle werkingsfondsen in EUR. Voor de andere posten is het de sterke 

munt van het werkingsfonds die bepalend zal zijn voor de munt waarin de kostenraming 

wordt opgesteld. Daarbij moet steeds de eenheidsprijs worden vermeld. 

• Voor de omrekening in EUR zal, indien betaald werd met een kredietkaart, de koers worden 

gebruikt van de kredietkaartmaatschappij. Zo niet dient de betrokkene de gehanteerde 

wisselkoers te staven met een stuk. 

• De terugbetaling van hotelkosten gebeurt steeds op basis van facturen. 

• Ten slotte zal er worden op aangedrongen dat in het kader van dienstreizen met 

overnachtingen de residenties van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen beter 

moeten worden gevaloriseerd. 

 

 Overschrijdingen 

• In beginsel kunnen de voormelde richtprijzen niet worden overschreden maar het posthoofd / 

ordonnateur kan, rekening houdend met zijn beschikbare enveloppe, hier eigenhandig over 

beslissen. Uiteraard dient hij zijn jaarlijks beschikbare budget als een goede huisvader te 

beheren en zullen elementen als opportuniteit, justificatie, rechtmatigheid, kostprijs, … 

hierin een rol spelen. 

• Een systematische overschrijding van de hotelkosten zal zeker geen aanleiding kunnen 

geven tot een verhoging van het jaarlijkse budget voor dienstreizen. 

• De RBC’s en ITRH hebben een eigen reisbudget waarvan het departement de ordonnateur is. 

Een voorafgaandelijk toelating vanwege respectievelijk B&B4 en ICT1 is vereist indien ze 

de voormelde richtprijzen voor hotels wensen te overschrijden. 

 

 

  



Dagelijkse forfaitaire vergoedingen 

Algemeen 

• De uitgaven die tijdens de zending worden gemaakt voor eetmalen, drank en andere kleine 

uitgaven worden gedekt door de dagelijkse forfaitaire vergoedingen volgens de modaliteiten 

opgesomd in de rubriek over de terugbetaling van de onkosten. 

• Bij dienstreizen met verschillende bestemmingen, waarbij verschillende dagvergoedingen 

van toepassing zijn, hangt de toepasselijke dagvergoeding af van de plaats waar men de 

nacht tevoren heeft doorgebracht.  

• De personen die het personeelslid vergezellen (bijvoorbeeld echtgenoten of andere 

gezinsleden) kunnen onder geen beding aanspraak maken op een dagvergoeding. 

• De dagelijkse vergoedingen worden bepaald bij ministerieel besluit. De lijst van dagelijkse 

forfaitaire vergoedingen, uitgedrukt in EUROS, wordt jaarlijks bijgewerkt. 

• Voor de personeelsleden op post bedragen de dagvergoedingen slechts 60% van deze die 

worden toegekend aan ambtenaren tewerkgesteld op het Hoofdbestuur. 

• De uitbetaling van de dagvergoedingen gebeurt in principe in de munt van het 

werkingsfonds of de tegenwaarde in lokale munt aan de officiële wisselkoers geldend tijdens 

de dienstreis en te bewijzen via een officieel document. 

 

 De dagvergoedingen (Expat. Personeel BZ) 

• De dagelijkse forfaitaire vergoedingen wordt toegekend op basis van de afwezigheid van het 

personeelslid van zijn administratieve standplaats tot het uur van terugkeer. Zij wordt slechts 

toegekend voor de effectieve dienstreis met uitsluiting dus van de eventueel door de 

ambtenaar vrijwillig gemaakte reisverlengingen. Bij de berekening van het geheel van de 

dagvergoeding waarop men wenst aanspraak te maken, moet steeds het eenheidstarief 

worden vermeld. 

• De dagvergoedingen worden uitgekeerd als volgt:  

- een volledige vergoeding op forfaitaire basis voor elke volle dag van afwezigheid (zijnde 

een dag tussen twee overnachtingen op dienstreis) ; 

- Voor missies van meer dan 24 uren wordt voor de dag van vertrek en de dag van 

terugkeer 50% van de forfaitaire vergoeding toegekend. Bedragen de uitgaven meer dan 

50% van de vergoeding, dan worden de reële kosten terugbetaald op vertoon van 

betalingsbewijzen en volgens de geldende maxima; 

- Als het ontbijt in de prijs van overnachting is inbegrepen, wordt de dagelijkse forfaitaire 

vergoeding verminderd met 15% (zie onder); 

- Gratis maaltijden worden niet vergoed; 

- Als een maaltijd inbegrepen is in het kader van een opleiding of symposium, wordt de 

dagelijkse vergoeding verminderd met 35% voor de lunch en met 45% voor het diner (zie 

onder);  

  



- Voor missies van een dag (meer dan 60 km), met een afwezigheid van meer dan 10 uur, 

wordt 50% van de forfaitaire vergoeding toegekend. Bedragen de uitgaven meer dan 50% 

van de vergoeding, dan worden de reële kosten terugbetaald op vertoon van 

betalingsbewijzen en volgens de geldende maxima; 

- Voor een afwezigheid van minder dan 10 uur (meer dan 60 km) worden de reële kosten 

terugbetaald op vertoon van betalingsbewijzen en volgens onderstaande maxima : 

▪ ontbijt: 15% van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding; 

▪ middagmaal: 35% van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding; 

▪ avondmaal: 45% van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding; 

▪ kleine uitgaven: 5% van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding (kleine uitgaven 

dekken onder meer: plaatselijk vervoer in het land van bestemming zoals tram, bus of 

metro, drank, versnaperingen, lokale telefoongesprekken, fooien); 

• Dienstreizen met een duurtijd van minder dan 4 uur geven geen aanleiding tot een 

dagvergoeding, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. 

