
M~NtSTERIE ~JAN JUSTITIE
Poslbus 20301
2500 EH s-G,avenhage
el: (070) 37079 II: telex 34554 mvl ill

Dir. D. & J.
27047 DJ 90

DE MI≥TISTER ‘JAN JUSTITIE,

Celet op artikel 15, tweede lid, van de Cevangenisinaatregel;

Gelet op bet Vacatiebesluje 198$;

Besluit

Lngaanda 1 april 1990 aan de voorzitters en laden van de cominissies van toezicht

bij de penitentiaire inrichtingen en aan de uit die comrnissies benoemde

voorzitters en leden van beklagcommissjes, alleensprekende beklagrechters en

maandcoinmissarissen een vacatiegelci toe te kennen tar hoogte van het hierna te

noamen bedrag voor elke dag waarop zij een of meer vergaderingen of zittingert

van genoemde coxrunissies bijwonen, zitting houden, respectievelijk spreekuur

houden. -

(Fungerend) voorzitt~er van de commissie van toezicht f. 150,--

Lid van de commissie van toezjcht f. 100,--

(Fungerend) voorzitter van de beklagcommissje f. 225,--

Lid van de beklagconunissje f. 150,--

Alleensprekende beklagrechter a 225, - -

Maandconunissaz-js f. 100,--

‘s-Cravenhage, 17 augustus 1990.

Dc Minister voornoemd,
Maniens de Minister,

Bet 1-{oofd van cia Direc tie
Delinquen~fl\zorg en Jeugdinrichtingen,

I’ ~

-

~drs C., Davids) ply.
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C nd a rd a a I
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Doorkrnsnummer(s)
Calum

Karimerk
Code
,\ard

Onderwerp

Aan do voorzitters van de commissies van toezicht bij:
- do penitentlaire inxichtingen
- do rijks[nrlchtingen TBS
- do rijks justidele jeugdlinrichtingen
- bet Grenshospitum

Aldellng Planning en Pinancienlflhl
C. Zwart, 0. van Loencn en W. Sleeking
(070) 3 70 25 85
29 mci 1995
48443319510J1
0 8. 742. 7
Financiele Regelgeving
Vacatiegelden en reiskosten Conunissies van Toezlcht

Schedeidoekshaven 131 Terminal Nornrl
2511 EM OW HAAG
rejefoon (070) 3 70 79 1

Fax (070)3 7029 43

Hierbij vraag 1k uw aanducht voor hot vGlgcnde:

Zoals u bekend, is in hot kader van de verzelfstancliging de voormalige Directie
Ddllnkwentenzorg en Jeugdinrichtlngcn per I januari 1995 overgegaan in het
agentschap Oienst Jusdtiele Inrichtingen.

Ais gevoig hiervan zullen taken, voorzover mogelijic, gedeconcentreerd worden
naar do inrichtingen en zullen met name betalingen. welke voorheen door de
Centrale Directie Pthancieel-Economische Zaken van het Ministerle werden
gedean. worden overgedragen.

Voor uw commissie zal dli gaan inhouden, dat tie betallng van zowel do reiskos
ten als de vacatiegelden met ingang van 1 april 1995 zal geschleden door de
inrichting, waar uw commissle haar werkzaarnheden uiwoert 1k teken hierbij
aan, dat met betrekking tot de vacaliegelden deze regeling afleen geldt voor de
leden, die niet in djeost zijn van het Ministeria Voor hen, die in dienst zi)n van
bet Miiflstcj-je, blljft gelden, dat do beinling geschiedt door de Centrate Directie
Personceis Zaken, Dc betreffende decJaraties dienen gezonden te worden ann de
l-loofdafdeling Personeels Informatie en Salaris Administratie.

Circulaire

Poscaores Pos(bus 30132. 2500 CC DEN HAAG

>,Jiniscerie van Justine

Sezoekadres



•184133/95/l)fl / 29 mci 1995

Ter voldoening van bovengcnoemde kosten zal aan de inrichtingen een norm-
budget worden toegekend, waarbiJ zal worden aangetekend, dat een overschrij
ding van het budget flier mag betekenen, dat betaling achterwege blijft.

Uen afschrift van dli rondschrijven heb 1k doen toekomen nan de directeuren van
de penitentlaire inrichtingen, de Rijks Justitiele Jeugdinrichtingen en de Rijks
TBS-inrichtingen.

