
Reglement 
Commissie Europa en Internationaal van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten

Als bedoeld in artikel 26 lid 7 van de Statuten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Gewijzigd vastgesteld bij besluit van het bestuur van de VNG op 21 november 2019.

Artikel 1:  De opdracht van de Commissie Europa en Internationaal
1 De Commissie Europa en Internationaal heeft ten doel:

a  het behartigen van de belangen van de Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) in de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties; 

b  de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen actief 
te volgen en te verbinden met de meerjarenvisie en agenda’s en van de VNG en met de vakinhoudelijke 
werkzaamheden op deze beleidsterreinen in het Bestuur en de verschillende beleidscommissies van de 
VNG.

2 De Commissie Europa en Internationaal tracht haar doel te bereiken door:
a  het uitdragen van de standpunten van de VNG bij de instellingen van de Europese Unie, de Raad van 

Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen 
in Nederland;

b  de advisering van het bestuur, en de verschillende beleidscommissies van de VNG over Europese en 
internationale ontwikkelingen en actuele beleids- en wetsvoorstellen, strategieën en programma’s;

c  de VNG te vertegenwoordigen en haar standpunten uit te dragen bij in Europese en internationale 
gremia voor decentrale overheden, zoals de Europese koepelvereniging Council of European Municipa-
lities and Regions, de wereld koepelvereniging United Cities and Local Governments, het Europees 
Comité van de Regio’s en het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa;

d  met zusterorganisaties in het buitenland samen te werken (artikel 2 sub k van de VNG-Statuten).
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Artikel 2:  Samenstelling
De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit maximaal uit 37 leden, waaronder:
1 een voorzitter en een vicevoorzitter;

2 de volgende leden:
a  De VNG-leden naar de Council of European Municipalities and Regions (CEMR: drie bestuurders waar-

onder een delegatieleider);
b  De VNG-leden naar de United Cities and Local Governments (UCLG: maximaal drie bestuurders waaron-

der een delegatieleider);
c  De gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Europees Comité van de Regio’s (Comité: 

twaalf bestuurders waaronder een delegatieleider);
d  De gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Congres van Lokale en Regionale Over-

heden van de Raad van Europa (Congres: zeven bestuurders waaronder een delegatieleider);
e  De internationale delegatie van de VNG bestaande uit bestuurders die actief zijn in internationale pro-

gramma’s van VNG International (maximaal tien bestuurders waaronder een delegatieleider).

Artikel 3: Verhouding VNG-Statuten en Europese en internationale criteria
De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit de in artikel 2 lid 2 genoemde Europese en internationale 
delegaties. Bij de samenstelling van deze delegaties moet rekening worden gehouden met Europees recht, 
internationale criteria, het ordereglement van het Comité, het ordereglement van het Congres en de criteria 
van CEMR en UCLG. Het uitgangspunt bij dit Reglement is dat in principe de VNG-Statuten worden gevolgd, 
tenzij de bovenstaande regels en criteria om een uitzondering vragen. Deze uitzonderingen worden in dit 
Reglement omschreven. Het gaat hierbij om regels voor selectie, benoeming en mogelijke tijdelijke verlenging 
voor de delegaties.

Artikel 4: Verbinding Commissie Europa en Internationaal en de beleidscommissies
1 Voor de uitvoering van artikel 1 van dit Reglement, zal de inbreng in de Europese en internationale gremia 

moeten corresponderen met het standpunt van de VNG en de belangenbehartiging bij de Rijksoverheid.

2 Om dit doel te bereiken:
a  kan voor leden van de delegaties genoemd in artikel 2 lid 2 sub c (het Comité), lid 2 sub d (het Congres) 

en lid 2 sub e (internationale delegatie) een vakinhoudelijke portefeuille worden opgesteld op basis van 
een specifiek Europees of internationaal beleidsterrein;

b  kunnen de onder lid 2 sub a genoemde leden volwaardig aan de werkzaamheden van relevante beleids-
commissies deelnemen en kunnen deze leden de relevante beleidscommissies vertegenwoordigen in 
nationale en Europese of internationale gremia, voor wat betreft de Europese en internationale beleids-
dossiers (standing invitation).

c  zal het bestuur van de VNG de voorzitter van de betrokken beleidscommissies op de hoogte stellen van 
de benoeming  van de Europese of internationale bestuurlijke portefeuillehouder(s).