 

  



 Vergoedingen voor het lokaal aangeworven personeelsleden 

• De reisuitgaven opgelopen door lokaal aangeworven personeelsleden met inbegrip van de 

chauffeurs worden slechts terugbetaald ten belopen van de reële kosten en op voorlegging 

van bewijsstukken.  

• In geen geval zal de terugbetaling die van de maxima kunnen overschrijden. 

• Het is evenwel mogelijk om omwille van redenen van praktische en administratieve aard te 

werken met lokaal geldende forfaitaire dagvergoedingen voor het lokaal hulppersoneel. 

• Iedere post kan dienaangaande trouwens een voorstel richten aan B&B 4. Het spreekt voor 

zich dat deze dagvergoedingen niet het bedrag aan dagvergoeding kunnen overschrijden 

voorzien voor de andere personeelsleden en dat éénmaal de goedkeuring werd gegeven voor 

het gebruik van deze forfaits aan lokaal geldende tarieven de post deze consequent dient toe 

te passen voor alle dienstreizen voor al het hulppersoneel. 

• Deze vergoedingen dekken dan alle uitgaven (voeding, drank, plaatselijk vervoer, fooien 

enz.) verricht door het lokaal hulppersoneel verricht tijdens de zending. Er dient evenwel 

een ontvangstbewijs van de betrokkene bij de bewijsstukken gevoegd te worden. Dit enige 

bewijsstuk moet tevens ondertekend worden door de ordonnateur. 

• De mogelijkheid om te werken met lokaal geldende forfaitaire bedragen die naast de 

hierboven vermeldde uitgaven ook de kosten van overnachting dekken is evenzeer niet 

uitgesloten. Er kan hier eveneens een voorstel gestuurd worden naar B&B4 ter goedkeuring. 

• De forfaitaire dagvergoeding (FDV) voor de lokaal aangeworven personeelsleden wordt 

toegekend volgens het volgende principe: 

1. 1FDV voor overnachting tussen 2 dagen (behalve dagen van vertrek en terugkeer); 

2. ½FDV indien dienstreis binnen dezelfde dag (meer dan 60 km); 

3. ½ FDV voor dagen van vertrek/terugkeer; 

4. Geen FDV voor dienstreizen minder dan 4 uren (of dienstreis binnen de 60 km). 

 

  



Terugbetaling van de onkosten 

 

 Principes 

• Dienstverplaatsingen op post kunnen slechts aanleiding geven tot terugvordering van 

gemaakte kosten, indien de bestemming meer dan 60 km van de standplaats van het 

personeelslid is verwijderd en meer dan vier uur heeft geduurd. 

• Voor de indiening van dienstreiskosten dient uitsluitend te worden gebruikgemaakt van de 

'Staat der uitgaven'. De rubriek van vertrek- en aankomsturen dient stelselmatig te worden 

ingevuld en de gemaakte bestedingen dienen te worden opgesplitst over de verschillende 

uitgavencategorieën. Bewijsstukken moeten worden toegevoegd. 

• De RBC’s hebben een eigen door B&B4 (ordonnateur van de uitgaven) opgelegde Excel- 

document die door hen verplicht te gebruiken is voor terugbetaling via het werkingsfonds van 

alle terugbetaalbare onkosten via hun eigen werkingsbudget. 

 

 Procedure 

Dienstreizen binnen het ambtsgebied 

• De gemaakte kosten kunnen worden terugbetaald uit het werkingsfonds voor zover het 

beschikbare budget op de enveloppe dienstreizen dit toelaat. 

• Indien er bij dienstreizen binnen het ambtsgebied integendeel wel een overschrijding 

optreedt, beschikt de betrokken post niet over de garantie dat de meerkosten zullen worden 

terugbetaald. Een systematische overschrijding van de hotelkosten zal zeker geen aanleiding 

kunnen geven tot een verhoging van het jaarlijkse budget voor dienstreizen. 

• Desgevallend kan er een voorschot uitbetaald worden via het werkingsfonds. Het bedrag van 

het voorschot kan in geen geval meer bedragen dan 70% van het geheel van de dag- en 

huisvestingsvergoedingen die voor de duur van de zending worden toegekend. 

 

De vervoerskosten 

• Deze kosten omvatten de eigenlijke kosten van het personenvervoer, kosten van vervoer 

tussen vertrekpunt naar stations, luchthaven en hotels. 