De Minister van Justitie,
Namens de Minister,
[let l-Ioofd van de Dienst
lustitiele [nrichtingen,



Circulaire Ministerie van Justitie

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Bezoekadres

Sohedeldoekshaven 100
Hoofden van de sectoren en uitvoeringsorganisaties 2511 LX Den Haag
en de Hoofden van Dienst binnen het bestuursdepar- TeleThon (070)37079 11
tement Fax (070)3 70 7981

Telex 34554 mvj ni

Onderdeel Personeelsservice Centrum
Contactpersoon din. P. Verbeek

Doorkiesnummer(s) (070) 370 66 25
Datum 10 januari 2001

Kenmerk 5050979/OO1DP&O
Onderwerp Vacatiegelden Ministeric van Ittetitie

Bij mijn circulaire van 25 juni 1996, kenmerk DDS 563877, heb 1k de werkings
duur van mijn circulaire van 8 juli 1992, kenmerk 218051/92/CDPZ met be-
trekking tot bet toekennen van vacatiegelden op grond van het Vacatiegelden
besluit 1988, verlengd tot 1 juli 2000. Het verstrijken van de werkingsduur en
het aanpassen van enkele bedragen zijn de aanleiding geweest tot bet laten
verschijnen van een nieuwe circulaire met betrekldng tot de vacatiegelden bij
het Ministerie van Justitle,
Deze circulaire beoogt geen wijziging te brengen in de categorie-indeling,
zoals die sinds 1 april 1990 bestaat, noch in bet ter zake gevoerde beleid.
Deze circulaire treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan en werkt
terug tot en met 1 juli 1999.

Het Vacatiegeldenbesluit 1988 voorziet er in dat aan leden van bepaalde
commissies, aan haar (adjunct-)secretarjssen en aan deskundigen die aan de
werkzaaniheden van de commissie deelnemen, voor bet bijwonen van een
vergadering van de commissie (of een van baar subeommissies), een vacatie

Z geld kan woMen toegekend. Daarbij worden twee of m&er vergaderingen op
dezelfde dag aangemerkt als één vergadering.
De hoogte van bet vacatiegeld wordt - gelet op het Vacatiegeldenbesluk 1988 -

vastgesteld door de minister onder wiens ministerie de conmflssie ressorteert.
Dc minister van Financiën stelt evenwel - rekening houdende met do zwaarte
van de taak van de commissies - de maximumbedragen voor vacatiegelden
vast.

UitshsUing aanspraak Vacatiegeld
Van toekenning van vacatiegeld zijn op grDnd van artikel 2, eerste lid, van het
Vacatiegeldenbesluit 1988 uitgesloten:
a) functionarissen in dienst van bet Rijk, van een ander publiekrecbterlijk

lichaam dan bet Rijk of van een door bet Rijk in het leven geroepen instel
ling, dan wel eon instelling waarvan de personeelskosten door bet Rijk
worden vergoed, indien bun benoeming haar oorzaak vindt In de functie
die zij vervullen;



5050979100/DP&O /10 januari 2001

b) vertegenwoordigers van organisaties die gelegenheid hebben op te komen
voor groepen of individuele personen wier belangen bij het werk van de
commissie zijn betrokken.

c) Voor de onder b genoemde personen kan ook anders worden besloten, zij
bet dat daarvoor een gemeenscbappelijke beschikking is vereist van de
minister van Justifle en de minister van Financiën.

Indien deskundigen, (adjunct-)secretarissen op een andere wijze voor hun
aandeel in de werlczaamheden van tie coimnissie worden beloond, bestaat er
voor hun evenmin aanspraaik op vacatiegeld.

Floogtc van hot vacatiegeld
IDe maximumbedragen, zoals die door de minister van Financiën fri tie Rege
ling maximumbedragen vacatiegeld van 20 mel 1988 (Stat. 1988 98) zijn vast
gesteld, zijn ondanks de loonstijging in tie periode van 1988 tot 1999 (ruim
20%) niet herzien.
Die loonstijging was voor de Minister van Financien evenwel reden om die
Regeling met ingang van 1 juli 1999 te vervangen door tie Regeling maximum
bedragen vacatiegeld 1999, waarbij de maximumbedragen zijn aangepast aan
de loonontwikkeling.

