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Inleiding  

a. Algemeen 
In de vergadering van de Statencommissie FCBE van 2 december 2015 zegden wij een eva-
luatie met betrekking tot commissievergoedingen toe. 
Met dit statenstuk geven wij invulling aan deze toezegging. 
 
In Statenstuk 2015-708 is op verzoek van uw Staten een toelichting gegeven op de hoogte 
van de vergoedingen voor de Commissie rechtsbescherming, de Commissie personele aan-
gelegenheden (PA), de Adviescommissie cultuur en de Commissie leefomgeving. Tijdens de 
behandeling van het statenstuk in bovengenoemde vergadering leefden onder meer vragen 
over de commissievergoedingen in relatie tot de vergoeding die commissieleden niet zijnde 
Statenleden ontvangen en bleek behoefte te bestaan aan een evaluatie. Wij hebben deze 
evaluatie laten uitvoeren door juridisch adviesbureau Pro Facto. Het rapport treft u aan in bij-
lage 1.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d. Participatie 
Niet van toepassing. 
 

Advies  

1.  Kennis te nemen van de evaluatie van Pro Facto over commissievergoedingen; 
2. De Verordening rechtspositie gedeputeerden, statenleden en commissieleden te wijzigen. 

Beoogd effect 

Het op een eenduidige en toekomstbestendige manier regelen van de vergoedingen van de verschil-
lende provinciale commissies. 

Argumenten 

1.1. Het rapport schetst het wettelijk kader, evalueert de hoogten van de vergoedingen van de ver-
schillende provinciale commissies en geeft een systematiek voor de vaststelling van toekomstige 
commissievergoedingen. 

 
Wettelijk kader 
Het wettelijk kader houdt in dat leden van een provinciale commissie op grond van artikel 13 Rechts-
positiebesluit staten- en commissieleden per vergadering recht hebben op een vergoeding van 
€ 107,01: het basisbedrag. Op grond van artikel 14 van dit besluit kunnen Provinciale Staten bij veror-
dening bepalen dat een hogere vergoeding wordt uitgekeerd ten aanzien van: 
a. een lid van een commissie dat op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het 

taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken; 
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b. een lid van een commissie 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 ver-
richten arbeid. 

 
Evaluatie 
Uit het rapport blijkt dat alle commissievergoedingen rechtmatig tot stand zijn gekomen. De evaluatie 
van de verschillende commissievergoedingen is uitgevoerd op basis van dossieronderzoek. Als ge-
volg hiervan bevat de evaluatie een terughoudende beoordeling van de hoogte van de commissiever-
goedingen. De daadwerkelijke toets aan de nieuwe systematiek hebben wij zelf uitgevoerd, zie hier-
onder onder 2.1.  
Ten aanzien van de verschillende commissies stelt het rapport het volgende: 
Commissie rechtsbescherming: de voorzitter en leden van deze commissie ontvangen per vergade-
ring een vergoeding van 250% van het basisbedrag. De hogere vergoeding is gerechtvaardigd van-
wege het feit dat de basisvergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot 
de zwaarte van de taak en de omvang van de te verrichten werkzaamheden. Ook in vergelijking met 
andere provincies kan de vergoeding als redelijk worden aangemerkt.  
 
Commissie PA: de voorzitter en leden ontvangen per vergadering een vergoeding van 375% van het 
basisbedrag. De hogere vergoeding is destijds vastgesteld in verband met de specifiek benodigde 
expertise en het feit dat het zeer lastig was om ter zake deskundige leden aan te trekken. Het rapport 
stelt dat inmiddels 12 jaren zijn verstreken en dat het de vraag is of het op dit moment nog steeds 
moeilijk is om deze leden aan te trekken. In vergelijking met andere provincies is de vergoeding aan 
de hoge kant.  
 
Adviescommissie cultuur: de voorzitter en leden ontvangen per vergadering een vergoeding van 400% 
respectievelijk 200% van het basisbedrag. De vergoeding voor de leden is gelet op de werkzaamhe-
den gerechtvaardigd en valt ook binnen de bandbreedte van vergoedingen die andere provincies uit-
keren aan leden van vergelijkbare commissies. Pro Facto heeft niet kunnen vaststellen of de werk-
zaamheden van de voorzitter van een dusdanige omvang zijn dat een vergoeding van 400% gerecht-
vaardigd is. Wel is de vergoeding in vergelijking met andere provincies enigszins aan de hoge kant. 
 
Commissie leefomgeving: de leden van deze commissie ontvangen per vergadering een vergoeding 
ter hoogte van het basisbedrag. De commissieleden verrichten buiten de vergaderingen de nodige 
werkzaamheden. De hoeveelheid aanvullende werkzaamheden varieert per commissielid. Volgens het 
rapport kan voor het bijwonen van commissievergaderingen in beginsel worden volstaan met de regu-
liere vergoeding. Echter, indien structureel meer en ook andere werkzaamheden door individuele 
commissieleden worden verricht, is het aanbevelingswaardig te kijken in hoeverre bij verordening aan 
deze leden een hogere vergoeding kan worden toegekend. 
 
Statencommissies OGB en FCBE 
Naar aanleiding van de behandeling in de Statencommissie FCBE op 2 december 2015 heeft Pro 
Facto tevens gekeken naar de vergoeding voor commissieleden niet zijnde statenleden, ofwel bijzon-
dere commissieleden als bedoeld in artikel 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van 
de statencommissies. Bijzondere commissieleden ontvangen per vergadering een vergoeding ter 
hoogte van het basisbedrag. Volgens het rapport zijn statencommissies een ander type commissies 
dan bovengenoemde adviescommissies. Een statencommissie dient binnen het democratische bestel 
te opereren. Anders dan voor andere commissies geldt, zijn op de bijzondere commissieleden van de 
statencommissies geen specifieke vereisten van toepassing die zien op hun deskundigheid of op de 
aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden. Bijzondere commissieleden van statencom-
missies in andere provincies ontvangen eveneens de basisvergoeding per vergadering.  
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Gelet op dit alles is het volgens het rapport gerechtvaardigd dat de bijzondere commissieleden voor 
hun werkzaamheden de reguliere vergoeding ontvangen.  
 
