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In de vergadering van 20 april 2010 is andere gesproken over het declareren van
de kleine component in DIDO. Ter vergadering is afgesproken dat nogmaals

Afschrift aan
de leden van de
sectorcommissie Defensie

nadrukkelijk gecommuniceerd zal worden teneinde eventuele onduidelijkheden
weg te nemen. Voorts is afgesproken dat de tekst ter publicatie aan u ter
kennisneming zal worden toegezonden. Met deze brief bied ik u de tekst aan
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onze referentie en betreft
vermelden.

zoals ik deze zal publiceren. Hierna volgt de tekst.
“Tegemoetkoming kleine uitgaven (kleine component)
Gebleken is dat gewijzigde systematiek van het opvoeren van kleine uitgaven, de
zogenaamde kleine component in DIDO, ondanks de mededelingen daaromtrent
in het “Nieuws” en de “FAQ” in DIDO, nog niet bij een ieder bekend zijn.
Bij de invoering van DIDO is om pragmatische redenen gekozen voor een
automatische vink voor de kleine component bij dienstreizen van 4 uur of langer.
Hierdoor bestaat ten onrechte de indruk dat er in alle gevallen aanspraak bestaat
op die kleine component. De regelgeving is daarin echter helder. Er bestaat
aanspraak op de kleine uitgaven bij dienstreizen van ten minste 4 uur voor
noodzakelijk gemaakte verblijfskosten (Artikel 12 lid 1 en 13 lid 1 van het Besluit
dienstreizen defensie).
De Tegemoetkoming kleine uitgaven is een forfaitaire tegemoetkoming voor
noodzakelijk te maken kleine uitgaven waaronder in elk geval worden begrepen
de buiten de defensielocaties gemaakte kosten voor consumpties zoals koffie en
thee. Koffie en thee zijn vrij verkrijgbaar op zowel op de eigen defensielocatie als
op andere defensielocaties. Hierdoor is het veelal niet noodzakelijk meer kosten
te maken dan die gemaakt zouden worden indien op de “eigen” defensielocatie
zou zijn verbleven.
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Voor overige consumpties zoals koeken en andere versnaperingen dient immers
ook op de eigen defensielocatie gewoon betaald te worden en het zou niet te
motiveren zijn waarom een dienstreiziger een vergoeding krijgt voor
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versnaperingen en zij die niet op dienstreis zijn daarvoor zelf moeten betalen.
Datum
18 mei 2010

Dat neemt niet weg dat er toch kosten gemaakt kunnen worden. Moet u kosten
maken dan kunt u daarvoor de kleine component aanvinken in DIDO. Zoals
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hiervoor al is gesteld is deze kleine component een forfaitair bedrag (thans
€4,50). Dit betekent dat indien de door u gemaakt kosten lager zijn dan €4,50, u
toch dit gehele bedrag wordt toegekend. Aan de andere kant betekent dit dat
indien die kosten hoger zijn er ook slechts €4,50 wordt toegekend. Hiervoor
behoeven geen bonnen of ander bewijsmateriaal te worden overlegd.
Zowel onder “Nieuws” als onder de “FAQ” wordt in DIDO de navolgende uitleg
gegeven.
De Tegemoetkoming kleine uitgaven is een forfaitaire tegemoetkoming voor
noodzakelijk te maken kleine uitgaven.
Onder kleine uitgaven worden in elk geval begrepen de buiten defensielocaties
gemaakte kosten voor consumpties zoals koffie en thee. Koffie en thee zijn vrij
verkrijgbaar op zowel op de eigen defensielocatie als op andere defensielocaties.
Hierdoor is het veelal niet noodzakelijk meer kosten te maken dan die gemaakt
zouden worden indien op de “eigen” defensielocatie zou zijn verbleven. Voor
overige consumpties zoals koeken en andere versnaperingen dient immers ook op
de eigen defensielocatie gewoon betaald te worden en het zou niet te motiveren
zijn waarom een dienstreiziger een vergoeding krijgt voor versnaperingen en zij
die niet op dienstreis zijn daarvoor zelf moeten betalen.
Dat neemt niet weg dat er toch kosten gemaakt kunnen worden, te weten
onderweg naar een defensie locatie dan wel bij dienstreizen naar een niet
Defensie locatie. Moet u kosten maken dan kunt u daarvoor de kleine component
aanvinken in DIDO. Zoals hiervoor al is gesteld is deze kleine component een
forfaitair bedrag (thans €4,50). Dit betekent dat indien de door u gemaakt kosten
lager zijn dan €4,50 u toch dit gehele bedrag wordt toegekend. Aan de andere
kant betekent dit dat indien die kosten hoger zijn er ook slechts €4,50 wordt
toegekend. Hiervoor behoeven geen bonnen of ander bewijsmateriaal te worden
overlegd.