Artikel 5: Vergaderfrequentie
1 De Commissie Europa en Internationaal zal maximaal vier keer per jaar bijeenkomen. De Commissie zal op 

een andere datum dan het VNG-bestuur en –beleidscommissies bijeenkomen, om het gelijktijdig plaatsvin-
den van vergaderingen te voorkomen.

2 De leden van de Commissie Europa en Internationaal worden geacht deel te nemen aan de vergaderingen 
van:
a  de delegatie en het Europese of internationale gremium waarvan zij lid zijn zoals vermeld onder artikel 2 

lid 2;
b  de Commissie Europa en Internationaal, en;
c  de relevante VNG-beleidscommissie, in het geval van de bestuurlijke portefeuillehouders, zoals vermeld 

onder artikel 4 lid 2.

3 In bijzondere omstandigheden, waaronder ziekte, Nederlandse feestdagen en verplichte aanwezigheid voor 
vergaderingen van politieke organen van de gemeente, kan een uitzondering op lid 2 worden gemaakt.
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Artikel 6: Ambtelijke assistentie vanuit het VNG-concern
1 Om de uitvoering van de opdracht en de doelen van de Commissie Europa en Internationaal (zoals vermeld 

in artikel 1) te ondersteunen zorgt de Algemene directie voor ambtelijke assistentie vanuit het VNG-con-
cern. Deze ondersteuning bestaat uit: 
a  Een commissiesecretariaat: de Commissie Europa en internationaal wordt ondersteund door een com-

missiesecretariaat;
b  Een gemeentelijke delegatiecoördinator: conform het ordereglement van het Comité stelt de VNG een 

delegatiecoördinator voor de gemeentelijke Comitéleden aan. Deze delegatiecoördinator beheert het 
delegatiesecretariaat en volgt benoemingsprocedure op en regelt de aanmeldingen voor vergaderin-
gen. De overige werkzaamheden van de delegatiecoördinator vinden plaats volgens de bepalingen van 
lid 1 sub e en lid 2;

c  Een gemeentelijke delegatiesecretaris: conform het ordereglement van het Congres stelt de VNG een 
delegatiesecretaris voor de gemeentelijke Congresleden aan. Deze delegatiesecretaris beheert het 
delegatiesecretariaat en volgt benoemingsprocedure op en regelt de aanmeldingen voor vergaderin-
gen. De overige werkzaamheden van de delegatiesecretaris vinden plaats volgens de bepalingen van lid 
1 sub e en lid 2;

d  Ondersteuning van de overige delegaties (vermeld in artikel 2 lid 2 sub a, sub b en sub e): deze delega-
ties worden door de VNG ondersteund volgens de bepalingen van lid 1 sub e en lid 2;

e  Vakinhoudelijke assistentie: de leden kunnen vakinhoudelijke assistentie en expertise vanuit het 
VNG-Bureau en VNG International ontvangen. Deze assistentie is beperkt tot de uitvoering van de VNG 
agenda’s. 

2 De Algemene directie is verantwoordelijk voor de inzet en de aansturing van de ambtelijke assistentie vanuit 
het VNG-Concern en informeert de leden over de assistentie die geboden wordt.

Artikel 7:  Benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter, de vijf delegatieleiders en de leden Commissie 
Europa en Internationaal
1 De voorzitter van de Commissie Europa en Internationaal: 

a  heeft een vertegenwoordigende rol. De voorzitter van het bestuur van de VNG vertegenwoordigt de 
VNG in Nederland en in Europese en internationale gremia. Bij voorkeur - vanwege deze vertegenwoor-
digende rol en het lidmaatschap van de CEMR en UCLG (zoals vermeld in artikel 8) - wordt de voorzitter 
van het bestuur van de VNG ook benoemd als voorzitter van de Commissie Europa en Internationaal.

b  wordt door het bestuur op voordracht van de Algemene directie van de VNG benoemd. Indien de voor-
zitter van de VNG deze dubbelfunctie met het voorzitterschap van de Commissie Europa en Internatio-
naal niet kan vervullen, neemt het bestuur van de VNG een besluit over zijn vervanging.

