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Gemeentewet 

 

Artikel 84       

1. De raad, het college of de burgemeester kan andere commissies dan bedoeld in de 

artikelen 82, eerste lid, en 83, eerste lid, instellen. 

2. Artikel 83, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

3. De raad, het college onderscheidenlijk de burgemeester regelt ten aanzien van een door 

hem ingestelde andere commissie de openbaarheid van de vergaderingen. 

4. De artikelen 139, tweede lid, 140 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing op een 

besluit tot instelling van een andere commissie. 

 

Artikel 96 

1. De leden van een door de raad, het college of de burgemeester ingestelde commissie 

ontvangen, voor zover zij geen lid zijn van de raad of het college, een bij verordening van 

de raad vastgestelde vergoeding: 

a. voor het bijwonen van vergaderingen van een commissie en 

b. van reis- en verblijfkosten in verband met reizen binnen de gemeente. 

2. In bijzondere gevallen kan de raad bij verordening bepalen dat de leden van het dagelijks 

bestuur van een bestuurscommissie of een andere commissie als bedoeld in artikel 84 een 

vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten 

ontvangen. 

3. Ten aanzien van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld. Ten aanzien van de 

overige vergoedingen bedoeld in dit artikel kunnen bij of krachtens algemene maatregel 

van bestuur nadere regels worden gesteld. 

 

 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 

 

Afdeling 3.10 Algemeen 

 

Artikel 3.1 

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

[..] 

f. commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 en 84 van de 

Gemeentewet, dat niet tevens raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is 

benoemd. 

 

Artikel 3.2 

1. De gemeenten worden ingedeeld in inwonersklassen aan de hand van de volgende tabel: 



 

 

Afdeling 3.4. Commissieleden        

 

Artikel 3.4.1. Vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen        

1. Aan een commissielid wordt per bijgewoonde vergadering van de commissie ten laste van 

de gemeente een vergoeding toegekend die afhankelijk is van het aantal inwoners van de 

gemeente, en wordt vastgesteld aan de hand van de volgende tabel: 

 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder het aantal inwoners verstaan het aantal 

inwoners volgens de door het centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte 

bevolkingscijfer per 1 januari. 

3. De bedragen, genoemd in het eerste lid, worden per 1 januari van elk jaar bij ministeriële 

regeling gewijzigd overeenkomstig de procentuele wijziging van het door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer CAO-lonen overheid, inclusief bijzondere 

beloningen, geldend voor de maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand 

aan die datum ten opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september 

van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. 

 

 

 

 



Artikel 3.4.2. Hogere vergoeding        

De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de vergoeding voor het bijwonen van de 

vergaderingen van de commissie naar boven afwijkt van de vergoeding, bedoeld in artikel 3.4.1, 

eerste lid, ten aanzien van: 

a. een commissielid dat op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het 

taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken, 

en 

b. een commissielid ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een 

redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem 

te verrichten arbeid. 

 

Artikel 3.4.3. Reiskostenvergoeding     

1. Een commissielid heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van: 

a. reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie, en 

b. reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de 

uitoefening van de functie. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de hoogte van de 

vergoedingen en de voorwaarden voor de aanspraken op grond van dit artikel. 

 

 

Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 

 

Hoofdstuk 3. Gemeenten        

 

Artikel 3.1. Reis- en verblijfkostenvergoeding raads- en commissieleden        

1. Voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies alsmede voor 

reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden of wordt 

aan een raads- of commissielid vergoed: 

a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer; 

b. bij gebruik van een eigen auto het maximum bedrag dat door een werkgever aan 

een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt. 

2. Voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies worden aan 

een raads- of commissielid bij gebruik van een eigen auto tevens de veer- en tolkosten 

vergoed. 

3. Voor reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden aan 

een raads- of commissielid bij gebruik van een eigen auto tevens de parkeer-, veer- en 

tolkosten vergoed. 

4. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed. 

5. Indien een raads- of commissielid een functionele beperking heeft, kan incidenteel voor 

reizen voor woon- werkverkeer en voor reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de 

uitoefening van de functie, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden 

vergoed of ter beschikking gesteld. 

6. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raads- of 

commissielid maakt in verband met reizen binnen de gemeente voor de uitoefening van de 

functie, worden ten laste van de gemeente vergoed. 

 

 

 



 

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Bloemendaal 2011 

(deze verordening is ingetrokken en vervangen door nieuwe verordening op 28 mei 2020) 

 

Artikel 26 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen 

1. Het lid van een raadscommissie, zoals een duocommissielid, ontvangt voor het bijwonen 

van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies per bijgewoonde 

vergadering een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 13 van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, zoals dit bedrag jaarlijks door de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt herzien. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een 

commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de 

Gemeentewet ontvangt. 

3. Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie 

a. als raadslid of wethouder; 

b. uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke 

hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van 

overheidswege wordt gesubsidieerd; 

c. als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, 

tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk 

belang dient. 

4. De leden van de commissie van advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften ontvangen een 

vergoeding per bijgewoonde vergadering. 

5. De fungerende voorzitter van de commissie van advies voor de Bezwaar- en 

Beroepschriften ontvangt een vergoeding per bijgewoonde vergadering. 

6. De leden van de VAC Bloemendaal ontvangen een vergoeding per bijgewoonde 

vergadering. 

7. De leden van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit (welstands- en 

monumentencommissie) ontvangen een vergoeding conform het jaarlijks geadviseerde 

BNA-uurtarief. De vergoeding is maximaal drie maal het uurtarief per bijgewoonde 

vergadering. 

8. De vergoedingen als bedoeld in de leden 4 t/m 6 worden, ingaande 1 januari 2011, door 

het college vastgesteld en jaarlijks, ingaande 1 januari 2012, aangepast met hetzelfde 

percentage als waarmee de vergoeding voor werkzaamheden van raadscommissieleden, als 

bedoeld in lid 1, wordt aangepast. 

 