Om bovenstaande reden wordt met ingang van 1 januari 2010 - indien in DIDO
bij de categorie reis de optie “gewone dienstreis” (in het tabblad reisgegevens)
wordt gekozen - de kleine component niet meer automatisch uitbetaald. Het is
nog wel mogelijk de kleine component in DIDO in te vullen, u dient hierbij
rekening te houden met het volgende:
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-

U reist naar een defensielocatie: op een defensielocatie is koffie en thee gratis

verkrijgbaar. Hierdoor worden geen noodzakelijke kosten gemaakt. Echter
indien u moet reizen kan het zijn dat u onderweg kosten moet maken. In dat
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geval kunt u de omschrijving invullen: kosten onderweg.
Datum
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-

U reist naar een niet defensielocatie: indien u reizende naar of op deze locatie

kosten heeft moeten maken kunt u invullen: kosten niet defensie locatie.
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U kunt natuurlijk ook een andere omschrijving invullen, als het voor de
manager/transactieafhandelaar maar duidelijk is dat u noodzakelijk kosten heeft
moeten maken in relatie tot de dienstreis.
Bij de volgende activiteiten:
- Medisch (MGD/CMH/bedrijfsarts)
- Medische repatriëring
- Oefening (evaluatie)
- Oproep reservisten
- Representatie bezoek collega
- Sollicitatie binnen Defensie
- Sportactiviteit
is het niet toegestaan om bij de categorie reis in DIDO de optie “gewone
dienstreis” te kiezen. Er zal moeten worden gekozen uit één van de
bovengenoemde activiteiten. Voorbeeld: U gaat naar het CMH. In het tabblad
reisgegevens in DIDO kiest u bij de categorie reis de optie “Medisch
(MGD/CMH/bedrijfsarts)”.
De reden dat deze optie gekozen dient te worden, is dat er geen verblijfkosten
(kleine component of maaltijden) gedeclareerd mogen worden (zie MP 31-300
artikel 13 lid 1d van het Besluit dienstreizen Defensie en MP 31-300 artikel 14
van de Regeling dienstreizen Defensie).
Tot slot nog het volgende.
De transactieafhandelaar/functionele chef dient de dienstreisdeclaratie te
beoordelen en te accorderen alvorens deze tot uitbetaling komt.
Bij die beoordeling zal in redelijkheid worden gekeken naar noodzakelijk
gemaakte kosten in relatie tot de reistijd en de bestemming. Het zal daarbij
duidelijk zijn dat een dienstreis van de ene defensielocatie naar de andere
defensielocatie met een korte reistijd (verplaatsingstijd) nauwelijks noodzakelijke
kosten met zich mee kan brengen. Dit betekent overigens niet dat er dan ook
geen noodzakelijke kosten gemaakt kunnen worden.
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Zijn er noodzakelijke kosten gemaakt dan zal bij de beoordeling daarvan in
beginsel niet worden gekeken waaruit die kosten hebben bestaan.”
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Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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18 mei 2010
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Mr. Drs. N.M. Coorens-Hansen (wnd.)
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