
Geachte heer Plasterk, 

Per 1 juli 2014 hebben, door een wijziging in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, alle 
commissieleden in gemeenten recht op een tegemoetkoming ziektekosten. Deze wijziging heeft als 
doel de rechtspositie van commissieleden op dit punt te harmoniseren met die van de raadsleden.  
De gemeenten worden, gezien de in eerste instantie berekende beperkte kosten, niet via het 
Gemeentefonds gecompenseerd voor deze veranderingen. In de praktijk blijken de kosten van deze 
wijziging veel omvangrijker te zijn dan vermoed. 
De oorzaak is dat de reikwijdte van de bepalingen veel groter is dan voorzien, waardoor veel meer 
commissies en dus commissieleden recht hebben op deze vergoeding. Bovendien zorgt de uitvoering 
van deze bepaling in de praktijk voor veel uitvoeringsvraagstukken. Voorbeelden zijn: 

• Hoe om te gaan met reserve- of plaatsvervangende commissieleden?
• Wat als de benoemde commissieleden niet op de vergaderingen aanwezig zijn?
• Wat te doen indien iemand bij één gemeente is benoemd in verschillende commissies?
• Wat te doen indien iemand bij verschillende gemeenten en provincies lid is van verschillende

commissies?

De hoogte van de tegemoetkoming is bovendien bij veel commissieleden niet in verhouding met de 
vergoeding voor de vergaderingen van commissieleden. Hierdoor is de tegemoetkoming vele malen 
hoger dan de inkomensafhankelijke afdracht voor de ziektekostenverzekering. Tot slot leidt de 
gewijzigde fiscale behandeling van de tegemoetkoming ook tot veel extra kosten omdat er geen de-
brutering heeft plaatsgevonden waardoor het bedrag de facto verdubbeld is. 
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De VNG verzoekt u daarom de tegemoetkoming voor commissieleden zo spoedig mogelijk te wijzigen 
naar de situatie zoals die gold voor 1 juli 2014. Tevens verzoekt de VNG u om deze tegemoetkoming 
vast te stellen op het bedrag dat netto gold vóór 1 juli 2014. In het kader van genoemde operatie is dit 
bedrag, zoals gezegd, namelijk abusievelijk van een bruto-bedrag omgezet in een netto-bedrag. 
 
 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
drs. C.J.G.M. de Vet 
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