2 De vicevoorzitter van de Commissie Europa en Internationaal:
a  heeft de rol van inhoudelijke vertegenwoordiger binnen het bestuur. De vicevoorzitter van de Commis-

sie Europa en Internationaal adviseert het bestuur van de VNG over Europese en internationale ontwik-
kelingen en verbindt deze met de dossiers van het bestuur en de uit de verschillende beleidscommissies 
van de VNG (conform de opdracht zoals vermeld in artikel 1). De positie van de vicevoorzitter is verge-
lijkbaar met de positie van de voorzitters van de andere commissies (artikel 16 lid 1 sub c van de 
VNG-Statuten).

b  kan indien nodig deelnemen aan de delegaties naar de CEMR en UCLG (zoals vermeld in artikel 8);
c  wordt door de Algemene Ledenvergadering op voordracht de adviescommissie (zoals vermeld in artikel 

11) benoemd. De vicevoorzitter wordt voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd. Deze peri-
ode eindigt op het moment dat na de eerst volgende gemeenteraadsverkiezingen in zijn opvolging 
wordt voorzien. Vanwege het mogelijke lidmaatschap aan de VNG-delegatie naar CEMR en of UCLG 
zullen de selectiecriteria van deze organisaties (zoals vermeld in artikel 10) moeten worden meegeno-
men bij de benoeming van de vicevoorzitter van de Commissie Europa en internationaal.
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3 De vijf delegatieleiders worden als volgt benoemd:
a  De CEMR: het bestuur benoemt op voordracht van de Algemene directie van de VNG binnen deze dele-

gatie een gemeentelijke voorzitter. Bij voorkeur, vanwege zijn vertegenwoordigende rol, wordt de voor-
zitter van de Commissie Europa en Internationaal als delegatieleider benoemd. 

b  De UCLG: het bestuur benoemt op voordracht van de Algemene directie van de VNG binnen deze dele-
gatie een gemeentelijke voorzitter. Bij voorkeur, vanwege zijn vertegenwoordigende rol, wordt de voor-
zitter van de Commissie Europa en Internationaal als delegatieleider benoemd.

c  Het Comité: De Algemene directie van de VNG benoemt binnen de gemeentelijke delegatie een voor-
zitter.

d  Het Congres: de Algemene directie van de VNG benoemt binnen de gemeentelijke delegatie een voor-
zitter. 

e  De internationale delegatie: het bestuur benoemt op voordracht de adviescommissie, zoals vermeld in 
artikel 11, de voorzitter van de internationale delegatie. Bij tussentijdse benoemt de Algemene directie 
van de VNG de voorzitter van de internationale delegatie.

4 De leden van de Commissie Europa en Internationaal worden vanwege de verschillende selectiecriteria per 
delegatie (artikel 10) primair geworven en benoemd in de delegaties volgens de procedure zoals vermeld in 
artikel 9 en worden daarna qualitate qua benoemd in de Commissie Europa en Internationaal. Vacatures 
worden altijd opengesteld en ingevuld volgens de procedure zoals vermeld in artikel 9. Dit betekent dat, 
indien een delegatielid belangstelling heeft voor een opengestelde vacature in een andere delegatie, hij 
zich kandidaat moet stellen voor deze vacature (artikel 9).  

Artikel 8: Benoeming van de delegaties naar de Council of European Municipalities and Regions en de 
United Cities and Local Governments
1 De delegaties die worden afgevaardigd naar de CEMR en de UCLG vertegenwoordigen de VNG (in het 

bijzonder het bestuur) in deze gremia en zullen daarom, op voordracht van de Algemene directie van de 
VNG, door het bestuur van de VNG worden aangewezen.

 2 De VNG-delegatie naar de CEMR:
a  De VNG-delegatie bestaat uit drie bestuurders (zoals vermeld in artikel 2 lid 2 sub a). De selectiecriteria 

van de CEMR (zoals vermeld in artikel 10) moeten bij de samenstelling van de delegatie worden meege-
nomen. Bij voorkeur bestaat de VNG-delegatie uit:
i de voorzitter van de Commissie Europa en Internationaal;
i de gemeentelijke voorzitter (zoals vermeld in artikel 7 lid 3 sub c) of een lid van de Comité-delegatie;
iii het derde delegatielid is of de vicevoorzitter van de Commissie Europa en Internationaal, of een lid 

van de Comité-delegatie, of een lid van de Congres-delegatie.
b  De werkzaamheden in deze delegatie worden als volgt verdeeld:

i De drie delegatieleden worden voorgedragen als lid van de Policy Committee;
ii Eén van de drie delegatieleden wordt voorgedragen als lid van het Executive Bureau, indien de VNG 

binnen Benelux-verband wordt gevraagd om een bestuurder voor het Bureau af te vaardigen. 