Systematiek voor toekomstige commissievergoedingen 
Het wettelijke systeem gaat uit van een basisvergoeding van € 107,01 per vergadering. Het rapport 
benoemt daarna een drietal wegingsfactoren: 

1. deskundigheid; 
2. aard en omvang werkzaamheden; 
3. commissieafhankelijke toeslag. 

Deze wegingsfactoren zijn gestaffeld. Het basisbedrag wordt vermenigvuldigd met de wegingsfacto-
ren, waarvan de hoogten dus per commissie(lid) kunnen verschillen. Daarnaast laat de systematiek de 
ruimte om, afhankelijk van de samenstelling en werkwijze van de commissie, een hogere vergoeding 
vast te stellen. Het blijft immers maatwerk, zo stelt ook het rapport. Voor een schematische weergave 
van de systematiek verwijzen wij u naar het rapport. 
 
2.1. Wij hebben bovengenoemde systematiek toegepast op de verschillende commissies en dat geeft 

ons aanleiding om voor te stellen voor de Commissie PA en voor de Adviescommissie cultuur een 
gewijzigde vergoeding vast te stellen. Als gevolg hiervan moet artikel 34 van de Verordening 
rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden worden aangepast. 
 
Commissie rechtsbescherming 
Voor deze commissie gaan wij uit van een zware deskundigheid en een zwaar takenpakket. Deze 
rekensom leidt tot een vergoeding van 100% x 1,5 x 1,5 = 225%. Naast het bijwonen van de ver-
gaderingen en de voorbereiding en het nawerk dat inherent is hieraan, verrichten de commissiele-
den nog enkele extra werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de vaststelling van een jaarver-
slag. Omdat het hierbij echt om beperkte werkzaamheden gaat, achten wij een ‘afronding’ naar 
250% passender dan het toepassen van een commissieafhankelijke toeslag ter hoogte van een 
vermenigvuldigingsfactor 1,2.  
 
Commissie PA 
Voor wat betreft de Commissie PA kan een belangrijk argument voor het destijds hoger vaststel-
len van de vergoeding in de huidige tijd (arbeidsmarkt) niet langer als argument gelden. Nu de 
werkzaamheden van de leden van de Commissie PA qua aard, omvang en benodigde deskundig-
heid vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de leden van de Commissie rechtsbescher-
ming, stellen wij voor de vergoeding voor de Commissie PA vast te stellen op 250% van het ba-
sisbedrag per vergadering. 
Gelet op het rechtszekerheidsbeginsel en de eisen van ‘goed werkgeverschap’ achten wij het niet 
passend de vergoeding voor zittende leden aan te passen. Wij stellen dan ook voor dat de nieuwe 
vergoeding alleen geldt voor nieuwe leden. 
 
Adviescommissie cultuur 
De Adviescommissie cultuur zal in haar huidige vorm bestaan tot eind 2016. Voor de periode 2017 
tot en met 2020 (onder de nieuwe cultuurnota) worden een voorzitter en leden geworven voor een 
nieuwe commissie. Het takenpakket en de extra te verrichten werkzaamheden zullen voor de 
nieuwe commissie, en dan met name voor de voorzitter, beperkter zijn dan het takenpakket en de 
extra te verrichten werkzaamheden van de huidige commissie. Dit wordt vastgelegd in een nog 
vast te stellen reglement. 
Voor de voorzitter gaan wij uit van een zware deskundigheid en een zwaar takenpakket. Deze re-
kensom leidt tot een vergoeding van 100% x 1,5 x 1,5 = 225%. De extra werkzaamheden die bui-
ten de vergaderingen om worden verricht door de voorzitter rechtvaardigen volgens ons een ‘af-
ronding’ naar 250%. De leden hebben een minder zwaar takenpakket dan de voorzitter.  
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Van hen wordt een minder brede deskundigheid verwacht dan van de voorzitter en zij hebben  
beperkte extra werkzaamheden, waardoor de rekensom luidt: 100% x 1,2 x 1,2 x 1,2 = 173%. Wij 
stellen voor dit af te ronden naar 175%. 
De nieuwe Adviescommissie cultuur zal naar verwachting per 1 januari 2017 van start gaan; dit is 
volgens ons een goed moment om wijzigingen in de vergoedingen te laten ingaan.  
 
Commissie leefomgeving 
Voor wat betreft de Commissie leefomgeving sluiten wij ons aan bij het gestelde hierover in het 
rapport. Mocht blijken dat structureel meer en ook andere werkzaamheden door individuele com-
missieleden worden verricht, zullen wij overwegen u een verhoging van de vergoeding voor deze 
commissie voor te stellen.  
 
Statencommissies OGB en FCBE 
Voor bijzondere leden van de statencommissies is het feit dat deze leden opereren binnen het 
democratisch bestel, zoals het rapport ook aangeeft, wat ons betreft van doorslaggevend belang. 
Deze leden zijn langs democratische weg gekozen en dit lidmaatschap betreft dan ook een ander 
type lidmaatschap dan het lidmaatschap van adviescommissies zoals hierboven beschreven. Bij 
dit type werkzaamheden past onzes inziens niet een verhoging van de basisvergoeding. Het feit 
dat in alle andere provincies eveneens de basisvergoeding aan bijzondere leden van statencom-
missies wordt toegekend, bevestigt ons in deze gedachte.  
 