De nieuwe bedragen ocr 1 iuli 1999 luiden:

Categorleen Vacatiegeld Criteria
A (algemeen) f 120,00 leden /f 180,00 voorzitters uitvoerend/ toezicht

houdend

B (algemeen) f 185,00 leden /f 275,00 voorzitters beleidsadviserend/
wetgeving/rechtspraak/
toetsing

C (zwaar) f 275,00 ledenl f 410,00 voorzitters leden op SG1DG-niveau

Naast tie mogelijkheid van vacatiegeld kent bet Vacatieg~1denbesluit 1988 tie
mogelijitheid een vaste beloning toe te kennen. IDe hoogte van die vaste belo
ningen moet overeenkomen met een evenredig deel van de jaarwedde volgens
tie schalen van tie bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren en mag maxi
snaal 50% van tie jaarwedde volgens bet eerste niveau na scbaal 18 bedragen.

Procedurele aspecten bif toekenning van vacatiegeld of vaste beloning
Vacatieeeld
Op grond van artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 stelt de Minister van
Justitie bet vacatiegeld vast ten aanzien van personen die deelnemen aan
commissies die door de minister of staatssecretarjs van het Ministerie van
Justitie zijn ingesteld. Een motiel-toekenningsbeschikking is bijgevoegd.
Ook doet tie Minister van Justitie voordracbten voor een vaste beloning, als
bedoeld in artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

2
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Gelet op het vorenstaande dienen voorstejien voor het toekennen van vaca
tiegeld in de vorm van eon concept-beschilddng, vergezeld van do beschilddng
waarbij do desbctreffende commissie is ingesteld, door hot hoofd van het
meest betrokken dienstonderdeel te worden ingediend hij de directeur van de
Dkectie Personeel & Organisatie van het ministerie van Justitie (DP&O).
Die voorstejien dienen, voordat deze worden aangeboden, Icritisch te worden
getoetst aan het bepaalde in artikel 2 van het Vacatiegeldenbeslult 1988 (zie
hierboven bij “uitsluiting aanspraak vacatiegeld’).

Indien er aanleiding zou zijn aan personen, genoemd in artikel 2, eerste lid,
onder b, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, toch een vacatiegeld toe te ken
non, in walk geval eon gemeenschappelijke beschikking van de minister van
Justitie en de minister van Financiën is vereist, dient een voorstel daartoe bij
de minister van Justitie te worden ingediend, door tussenkomst van de direc
tour DP&O.

De declaratie van vacatiegeld dient (in tweevoud) zowel door de betrokkene,
His door de fimctionaris die feitelijk hat beheer voert over do desbetreffende
commissie (veelaj do secretaris) te worden ondertekend, waarna het bevoegd
gezag do declaratie vaststelt. Vervolgens kan de declaratie, na verificatie, door
de kasbeheerder worden uitbetaald.

Vaste beloning
Indien or aanleiding is in plaats van vacatiegeld een vaste beloning toe te
kennen, dan dient daartoe op voordracht van do minister van Justkic eon
Koninklijk Besluit te worden opgemaakt. Een voorstel tot toekenning van eon
vaste beloning dient ook in dat geval te worden voorgelegd aan de minister
van Justitie, door tussenkomst van de directeur DP&O.

Voor alle duidelijkheicl merk 1k op dat het Vacatiegeldenbesluft 1988 niet go
wijzigd is.

De Minister van Justitie,
namens deze,
de ply. secretaris-generaal,

M.M. Frequin
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Dodernerp Verhoging vacatiegelden

(3eachte heer, mevrouw,

Middels dii schrijven deel 1k u mode dat ik, gelet op deregeling
inaximumbedragen vacadegeld 1999, besloten heb do vacadegeiden to
\‘erhog~. Met ingang vani juli ~999wordt do hoogte van do vacadegelden als
volgi vastgesteld:

- Lid van do coTnmissie van toezicht; f 120,=

- Fungerend votnzitter van do comntissie van Loezichi: I iS0,=

- Maandcoj-nniissarjs: f 120=

- I.itl van de beklagcomniissje I 185.=

- Eungerend voorzitter van tie beklagcornmissie: f275,=

- :\lleensprekende bekiagrechier: F 275=

Len aisch,-ifc van niijn 5esiitjc icr zake en van do circitlaire van 10 jmari
2001, kenmerk 3050979100/DP&Q. treft it bijgaand aan.

[In ogach tend.

I ~‘: )%lit.iKter Van fustiic.
~‘waiiiens LIr-ze.

~CC[() nil rccw it r (Jevangeni sweze n.