3 De VNG-delegatie naar de UCLG:
a  De VNG-delegatie bestaat uit maximaal drie bestuurders (zoals vermeld in artikel 2 lid 2 sub b), De selec-

tiecriteria van de UCLG (zoals vermeld in artikel 10) moeten bij de samenstelling van de delegatie 
worden meegenomen. Bij voorkeur bestaat de VNG-delegatie uit:
i de voorzitter van de Commissie Europa en Internationaal;
ii de voorzitter van de internationale delegatie (zoals vermeld in artikel 7 lid 3 sub e);
iii de vicevoorzitter van de Commissie Europa Internationaal of een lid van de internationale delegatie, 

indien de VNG-delegatie uit drie zetels bestaat. 
b  De werkzaamheden in deze delegatie worden als volgt verdeeld:

i De voorzitter van de Commissie Europa en Internationaal of voorzitter van de internationale delega-
tie wordt voorgedragen als lid van het UCLG Executive Bureau;

ii De voorzitter van de Commissie Europa en Internationaal, voorzitter van de internationale delegatie 
en het eventuele derde lid van de VNG-delegatie worden voorgedragen als lid van de World Coun-
cil;

iii De voorzitter en de leden van de internationale delegatie kunnen worden gevraagd om deel te 
nemen aan internationale conferenties en UCLG-commissievergaderingen.
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Artikel  9:  Werving , selectie en benoeming van de leden van de internationale delegatie en de delega-
ties naar het Europees Comité van de Regio’s en het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de 
Raad van Europa
1 De benoeming van de leden van de internationale delegatie van de VNG, bestaande uit bestuurders die 

actief zijn in internationale programma’s, zal door het bestuur en op voordracht de adviescommissie, zoals 
vermeld in artikel 11,  plaatsvinden. Deze werving zal iedere vier jaar tegelijkertijd met de vernieuwing van 
de VNG-governance of bij tussentijds mandaatverlies van één van de leden plaatsvinden. 

2 De werving en selectie van de gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Europees Comité 
van de Regio’s zal door het bestuur en op voordracht de adviescommissie, zoals vermeld in artikel 11,  
plaatsvinden. De VNG organiseert uitsluitend de werving en selectie van deze leden. De benoeming van de 
leden naar het Comité vindt plaats door de Raad van Ministers van de Europese Unie en op voordracht van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Deze werving zal rond de mandaatwisselingen 
van het Comité of bij tussentijds mandaatverlies van één van de leden plaatsvinden. De huidige mandaat-
periode is door het Verdrag van de Europese Unie vastgesteld op vijf jaar.

3 De gemeentelijke leden en plaatsvervangende leden naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden 
van de Raad van Europa zal door het bestuur en op voordracht de adviescommissie, zoals vermeld in artikel 
11,  plaatsvinden. De VNG organiseert uitsluitend de werving en selectie van deze leden. De benoeming 
van de leden naar het Congres vindt plaats door de Raad van Ministers van de Raad van Europa en op voor-
dracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. De werving zal rond de mandaat-
wisselingen van het Congres of bij tussentijds mandaatverlies van één van de leden plaatsvinden. De hui-
dige mandaatperiode van het Congres is vastgesteld op vier jaar.

 4 Indien bepaalde  werkzaamheden van twee verschillende delegaties grote overeenkomsten hebben en het 
de voorkeur heeft om in de twee organisaties een gelijkluidende boodschap uit te laten dragen, kan de 
adviescommissie, zoals vermeld in artikel 11, besluiten om één bestuurder voor twee delegaties voor te 
dragen.

Artikel 10: Selectiecriteria
1 Het VNG-bestuur stelt op voordracht van de Algemene directie, een profielschets op voor vacatures in de 

delegaties zoals vermeld in artikel 9. De profielschets wordt na vaststelling, door publicatie aan de leden van 
de VNG bekendgemaakt (zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 van de VNG-Statuten). Bij het opstellen van de 
profielschets wordt rekening gehouden met de benoemingsvereisten die artikel 24 van de VNG-Statuten 
stelt aan de leden van de vaste beleidscommissies en Europese en internationale criteria. Voor de Comité 
en Congres delegaties wordt per profielschets aangegeven of het een volledig of een plaatsvervangend 
lidmaatschap van het Comité dan wel Congres betreft. De adviescommissie (zoals vermeld in artikel 11) 
heeft het mogelijkheid om van de indeling in  volledige of plaatsvervangende lidmaatschappen af te wijken.