2.2 Om te waarborgen dat in de toekomst vast te stellen commissievergoedingen aan de hand 
van de in het rapport beschreven systematiek worden vastgesteld, stellen wij voor in de toelichting 
op artikel 34 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden de sys-
tematiek als leidraad vast te leggen. 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlag en  
Rapport commissievergoedingen d.d. 3 mei 2016 van Pro Facto 
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Ter inzage in  kamer  C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 1 juni 2016 
Kenmerk: 22/3.12/2016002699 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
mb/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 1 juni 2016, kenmerk 
22/3.12/2016002699; 
 
gelet op het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden; 
 
 
BESLUITEN:   
 

I. De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden wordt als volgt 
gewijzigd: 
a. In artikel 34, vierde lid, onder b wordt ‘375%’ vervangen door: 250% 
b. In artikel 34, vierde lid, onder c wordt ‘200%’ vervangen door: 175%  
c. In artikel 34, vierde lid, onder c wordt ‘400%’ vervangen door: 250% 

II. In de artikelsgewijze toelichting wordt na de laatste alinea van de toelichting op artikel 34 
een alinea ingevoegd luidende: Voor het vaststellen van een hogere vergoeding geldt de 
volgende systematiek als leidraad (deze systematiek volgt uit het Rapport 
commissievergoedingen, opgesteld door Pro Facto, d.d. 3 mei 2016). Het wettelijke sys-
teem gaat zoals gezegd uit van een basisvergoeding per vergadering. Vervolgens is een 
drietal wegingsfactoren te onderscheiden waarbij geldt dat elke wegingsfactor is gestaf-
feld: 
1. Deskundigheid: deze factor houdt het vereiste in dat sprake is van één of meer com-

missieleden die op grond van hun bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het 
taakgebied van de commissie zijn aangetrokken. De factor is als volgt gestaffeld: 

a. Lichte deskundigheid: 1 
b. Gemiddelde deskundigheid: 1,2 
c. Zware deskundigheid:1,5 

2. Aard en omvang werkzaamheden: deze factor betreft de situatie waarin de basisver-
goeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte 
van de taken en de omvang van de door de commissieleden te verrichten werkzaam-
heden. Deze factor hoort bij de voorbereiding, het bijwonen en het nawerk van com-
missievergaderingen. De factor is als volgt gestaffeld: 

a. Licht takenpakket: 1 
b. Gemiddeld takenpakket: 1,2 
c. Zwaar takenpakket: 1,5 

3. Commissieafhankelijke toeslag: deze factor is van toepassing als blijkt dat een com-
missie of een bepaald commissielid naast de werkzaamheden direct ten behoeve van 
een vergadering nog extra werkzaamheden verricht. De factor is als volgt gestaffeld: 

a. Beperkte hoeveelheid extra werkzaamheden: 1,2 
b. Grote hoeveelheid extra werkzaamheden: 1,5 

Het basisbedrag wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactoren, waarvan de hoogten 
dus per commissie(lid) kunnen verschillen. Daarnaast laat de systematiek de ruimte om, 
afhankelijk van de samenstelling en werkwijze van de commissie, een hogere vergoeding 
vast te stellen. Het blijft immers maatwerk, zo stelt ook bovengenoemd rapport. 
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III. Artikel 34, vierde lid, zoals dat gold onmiddellijk voor de inwerkingtreding van het besluit 

onder I, blijft van toepassing op de op dat moment zittende voorzitter en leden van de 
Commissie personele aangelegenheden en van de Adviescommissie cultuur. 

 
Assen, 6 juli 2016 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
mb/coll.  
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 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben in 2014 de wens geuit de 
hoogte van de vergoedingen van de verschillende commissies en het hanteren van de crite-
ria om tot een verhoging van een vergoeding te komen integraal en systematisch te evalue-
ren. In afwachting van de uitkomst van die evaluatie is tweemaal voorgesteld (voorlopig) in 
te stemmen met het verhogen van de vergoeding voor de leden van de commissie Leefom-
geving (cieL) en het formeel vastleggen van de vergoeding voor de leden van de Advies-
commissie Cultuur. De fracties konden zich echter niet vinden in het eerste voorstel daar-
toe.1 De noodzaak om over te gaan tot het formeel met terugwerkende kracht vastleggen 
van de vergoeding voor de Adviescommissie Cultuur en het verhogen van de vergoeding en 
de hoogte van de norm voor de commissie Leefomgeving was in de ogen van de Statenle-
den onduidelijk. Het voorstel is tijdens de vergadering van de Statencommissie Financiën, 
Cultuur, Bestuur en Economie op 25 juni 2014 in verband met de behoefte aan een nadere 
onderbouwing dan ook teruggetrokken. Het tweede, inhoudelijk gelijkluidende en nader 
onderbouwde voorstel is eveneens ingetrokken.2  
 

Op verzoek van Provinciale Staten zijn vervolgens in 2015 alle commissievergoedingen te-
gen het licht gehouden. Op 16 december 2015 hebben Provinciale Staten ingestemd met 
een wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 
(hierna: de Verordening rechtspositie provincie Drenthe).3 Daarbij is onder meer de ver-
goeding voor de leden van de Adviescommissie Cultuur formeel in die verordening vastge-
legd. Naar aanleiding van de discussie in Provinciale Staten is besloten de commissiever-
goedingen door middel van een second opinion door een externe deskundige te laten 
toetsen. De provincie Drenthe heeft Pro Facto in maart 2016 opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van dat onderzoek.  

1.2 Onderzoeksaanpak en rapportage 

In het kader van de second opinion gaan wij ten aanzien van de volgende commissies na of 
de (voorgestelde) vergoedingen aan de geldende normen voldoen: 

 de Commissie rechtsbescherming; 
 de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden; 
 de Adviescommissie Cultuur; 
 de commissie Leefomgeving; 
 de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB); 
 de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE). 

                                                           
1 Statenstuk 2014-613. 
2 Statenstuk 2014-635. 
3 Provinciaal blad 2015, 8476 en Provinciaal blad 2016, 363.  
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De vergoedingen die de leden van deze commissies ontvangen zijn getoetst aan de huidige 
wet- en regelgeving. Daarbij hebben wij gekeken in hoeverre de vergoedingen aan de gel-
dende normen voldoen. De vergoedingen van de commissies zijn tevens vergeleken met de 
vergoedingen die leden van vergelijkbare commissies bij andere provincies ontvangen.  
 