P. l..\ L Van tier Sa ride ,



Dienst Juslicele Inrichflngen.
.~ectorcIrecne .zevaflgeflIs’~vezen

5092795/C 1IDJI

CE MINISTER ‘JAN JUST:T1s

relet op:
her Vacanegeldenbesluit I~88:

- de Regeling maximumbedragen vacatiegeId 1999:
- en de circulaire van 10 januari 2001. kenmerk 5050979/OOFDp&o

Besluit

ingaande 1 juh 1999 aan de voorzitters en eden van de cammissies van Eoezicht bij de
Denitentiaire inrichtingen en aan de uit die comniissies benoemde voorzirters en leden van
ie beklagcommissies, alleensprekende beklagrechters en rnaandcomrnissanssen een
7acattegeld toe te kennen tar hoogte van het hierna te ncernen bedrag voor elke dag
naarop zij een ci meer vergaderingen of zittingen van genoemde comrnissies bijwnnen,
zitting houden, respactievelijk spreekuur houden.

Met ingang van I juIl 1999 wordt de hoogto van de vacatiegelden als volgt vastgesteld;

- Lid van de cammissie van tcezicht: I 120,=

- Fungerend voorzltter van de comrnissie van toezicht: f 180,=

- Maandcommissans I 120•

- Lid van de beklagcommissie I 185,

-Ftingerend vcorzitter van de beklagcomrnissie: 1275,=

- Alleensprekende beklagrechter: I 275,=

Den Haag 20 april 2001

Ge Minister voornoemcj,
namens de Minister,
Ge Sectordirecteur Gevangeniswezen



Vacatiegelden pagina 1 van 1

Ministerievan Justitie

Justitie web

Vacatiegelden
Op 21 januarl 2009 Is door publicatle in de Staatscourant de Wet en het Besluit vergoedingen adviescolleges en
commlssles In werklng getreden. Het Vacatiegeldenbeslult 1988 werd daarmee Ingetrokken. Het dod van deze
wet en het bljbehorende beslult Is vooral om tot een vereenvoudlgd vergoedingenstelsel blnnen de rljksoverheld
te komen. Daarorn was het niet noodzakelijk voor bestaande adviescolleges en commissies een nieuw beslult over
de vergoedlngen vast te stellen.

In de praktljk betekent dit, dat vooriustltle de circulaire d.d. 30 junI 2005, kenmerk 53565g2/05/DP&O nog
steeds van toepassing is. In deze clrculaire zijn de vergoedingen voor de leden en voorzitters van (advies)
commissies blnnen Justltle vastgesteld.

Op Rljksportaal kun Jo meer ezen over dit onderwerp.

Meer informatie

Wljzlglng maxlmumbedragen vacatlegelden, 5356592/0S/DP&O
30-06-2005 I pdf, 10 KB

http://justitieweb.rniqjus.nlfa%5Fzivacatiegelden/ 8 -7-20 10



Ministerie van Jus title

Directie Personeel & Organisatie

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Bezoekadres

Schedeldoekshayen 1OD
ZIEVERZENDLIJST 2511 DC Den Haag

Telefoon (070)37079 11
Fax (070)3707981
~wiw.justitle.nI

Onderdeel arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en juridische BiJ beaniwoerding de
aangelegenheclen datum en ens kenmerk

Cuntactpersoon E.G. ten Oever vermelden. Wilt u slechts
Doorklesnummer(s) (070) 37061 93 eon zeak in uw brief

E-m ai e.g.ten.oever@minjus.nl beha ndel en.
Datum 30 juni 2005

Ons kenmerk 5356592/05/DP&O
Bijlage(n) 1

Onderwerp Wijziging maximumbedragen vacatiegelden

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend 1k u mijn besluk van heden, houdende wijzigingen van de
maximumbedragen van de Vacatiegelden Ministerie van Justitie (circulaire van
10 januari 2001, kenmerk 5050979 /00/DP&O).

De minister van Financien heeft per 22 november 2004 de maxiniumbedragen
aangepast.

Voor het Ministerie van Tustitie gelden ocr 1 juli 2005 de vo1~ende vaste
bedragen:

Categorieen Vacatiegeld Criteria
A (algemeen) C 88,00 leden/ C 115,00 voorzitters uitvoerend/

toezichthouclend

B (algemeen) € 135,00 leden/ €175,50 voorzitters beleidsadviserend/

wetgeving/
rechtspraak/ toetsing

C (zwaar) C 200, 00 ledenf C 260,00 voorzitters leden op SGI DG

niveau



5356592! 115/DP&O)30 juni 2005

Financien heeft de bedragen per november 2004 gewijzigd. De communicatie
en do implementatie daarvan binnen Justitle, heeft mede in verband met het
onderzoek rijks(advies)comrnjssjes enige vertraging ondergaan. Mede om
begrotingstechnische redenen is derhalve dit besluit niet eerder dan 1 juli 2005
van kracht.