2 Voor de werving en selectie van leden van de diverse delegaties gelden de volgende criteria:
a  de criteria genoemd in de profielschets, bedoeld in lid 1;
b  relevante vakinhoudelijke kennis en ervaring van het betrokken beleidsterrein
c  Europese of internationale ervaring en kennis;
d  de criteria van Europese en internationale gremia voor de samenstelling van delegaties. Voor de samen-

stelling van de delegaties naar de CEMR en de UCLG is een evenwichtige verdeling op basis van 
geslacht noodzakelijk.  Voor de samenstelling van de delegaties naar het Comité en het Congres is een 
evenwichtige verdeling op basis van de volgende criteria noodzakelijk: partijpolitieke achtergrond, 
gemeentegrootte, geografische spreiding en geslacht.

 
Artikel 11: Adviescommissie
1 De adviescommissie, die belast is met het doen van de voordrachten aan de algemene vergadering voor de 

samenstelling van het VNG-bestuur en de vaste beleidscommissies (zoals is vermeld onder artikel 15 van de 
Statuten van de Vereniging), zal ook de voordracht van de vicevoorzitter zoals vermeld onder artikel 7 lid 2 
en de kandidaten van de delegaties vermeld onder artikel 9 doen.



2 De adviescommissie zal hierbij de selectiecriteria zoals vermeld onder artikel 10 in acht nemen.

3 Vanwege de Europese tijdschema’s van deze voordracht kan de adviescommissie, indien nodig, voor deze 
kandidaatstelling tijdens een extra vergadering bijeenkomen.

4 Vanwege de Europese selectiecriteria, zoals vermeld onder artikel 10, zullen de gemeentelijke coördinato-
ren van de delegatie naar het Comité en naar het Congres (artikel 6 lid 1 sub b en sub c) voor de Europese 
voordrachten als secretaris van de adviescommissie fungeren.

Artikel 12: Einde lidmaatschap
1 Een lid van de Commissie Europa en Internationaal houdt op lid van de Commissie Europa en Internationaal 

te zijn op het moment dat zijn lidmaatschap van de onder artikel 2 lid 2 genoemde delegaties eindigt, door-
dat;
a  hij zijn functie in het openbaar bestuur verliest;
b  hij van functie in het openbaar bestuur verandert waaronder aanvaarding van een functie in een andere 

gemeente;
c  door periodiek aftreden;
d  door aftreden op eigen verzoek;
e  door overlijden.

2 Mogelijkheden voor tijdelijke verlenging:
a  Voor de leden van de internationale delegatie is alleen in het geval van lid 1 sub b een verlenging moge-

lijk tot op het moment dat in de opvolging is voorzien (artikel 27 lid 2 van de VNG-Statuten). In deze 
periode kan de betrokken bestuurder aan de werkzaamheden van de Commissie Europa en Internatio-
naal deel blijven nemen

b  Voor de leden van de Congres-delegatie is, conform het ordereglement van het Congres, in het geval 
van lid 1 sub a, sub b en sub c een verlenging mogelijk tot op het moment dat in de opvolging is voor-
zien en met een maximum van zes maanden. In deze periode kan de betrokken bestuurder aan de werk-
zaamheden van het Congres en de Commissie Europa en Internationaal deel blijven nemen.

c  Voor de leden van de Comité-delegatie is geen verlenging mogelijk. In alle gevallen onder lid 1 wordt 
het lidmaatschap van het Comité automatisch vanwege Europees recht beëindigd. Hierdoor wordt 
tevens het lidmaatschap van de Commissie Europa en internationaal automatisch beëindigd 

3 Een lid van de Commissie Europa en Internationaal kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen of 
geschorst.

Artikel 13: Intern ordereglement van de delegaties
1 De delegaties, zoals vermeld onder artikel 2 lid 2, hebben de mogelijkheid een intern ordereglement 

opstellen.

2 Deze interne ordereglementen worden door het bestuur van de VNG op voordracht van de Algemene 
directie van de VNG vastgesteld.

Artikel 14: Reglementswijzigingen
Wijziging van het Reglement van de Commissie Europa en Internationaal kan plaatsvinden door een besluit van 
het bestuur van de VNG op voordracht van de Algemene directie van de VNG en na advies van de Commissie 
Europa en Internationaal. 

Artikel 15: Slotbepaling
Het bestuur van de VNG beslist, op voordracht van de Algemene directie van de VNG en na advies van de 
Commissie Europa en Internationaal, over zaken die noch in dit Reglement, noch in de VNG-Statuten en Regle-
menten van de VNG zijn geregeld.
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