Tijdens het onderzoek is niet ten aanzien van alle provincies duidelijkheid verkregen over 
de (hoogte van de) vergoedingen van commissies, omdat bij een aantal provincies uit de 
desbetreffende verordeningen en reglementen niet blijkt welke vergoeding de commissie-
leden krijgen. In een aantal provincies is de bevoegdheid om een hogere vergoeding vast te 
stellen door Provinciale Staten overgedragen aan Gedeputeerde Staten. De desbetreffende 
besluiten zijn echter niet bekendgemaakt en hebben wij daarom niet kunnen inzien. De 
resultaten van het vergelijkend onderzoek naar de andere provincies zijn in bijlage I van dit 
rapport opgenomen.  
 
De opbouw van het rapport is als volgt: in hoofdstuk 2 is de toepasselijke wet- en regelge-
ving uiteengezet en worden de onderzoeksbevindingen ten aanzien van de commissiever-
goedingen weergeven. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de mogelijkheid om door middel 
van een systeem de hoogte van de commissievergoedingen te bepalen. Tot slot volgen in 
hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen. 
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 2 
 

 Commissievergoedingen 

2.1 Wet- en regelgeving  

Het wettelijke kader dat relevant is voor dit onderzoek wordt gevormd door bepalingen uit 
de Provinciewet, het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en de Verordening 
rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden. 

2.1.1. De Provinciewet 

De Provinciewet bevat een aantal artikelen over geldelijke voorzieningen ten behoeve van 
staten- en commissieleden. Leden van een door Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten 
ingestelde commissie ontvangen, voor zover zij geen lid zijn van Provinciale Staten of Ge-
deputeerde Staten, een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie 
en van reis- en verblijfskosten in verband met reizen binnen de provincie.4 De nadere invul-
ling van de rechtspositie van staten- en commissieleden dient bij algemene maatregel van 
bestuur te worden geregeld.5 De amvb waarin deze nadere regels zijn opgenomen is het 
Rechtspositiebesluit staten-en commissieleden (hierna: het Rechtspositiebesluit). 

2.1.2. Het Rechtspositiebesluit 

In het Rechtspositiebesluit is een aantal voorzieningen, zoals de hoogte van de bezoldiging 
en onkostenvergoedingen geregeld. Statenleden ontvangen voor hun werkzaamheden op 
grond van het eerste lid van artikel 2 van het Rechtspositiebesluit een vergoeding van 
€ 1.109,39 per maand. 
 

Commissieleden ontvangen op grond van artikel 13 van het Rechtspositiebesluit een ver-
goeding. Dat artikel bepaalt, voor zover van belang, dat aan een commissielid voor het bij-
wonen van de vergaderingen van de commissie ten laste van de provincie een vergoeding 
van € 107,01 per vergadering wordt toegekend (hierna: de reguliere vergoeding). Het be-
drag van de vergoeding wordt per 1 januari van elk jaar bij ministeriële regeling gewijzigd 
aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer 
CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.6  
 
Provinciale Staten kunnen op grond van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit bij verorde-
ning bepalen dat aan leden van een bepaalde commissie voor het bijwonen van vergade-
ringen een hogere vergoeding dan de reguliere vergoeding wordt toegekend. De normen 
waaraan de toekenning van een hogere vergoeding moet voldoen zijn eveneens in dat arti-
kel opgenomen.  

                                                           
4 Artikel 94, lid 1, van de Provinciewet. 
5 Zie artikel 94, lid 3, van de Provinciewet. 
6 Artikel 2, lid 2, van het Rechtspositiebesluit.  
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Op grond van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit is vereist dat sprake is van 
een commissielid: 

a. dat op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van 
de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken; of 

b. ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhou-
ding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de te verrichten arbeid.  

 

2.1.3. Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 

De Provinciale Staten van Drenthe en de andere provincies hebben de rechtspositie van 
staten- en commissieleden nader geregeld in een Verordening rechtspositie gedeputeer-
den, staten- en commissieleden. De verordeningen bepalen dat Statenleden voor hun 
werkzaamheden een vergoeding krijgen overeenkomstig artikel 2 van het Rechtspositiebe-
sluit. Commissieleden die geen lid zijn van Provinciale Staten of Gedeputeerde staten krij-
gen voor het bijwonen van de vergaderingen van de (sub)commissies in beginsel de regulie-
re vergoeding uit artikel 13 van het Rechtspositiebesluit. Voor het jaar 2016 is de reguliere 
vergoeding vastgesteld op € 107,01.7 Dat is anders indien Provinciale Staten bij verordening 
en met toepassing van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit hebben bepaald, dat voor 
leden van een bepaalde commissie een hogere vergoeding geldt. De Provinciale Staten van 
Drenthe hebben ten aanzien van een drietal commissies, te weten de Commissie rechtsbe-
scherming, de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden en de Adviescommissie 
Cultuur, bepaald dat de voorzitter en/of de leden voor (het bijwonen van) commissieverga-
deringen een hogere vergoeding krijgen.8  
 

Pro Facto heeft ten aanzien van zes commissies onderzocht, wanneer de voorzitter en/of 
de leden voor hun werkzaamheden een hogere vergoeding ontvangen en in hoeverre het 
vaststellen van een hogere vergoeding voor commissiewerkzaamheden gerechtvaardigd is.9 
Hieronder worden per commissie de onderzoeksbevindingen uiteengezet.  

2.2 De Commissie rechtsbescherming 

De provincie Drenthe heeft de behandeling van bezwaarschriften, beroepschriften (admini-
stratief beroep) en klachten opgedragen aan de Commissie rechtsbescherming. Deze com-
missie hoort de indiener van een bezwaarschrift, beroepschrift of klacht en adviseert het 
desbetreffende bestuursorgaan van de provincie over de beslissing op het bezwaarschrift, 
het beroepschrift of de klacht. Daarnaast kan de commissie een bestuursorgaan van de 
provincie op diens verzoek of uit eigen beweging over zaken met betrekking tot rechtsbe-
scherming adviseren.10  
 

De voorzitter en de leden van de Commissie rechtsbescherming ontvangen op grond van 
artikel 34, lid 4, onder a, van de Verordening rechtspositie provincie Drenthe voor een 
commissievergadering 250% van de reguliere vergoeding van € 107,01.  
 