1k verzoek u hieraan brede bekendheid te geven onder betrokicenen. Voorts
verzoek 1k u de hoofden van de financiele afdelingen van uw dienstonderdelen
eon afschrift van dit wijzigingsbesluit to doen toekomen.

1k vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Ho ogachtend,

De Minister van Justitie,
namens deze,
do secretaris -generaal,

J. Demniink
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3~jiagocn3 I ~ên eadk in uw brief

L)nuerwcrp ~‘/ijziging rnaxirnuznbed,g~en vacarlegeldct,j behandelen

Hierbij doe 1k ii toekomei-i het besluit van de Minister van Justitie van 30 junJ
2005, kenmerk 5356592/os/Dp&o, mnboudende wijzigingen van de
maJclmumbedragen van do Vacatiegelden Ministerie van Justitie (cfrcnJajre van
do Minister van Jusritie van 10 januari 2001, kenmerk 505097910010p&oy

1k verzoek l.a do inboud van het wijzigingbesluft bekend to maken binnen uw
regio. Doze brief inclusief bijiage zal zo spoedig mogelljk worden geptaatst op
Vangnet onder CirculairesilPersoneelsmanagement

Hoogachtend,
do Minister van Justitie,
utarnens doze,
tie hooftidirecteur Dienst Justitiele Inrichdngen,

~.l)J. Vfl~ut~rs



STAATSCOURANT
Officiële uit9avo van hot Koninkrijk der Noderlanden sinds 1814.

Circulaire Vergoedingen adviescolleges en commissies

Aan: Ce Ministers
Onderwerp: Vergoedingen adviescolleges en commissies
Doe!stelling: Bekendmaken gewijzigda regelgeving
.Juridische grondslag: Wet en besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
Datum: 29 januari 2009
Kenmerk: 2009-0000033018
Afdeling: Directie Organisatie en Personeelsbeleid Bijk
Afdejing: Personeel Rujk

Inleiding

Met doze ciroulairo vraay ik uw aandacht voor do inworkingtroding van do Wet-en hot Bosluit
vergoodingen adviescolloges on conimissies.

Na inwerkinytreding iser voor de vergoeding van loden van adviescallegos en cornrnissios, in
ovoreonstemming met do toozegging aan do Tweede Kamer om do beide bostaande regolingen
samon te voogen, eOn rogeling voor vergoedingonverstrekkjng binnen de rijksovorheid ondor
vorantwoordelijkheid van do Minister van Binnenlandso Zaken en Koninkrijlcsrelaties.
Do bestaando regelingen voor vergoedingen van loden van adviesoolloges en commissies, hot
Vorgoedingenbesluit adviescol logos en hot Vacatiegeldenbesluit 1988 en do Regeling maximum
bedragon vacatiogeld 2004, komen met de inwerkingtroding van do wet en hot bosluitte vervallen.

Do Wet vorgoedingen adviescolleges on commissies is gepubliceerd in Staatsblad 2008, nr. 495 van
4 december 2008. Hot Bosluit over hot tijclstip van inworkingtreding van doze wet wordt naarverwach
tiny begin fobruari in hot Staatsblad gepubliceerd, evonals hot Besluit vergoodingen adviesoolleges en
commissies, on troodt in working met ingany van do day na do datum van uitgifte van hot Staatsblad
waarin hot wordt geplaatst. Hot Bosluit vergoedingen advioscolleges en oohimissies treodt in working
op hotzelfde tijdstip als waarop do wet in working treodt.

Het dool van do niouwo wet en hot nieuwe besluit is niot om tot eon inhoudolijk gohoel nieuwe
vergoedingsrogeling to komen, maar om do bostaande regelgeving samen to voegen on aldus to
komen tot eon vereenvoudigd vergoedingonstelsel binnen do rijksoverhoid.
In do Memorie van toelichting op do wet (zie kamerstukkon 31489) en in do Nota van toelichting op hot
bosluit treft u eon verduidelijking aan van do inhoud van dit vergoodingenstelsel.
In doze circulaire vostig 1k graag uw aandacht op eon aantal aspeoten van do regeling.