• De andere verplaatsingskosten (niet opgenomen hier onder “Andere kosten”) op de plaats van 

bestemming worden niet meegerekend. Zij worden gedekt door de dagvergoeding.  

• Indien de reistitels werden afgeleverd door B&B3 dienen deze kosten enkel pro memorie 

(P.M.) als ingeschreven te worden. 

  



• De opgelopen kosten tijdens een dienstreis worden ingebracht volgens de goedkoopste 

formule voor het departement: 

- Vervoer per trein: 

o Mag in geen geval hoger liggen dan goedkoopste vliegtuigbiljet. 

o Eventueel supplement couchette. 

- Boot: 

o Mag in geen geval hoger liggen dan goedkoopste vliegtuigbiljet. 

- Met dienstvoertuig: 

o Brandstof, tol, kleine herstelling(en) aan het voertuig, …) zijn ten laste van de sub- 

PO “Kanselarij”. 

o Een vastgelegde kilometervergoeding kan niet aangerekend worden wanneer men de 

dienstwagen gebruikt. 

- Met persoonlijk voertuig: 

o hetzij treinbiljet 2de klasse,  

o het goedkoopst vliegtuigticket of  

o of via de vastgelegde eenheidsvergoeding per km. deze vergoeding bedraagt vanaf 

01.07.2018 tot 30.06.2019: 0,3573 EUR per kilometer (raadpleeg B&B3 of via het 

IntraNet voor de vastgelegde eenheidsvergoedingen).  

De aangerekende kilometers zijn deze tussen het vertrek en de plaats van aankomst 

((hotel) H/T). Verplaatsingen ter plaatse komen niet in aanmerking. 

Deze formules bij het gebruik van het persoonlijk voertuig, dekken ALLE 

vervoerskosten en andere kosten zoals brandstof, herstellingen, tol, parking,… 

 

• Het spreekt voor zich dat er nooit sprake van kan zijn om zich via het werkingsfonds te laten 

uitbetalen en daarna dezelfde uitgaven nog eens ter verantwoording van de postvergoeding 

te gebruiken. Dit is ongeoorloofd dubbel gebruik. 

 

De hotelkosten 

• Hotelkosten kunnen in rekening worden gebracht voor elke overnachting die het 

personeelslid moet doen buiten zijn woonplaats in het kader van een dienstreis of van een 

opdracht hem toegewezen door het Departement. Terugbetaling van de hotelkosten gebeurt 

enkel op basis van hotelfacturen waarbij privé-uitgaven niet worden terugbetaald. 

• Hotelkosten kunnen ook in rekening worden gebracht voor hotelovernachtingen binnen het 

ambtsgebied van de post, indien die overnachtingen noodzakelijk zijn bij de uitvoering van 

een specifieke opdracht vanwege het Departement. 

• Deze kosten mogen de indicatieve maximale tarieven in Euro niet overschrijden 

 

  



• Bij die overnachtingskosten kan exclusief in rekening worden gebracht: 

- de strikte overnachtingskosten; 

- het tarief voor een enkele kamer, tenzij andere gezinsleden mee de toelating hebben 

gekregen tot deelname aan de dienstreis op kosten van de Staat; 

- het dubbele kamertarief, wanneer het niet duurder is dan het enkel. Eventueel dient 

hiervan schriftelijk bewijs te worden geleverd. 

 

In absolute regel zijn niet toegestaan: ontbijt, strijkdienst, en andere bijkomende hotelkosten 

(internet,…). 

 

Andere kosten 

 

• Volgende uitgaven kunnen, op voorlegging van bewijsstukken en met voldoende ruimte 

binnen de budgettaire enveloppe dienstreizen, in aanmerking worden genomen voor 

terugbetaling (buiten de dagvergoeding): 

1. internationale telefoongesprekken in dienstverband (met gedetailleerde telefoonlijst); 

2. inschrijvingsgeld seminaries; 

3. buitengewone uitgaven die door de aard van de zending of wegens overmacht niet 

konden worden vermeden vb. huur lokaal, huur tolk, … 

4. huur van een voertuig (eventueel met chauffeur); 

5. plaatselijk vervoer zoals tram, bus of metro: het betreft hier enkel de verplaatsing van het 

hotel (plaats van overnachting) naar de vergaderplaats en dit 1x per dag (H/T); 

6. Bij gebrek aan een dienstvoertuig of openbaar vervoer wordt de verplaatsing per taxi 

van/naar luchthaven of station terugbetaald en dit tot 50,- EUR per rit. De kost van een 

parking wordt beperkt tot 50,- EUR. 

Zoals vermeld in de verklaring bij het gebruik van een persoonlijk voertuig, kan geen 

schadeclaim ten aanzien van de Belgische staat ingediend worden. 

 

Voor deze hier hoger vermelde uitgaven (1 à 6) dient er dus geen voorafgaandelijk akkoord 

aangevraagd te worden maar kunnen zeker geen aanleiding geven tot een verhoging van het 

jaarlijks budget dienstreizen. 

 

 