                                                           
7 De verordeningen beperken het verkrijgen een vergoeding op grond van artikel 13 of 14 van het Rechtspositiebesluit. Geen 
vergoeding ontvangt degene die als statenlid of gedeputeerde, 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 zitting heeft in een commissie. Hetzelfde geldt voor een vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, 
organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het provinciaal belang dient. 
Zie voor de provincie Drenthe artikel 34, lid 3, van de Verordening rechtspositie provincie Drenthe. 
8 Zie artikel 34, lid 4, van de Verordening rechtspositie provincie Drenthe. 
9 Het gaat dan zowel om andere commissieleden die de reguliere vergoeding ontvangen als commissieleden die meer dan de 
reguliere vergoeding, maar minder dan de desbetreffende commissieleden ontvangen.  
10 Zie artikel 3, lid 1, en artikel 4 van de Verordening rechtsbescherming provincie Drenthe. 
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Uit het onderzoek blijkt dat de hogere vergoeding voor de leden van de Commissie rechts-
bescherming voldoet aan de normen die de wet- en regelgeving daaraan stellen. De ver-
goeding is door Provinciale Staten bij verordening vastgesteld en is op grond van de bijzon-
dere (brede) deskundigheid van de commissieleden en vanwege het feit dat de reguliere 
vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van 
de taak en de omvang van de door de commissieleden te verrichten werkzaamheden hoger 
vastgesteld. De voorbereiding en het nawerk van de hoorzittingen vergen van de commis-
sieleden meer tijd. Daarnaast worden door de commissieleden ook buiten de hoorzittingen 
om werkzaamheden verricht. De voorzitter en de leden van de Commissie rechtsbescher-
ming krijgen eenzelfde vergoeding, omdat de omvang van de werkzaamheden qua tijdsbe-
lasting nauwelijks van elkaar verschillen. Het is dan ook gerechtvaardigd dat deze commis-
sieleden voor hun werkzaamheden een hogere vergoeding ontvangen.  
 

Ten aanzien van de volgende provincies zijn op basis van de geldende wet- en regelgeving 
de vergoedingen voor commissieleden van een met de Commissie rechtsbescherming ver-
gelijkbare commissie vastgesteld.  
 

TABEL 1: HOOGTE VERGOEDINGEN (ADVIES)COMMISSIES VOOR BEZWAAR, BEROEP EN KLACHTEN 

Provincie  Hoogte vergoeding in percentages Hoogte vergoeding in Euro’s 

Drenthe Voorzitter: 250% Voorzitter: € 267,53 

Leden: 250% Leden: € 267,53 

Gelderland Voorzitter 300% + € 175,00 (vast be-

drag) als de zitting langer duurt dan 4,5 

uur 

Voorzitter: minimaal € 321,03  

Leden 250% + € 125,00 (vast bedrag) als 

de zitting langer duurt dan 4,5 uur.  

Leden minimaal € 267,53 

Groningen Voorzitter: 350% Voorzitter: € 374,54 

Vice-voorzitter:300% Vice-voorzitter: € 321,03 

Leden:200% Leden: € 214,02 

Fryslân Voorzitter: 100% per uur Voorzitter : € 107,01 per uur (vergade-

ring van 4 uur = 428,04)  

Leden: 300% per vergadering  Leden: € 321,03 per vergadering 

Limburg Voorzitter: 100% Voorzitter: € 107,01 

Leden: 100% Leden: € 107,01 

Noord-Holland Voorzitter:200% Voorzitter: € 214,02 

Leden:200% Leden: € 214,02 

Overijssel Voorzitter:300% Voorzitter: € 321,03 

Leden:100% Leden: €107,01 

Utrecht Voorzitter:128% Voorzitter: € 137,04 

Leden:93% Leden: € 99,94 

Zuid-Holland Voorzitter:250% Voorzitter: € 267,53 

Leden:250% Leden: € 267,53 

Zeeland Voorzitter:250% Voorzitter: € 267,53 

Leden:200% Leden: € 214,02 

 
Uit tabel 1 blijkt dat de hoogte van de vergoeding voor leden van een vergelijkbare com-
missie bij andere provincies tussen de 100% en 350% van de reguliere vergoeding is. Gelet 
op deze resultaten en de motivering voor het toekennen van een hogere vergoeding kan 
worden geconcludeerd dat een vergoeding van 250% voor de leden van de Commissie 
rechtsbescherming van de provincie Drenthe een redelijke vergoeding is.  
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2.3 De Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden 

De Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden is ingesteld om bezwaarschriften over 
persoonlijke aangelegenheden te behandelen.11 De leden van deze commissie ontvangen 
op grond van artikel 34, lid 4, onder b, van de Verordening rechtspositie provincie Drenthe 
per vergadering 375% van de reguliere vergoeding van € 107,01. 
 

Provinciale Staten hebben bij verordening besloten voor de leden van de Bezwarencom-
missie Personele Aangelegenheden een hogere vergoeding vast te stellen, omdat voor een 
juiste vervulling van het lidmaatschap zeer specifieke kennis noodzakelijk is en er weinig 
specialisten zijn. In zoverre voldoet de vergoeding voor de leden van de Bezwarencommis-
sie Personele Aangelegenheden aan de normen die de artikelen 13 en 14 van het rechtspo-
sitiebesluit en artikel 34 van de Verordening rechtsbescherming provincie Drenthe hieraan 
stellen. De vraag die dient te worden beantwoord is in hoeverre het gerechtvaardigd is dat 
deze commissieleden ten opzichte van de leden van de Commissie rechtsbescherming voor 
hun werkzaamheden een hogere vergoeding ontvangen.  
 