De vergoeding

In do wet is do rnogelijkhoid opgenomon om eon vorgooding per vergadering of eon vaste vergooding
per maand vast to stellon, maar niet eon combinatie van beide. Gekozen kan wordon voor do
vorgoeding die hot beste past bij de workzaamheden van hot botroffendo adviescollego of do
commissjo.
Do vorgoeding per vergadering is in hot Bosluit gomaximeerd op 3% van hot maximum van salaris
schaal 18 van bijlago B van hot Bozoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaron 1984. Hot bostaande
maximum van salarissohaal 18 bodraagt € 8.373,71, zodat do maximalo vergoeding per vergadoring
thans € 251,21 bedraagt. Aan do voorzittor van eon advioscollego of comniissio kan eon vorgooding
van maximaal 130% van dit bedrag (€ 326,57) worden toogokond.
Hot gaat hier nadrukkolijk om maximale bodragen. Van bolang is, dat do vorgoeding wordt afgestomd
op do zwaarto van do werkzaamhodon in hot advioscollego of do commissie.
Hot maximumbodrag wordt, doordat hot op doze manier is gokoppold aan salarisschaal 18, automa
tisch aangepast aan do algomone salarisontwikkeling van hot burgorlijk rijkspersoneel.
Hot is ovorigons goon autoniatisme, dat do vorgoodingen van in to stellon adviescolloges of coninjis
sies aan do algae-none salarisontwikkeling van hot burgorlijk rijksporsoneel aangopostworden. De
keuze om do bodragon tijdens do bostaansperiode van eon advioscollege of commissie aan to passon
aan gonoemdo algomone salarisontwikkeling kan gemaakt wordon in hot in artikol 2 van do wet
gonoemdo besluit.

Eon too to konnon vasto vorgoeding wordt gobaseerd op do arboidsduurfactor on op hot maximum
bedrag van do toopassolijke salarisschaal van bijlage B van hot Bezoldigingsbesluit Burgorlijko
Rijksambtonaren 1984.

Staatscourapt 2009 nr. 1967 9 februari 2009
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Hat toekennen van eon hogoro vorgoeding vorgt afzondorlijke behandeling in de ministerraad.

In do wet is opgenomon, dat do laden van een advioscollego of corumissie een vergoeding van reis
en vorblijfkosten ontvangen op do voot van do regeling vcor hot personeel workzaan, bij do sector
Rijk. Voor loden van advioscolleges is dat niet nieuw, voor commissios wel. Hoewol hot vacatiogeldon
besluit niet in eon roiskostonvorgooding voorzag, word hot recht op eon dergelijko vorgooding echter
wel rogolmatig aen do beschikkingen en bosluiton over do vastgestelde vacatiegoldon toegovoogd. Do
niouwo wettelijke bopaling is, oak voor bestaando commissios, rochtstreoks van toepassing.

Anticumulatie van inkomen

Met inachtneming van eon overgangsbopaling (artikol 8 van hot bosluit) worden zowol do vergador
vorgoedingen als do vasto vorgoedingon botrokken bij de handhaving van do norm, dat hot totale
inkomon do bezoldig ing van oen ministor niot overschrijdt. Voor do vraag welke inkomens gecumu
loerd dionen to worden is aansluiting gezocht bij do instollingen of organisatios, bodoeld in do
artikolon 2 tot on met 5 van do Wet oponbaarmaking met publioko middelen gofinancierdo
topinkomens.

Transparantie

Aan do Tweede Kamor is destijds (Kamorstukken 112005—2006,28479, nr. 21) toegozegd am bij do
vorgoodingon van adviescolloges on commissies maximalo transparantio to b~trachten. In hot vijfde
lid van artikel twee van do Wet vergoedingon advioscolleges on commissies wordt dan ook oxpliciot
aangogovon, dat hot besluit over de vorgooding in do Staatscourant wordt gopublicoerd. Daarnaast
maak ik graag van do golegenheid gebruik u nog eons to wijzen op do toezogging aan do Twoodo
Karner, dat elk dopartomont alto vorgoodingon van loden van advioscollegos on commissies op zijn
oigon website plaatst.

Overgangsbepalingen

Hot is niot noodzakelijk, dat u voor bestaande adviescollogos on commissios ear niouw besluit over do
vorgceding noomt.
Bestaando beschikkingen en bosluiton over vastgostelde vacatiegolden en fegolingon ovor vorgoedin

Z gon vow- loden van advioscolloges blijvon gohandhaatd.Do Minister van Binnenjandso Zaken en Koninkrijksreiaties,
voor doze:
do L?irectour-goneraal Organisa tie en Bedrijfsvooring Bijk,
J.J. M. (Jijlenbroek.
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