Met betrekking tot de hoogte van de vergoeding voor de leden van de Bezwarencommissie 
Personele Aangelegenheden zijn wij nagegaan hoe hoog de vergoedingen voor een derge-
lijke commissie bij de andere provincies in Nederland zijn. Daarbij merken wij op dat niet 
elke provincie een aparte commissie voor personele zaken heeft ingesteld. Bij een aantal 
provincies heeft de commissie die bezwaarschriften, beroepschriften en/of klachtzaken 
afhandelt een aparte kamer voor personele zaken. Bij die provincies gelden de tarieven 
voor de bezwarencommissies uit tabel 1. De vergoeding voor commissieleden ligt bij deze 
commissies in de andere provincies tussen de 100% en 350% van de reguliere vergoeding.  
 

Tabel 2 geeft de provincies weer ten aanzien waarvan wij op basis van de geldende wet- en 
regelgeving de hoogte van de vergoeding voor leden van een met de Bezwarencommissie 
Personele Aangelegenheden vergelijkbare commissie hebben kunnen vaststellen.  
 

TABEL 2: HOOGTE VERGOEDINGEN ADVIESCOMMISSIES VOOR PERSONELE ZAKEN 

Provincie Hoogte vergoeding in percentages Hoogte vergoeding in Euro’s 

Drenthe 
Voorzitter: 375% Voorzitter: € 401,29 

Leden: 375% Leden: € 401,29 

Gelderland 

Voorzitter 300% + vast bedrag als de 

zitting langer duurt dan 4,5 uur 

Voorzitter: minimaal € 321,03  

Leden 250% + een vast bedrag als de 

zitting langer duurt dan 4,5 uur.  

Leden minimaal € 267,53 

Groningen 

Voorzitter: 350%  Voorzitter: € 374,54 

Vice-voorzitter:300% Vice-voorzitter: € 321,03 

Leden:200% Leden: € 214,02 

Fryslân 

Voorzitter: 100%, tenzij het instellings-

besluit anders bepaald 

Voorzitter : € 107,01 

Leden: 100%, tenzij instellingsbesluit Leden: € 107,01 

Zeeland 
Voorzitter:250% Voorzitter: € 267,53 

Leden:200% Leden: € 214,02 
 

Op basis van de tabellen 1 en 2 kan worden afgeleid dat de commissieleden van de Bezwa-
rencommissie Personele Aangelegenheden ten opzichte van de leden van commissie in 
andere provincies een hogere vergoeding voor hun werkzaamheden krijgen. De vergoeding 
ligt in de andere provincies over de gehele linie lager.  
 

                                                           
11 Artikel 3, lid 2, van de Verordening rechtsbescherming provincie Drenthe. 
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De vergoeding voor de leden van de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden is in 
2004 op 375% van de reguliere vergoeding vastgesteld, in verband met de specifiek beno-
digde expertise en het feit dat het zeer lastig was om ter zake deskundige leden aan te 
trekken. Wat het laatste betreft dient te worden opgemerkt dat inmiddels 12 jaren zijn 
verstreken. Vraag is dan ook of het op dit moment nog steeds moeilijk is om voldoende ter 
zake deskundige leden aan te trekken. Verder blijkt uit het vergelijkende onderzoek met de 
andere provincies niet dat voor het afhandelen van bezwaarschriften over personele aan-
gelegenheden een dusdanige specifieke deskundigheid noodzakelijk is, dat aan deze com-
missieleden een dusdanig hoge vergoeding moet worden toegekend. Bij het merendeel van 
de provincies handelt de personele kamer van de commissie bezwaarschriften, beroep-
schriften en/of klachtzaken personele zaken af. De leden van die commissie krijgen een 
reguliere vergoeding dan wel een vergoeding die tussen de 100% en 350% van de reguliere 
vergoeding ligt.  
 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de provincie Drenthe met 
een vergoeding van 375% van de reguliere vergoeding voor alle leden afwijkt naar boven 
ten opzichte van wat in de andere provincies gebruikelijk is. Voorts blijkt uit het onderzoek 
niet dat wat de deskundigheid van de leden en de inhoud van de werkzaamheden betreft 
sprake is van een verschil met de leden van de Commissie rechtsbescherming. Een vergoe-
ding voor de leden van de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden van 375% van 
de reguliere vergoeding lijkt ten opzichte van andere commissieleden dan ook niet gerecht-
vaardigd.   

2.4 De Adviescommissie Cultuur 

De provincie Drenthe kent sinds 1 januari 2009 een Adviescommissie Cultuur. De leden van 
deze commissie hebben als taak om Gedeputeerde Staten te adviseren over het cultuurbe-
leid van de provincie en over subsidieaanvragen die op grond van de Cultuurnota bij de 
provincie zijn ingediend. Provinciale Staten hebben in de Verordening rechtspositie provin-
cie Drenthe vastgelegd dat de voorzitter en leden van deze commissie een hogere vergoe-
ding dan de reguliere vergoeding krijgen voor het bijwonen van commissievergaderingen. 
De voorzitter ontvangt een vergoeding van 400% en de leden ontvangen een vergoeding 
van 200% van de reguliere vergoeding.12  
 

Voor de leden van de Adviescommissie Cultuur is een hogere vergoeding vastgesteld, om-
dat de reguliere vergoeding niet in een redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de 
taak en de omvang van de door deze leden te verrichten werkzaamheden. Zowel de voor-
zitter als de leden van de commissie verrichten buiten de vergaderingen de nodige werk-
zaamheden, zoals het bezoeken van voorstellingen en het afleggen van werkbezoeken.  
 

De vergoeding voor de voorzitter van deze commissie is vastgesteld op 400% van de regu-
liere vergoeding, omdat hij een grotere rol vervult in de voorbereiding van de vergadering 
en het opstellen van adviezen van de commissie. Aan het voorzitterschap is bij deze com-
missie dan ook een andere invulling gegeven dan bij bijvoorbeeld de Commissie rechtsbe-
scherming. In zoverre is voldoende gemotiveerd waarom aan de leden van deze commissie 
een hogere vergoeding wordt toegekend en wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van 
de artikelen 13 en 14 van het rechtspositiebesluit en artikel 34 van de Verordening rechts-
bescherming provincie Drenthe.  
 

                                                           
12 Artikel 34, lid 4, onder c, van de Verordening rechtspositie provincie Drenthe. 
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Uit het vergelijkende onderzoek naar de andere provincies blijkt dat bij een groot deel van 
de provincies niet is te achterhalen hoe hoog de vergoeding van de leden van een (advies) 
commissie voor culturele zaken is. Dat wordt veelal veroorzaakt doordat de bevoegdheid 
om op grond van artikel 14 van het rechtspositiebesluit een hogere vergoeding toe te ken-
nen aan Gedeputeerde Staten is overgedragen. Die provincies hebben de desbetreffende 
instellingsbesluiten niet openbaar gemaakt en voor zover dat wel het geval was, was in die 
besluiten en de overige toepasselijke wet- en regelgeving geen bepaling omtrent een ver-
goeding opgenomen. Daarnaast heeft een aantal provincies meerdere commissies ingesteld 
die werkzaamheden op dit terrein verrichten. Ten aanzien van drie provincies hebben wij 
de hoogte van de commissievergoedingen kunnen vaststellen. Een overzicht van deze ver-
goedingen zijn in tabel 3 opgenomen.  
 

TABEL 3: HOOGTE VERGOEDINGEN ADVIESCOMMISSIES VOOR CULTURELE ZAKEN 

Provincie  Hoogte vergoeding in percentages Hoogte vergoeding in Euro’s 

Drenthe Voorzitter: 400% Voorzitter: € 428,04 

Leden: 200% Leden: 214,02 

Gelderland Adviescommissie 

Cultuur 

Voorzitter: 275% Adviescommissie 

Cultuur 

Voorzitter:€ 294.30 

Leden: 275% Leden: € 294.30 

Commissie Bereik-

baarheid, Openbaar 

vervoer en Cultuur 

Voorzitter: 100% Commissie Bereik-

baarheid, Openbaar 

vervoer en Cultuur 

Voorzitter:€ 107,01 

Leden: 100% Leden: € 107,01 

Groningen Voorzitter: 100% Voorzitter: € 107,01 

Leden: 100% Leden: € 107,01 

Overijssel Voorzitter: 300% Voorzitter: € 321,03 

Leden: 300% Leden: € 321,03 
 

Uit tabel 3 blijkt dat de vergoeding voor de leden van een met de Adviescommissie Cultuur 
vergelijkbare commissie in de andere provincies varieert tussen de 100% en 300% van de 
reguliere vergoeding. De provincie Drenthe valt met haar vergoeding van 200% binnen die 
variatie. Gelet op de werkzaamheden die de leden van de Adviescommissie Cultuur verrich-
ten is het ons inziens gerechtvaardigd dat deze leden ten opzichte van andere commissie-
leden voor hun werkzaamheden een hogere vergoeding ontvangen.  
 

De vergoeding voor de voorzitter van de Adviescommissie Cultuur lijkt met 400% van de 
reguliere vergoeding in vergelijking met de andere provincies en ten opzichte van andere 
commissieleden van de provincie Drenthe aan de hoge kant te zijn. Daarbij merken wij ech-
ter op dat wij niet kunnen vaststellen of de werkzaamheden van de voorzitter van een dus-
danige omvang zijn dat een vergoeding van 400% gerechtvaardigd is. 

2.5 De commissie Leefomgeving (cieL) 

De provincie kent sinds januari 2014 een geheel vernieuwde commissie voor de leefomge-
ving, de commissie Leefomgeving. De commissie adviseert Gedeputeerde Staten en Provin-
ciale Staten gevraagd en ongevraagd over onderwerpen met betrekking tot de leefomge-
ving. Ten aanzien van de commissie Leefomgeving bestond aanvankelijk het voornemen om 
aan de leden van deze commissie een vergoeding van 250% van de reguliere vergoeding 
toe te kennen. Er bestond echter onduidelijkheid over de noodzaak voor een hogere ver-
goeding en de hoogte van de norm. De Provinciale Staten van Drenthe hebben in 2015 be-
sloten dat voor de commissievergaderingen de reguliere vergoeding volstaat.  
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Daarnaast is bij de wijziging van de Verordening rechtspositie provincie Drenthe het voor-
nemen kenbaar gemaakt om aan individuele leden die buiten de commissievergadering om 
werkzaamheden verrichten, separaat een vergoeding toe te kennen.13 
 

Uit de documentenstudie blijkt dat de leden van de commissie Leefomgeving naast de re-
guliere werkzaamheden voor de commissievergaderingen andere werkzaamheden verrich-
ten en dat zij hun netwerken ten behoeve van de adviezen dienen te benutten. Van hen 
wordt onder meer verwacht dat zij onder meer workshops, symposia en netwerkbijeen-
komsten organiseren. Daarnaast houden zij zich bezig met interviews en de organisatie en 
begeleiding van experimenten. De hoeveelheid aanvullende werkzaamheden varieert per 
commissielid.  
 

Met ingang van 23 januari 2016 is een nieuwe regeling van de Verordening rechtspositie 
provincie Drenthe inwerking getreden. Uit deze regeling blijkt dat de leden van de commis-
sie Leefomgeving voor de commissievergaderingen de reguliere vergoeding krijgen. Niet 
gebleken is dat individuele leden van de commissie een vergoeding ontvangen voor de aan-
vullende werkzaamheden die zij verrichten.  
 

Het onderzoek naar de andere provincies laat zien dat niet elke provincie een met de com-
missie Leefomgeving vergelijkbare commissie kent. Er zijn bijvoorbeeld ook provincies 
waarbij meerdere commissies zich bezig houden met de leefomgeving (ruimtelijke orde-
ning, milieu e.d.). Hieronder is in tabel 4 een overzicht opgenomen van de drie provincies 
die een met de commissie Leefomgeving vergelijkbare commissie kennen.  
 

TABEL 4: HOOGTE VERGOEDINGEN COMMISSIES LEEFOMGEVING(SKWALITEIT) 

Provincie  Hoogte vergoeding in percentages Hoogte vergoeding in Euro’s 

Drenthe Voorzitter: 100% Voorzitter: € 107,01 

Leden: 100% Leden: € 107,01 

Gelderland Voorzitter: 300% Voorzitter: € 321,03 

Leden: 250% Leden: € 267,53 

Limburg Voorzitter: 100% Voorzitter: € 107,01 

Leden: 100% Leden: € 107,01 

Utrecht Voorzitter: 328% Voorzitter: € 351,51 

Leden: 100% Leden: € 107,01 
 

Uit tabel 4 kan worden afgeleid dat de leden van een met de commissie Leefomgeving ver-
gelijkbare commissie in drie van de vier provincies waarover we informatie hebben gevon-
den de reguliere vergoeding ontvangen. Alleen in Gelderland is de vergoeding voor com-
missieleden 250% van de reguliere vergoeding. In de provincie Utrecht en de provincie 
Gelderland ontvangt de voorzitter voor zijn (coördinerende) werkzaamheden een hogere 
vergoeding dan de reguliere vergoeding van € 107,01.  
 

Ons inziens kan voor het bijwonen van de commissievergaderingen in beginsel worden 
volstaan met de reguliere vergoeding. Indien structureel meer en ook andere werkzaamhe-
den door individuele commissieleden worden verricht, is het aanbevelingswaardig te kijken 
in hoeverre bij verordening aan deze leden een hogere vergoeding kan worden toegekend.  

                                                           
13 Die vergoeding is wat de hoogte betreft gelijk aan de reguliere vergoeding van artikel 13 van het Rechtspositiebesluit. 
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2.6 De Statencommissies OGB en FCBE 

De Provinciale Staten van Drenthe hebben twee Statencommissies ingesteld, te weten de 
Statencommissie Omgevingsbeleid (hierna: Statencommissie OGB) en de Statencommissie 
Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (hierna: Statencommissie FCBE).14 Beide commis-
sies hebben als taak Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd over verschillende onder-
werpen te adviseren. Daarnaast voeren zij overleg met Gedeputeerde Staten of de Com-
missaris van de Koning over de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur.15 
Volgens de toelichting bij het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Staten-
commissies zijn de Statencommissies OGB en FCBE vooral gericht op voorbereiding en in-
formatievoorziening. De Statencommissies bereiden de voorstellen en voorgenomen be-
sluiten van Provinciale Staten voor en voorzien deze stukken van advies.  
 
De Statencommissies OGB en FCBE worden zodanig samengesteld dat alle fracties, naar 
evenredigheid van het aantal zetels in Provinciale Staten, in de commissies zijn vertegen-
woordigd.16 Provinciale Staten kunnen daarnaast maximaal twee bijzondere commissiele-
den per fractie benoemen. Om als bijzonder commissielid te worden benoemd, is vereist 
dat de desbetreffende persoon geen lid is van Provinciale Staten, maar wel benoembaar is 
tot lid van Provinciale Staten in een tussentijds opengevallen plaats. Daarnaast dient het 
bijzondere commissielid een verklaring te hebben ondertekend dat hij ermee instemt dat 
de bepalingen van de Provinciewet met betrekking tot het openbaar maken van nevenfunc-
ties, de eed voor ambtsaanvaarding en het opleggen van de geheimhoudingsplicht op hem 
van overeenkomstige toepassing zijn.17  
 
De bijzondere commissieleden zijn geen lid van Provinciale Staten en ontvangen voor hun 
werkzaamheden de reguliere vergoeding van € 107,01 uit artikel 13 van het Rechtspositie-
besluit. Met betrekking tot de hoogte van de vergoeding voor bijzondere commissieleden is 
van belang dat de Statencommissies OGB en FCBE zich naar hun aard onderscheiden van 
commissies waarvan de commissieleden, niet zijnde Statenleden, een hogere vergoeding 
ontvangen. Een Statencommissie betreft een ander type commissie die binnen het demo-
cratische bestel dient te opereren. Bovendien verschilt de aard van de door de leden van de 
Statencommissies te verrichten werkzaamheden ten opzichte van de werkzaamheden van 
de leden van andere commissies. De Statencommissies bereiden de besluitvorming van 
Provinciale Staten voor en overleggen met Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de 
Koning. Anders dan voor andere commissies (zoals de Commissie rechtsbescherming) geldt, 
zijn op de bijzondere commissieleden van de Statencommissies geen specifieke vereisten 
van toepassing die zien op hun deskundigheid of op de aard en omvang van de te verrich-
ten werkzaamheden. Gelet hierop is het ons inziens gerechtvaardigd dat de bijzondere 
commissieleden voor hun werkzaamheden de reguliere vergoeding ontvangen. 
 
Uit het onderzoek naar de andere provincies blijkt dat in alle andere provincies commissie-
leden van Statencommissies, niet zijnde Statenleden, voor hun werkzaamheden de regulie-
re vergoeding ontvangen. Wij concluderen dan ook dat de bijzondere leden van de Staten-
commissies OGB en FCBE een voor commissieleden van Statencommissies gebruikelijke 
vergoeding ontvangen. 

                                                           
14 Artikel 2, lid 1, onder a en b, van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Statencommissies. 
15 Zie artikel 4 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Statencommissies en artikel 80 van de Provinciewet. 
De Statencommissie OGB adviseert en overlegt onder meer over onderwerpen op het gebied van milieu, energiebeleid, 
water, groen, landbouw en ruimte. De Statencommissie FCBE verricht werkzaamheden op het gebied van jeugdzorg, cultuur, 
economie, sport, bestuur financiën, Personeel en Organisatie, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie. 
16 Artikel 4, lid 1, Reglement van orde voor de vergaderingen van de Statencommissies jo. artikel 80, lid 3, Provinciewet. 
17 Zie artikel 4, lid 3, onder a en b, van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Statencommissies.  
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 3  
 

 Systematiek voor commissievergoedingen 

3.1 Het systeem 

Tijdens het onderzoek hebben wij gekeken of het mogelijk is een bepaalde systematiek te 
bedenken waarmee de provincie Drenthe commissievergoedingen kan vaststellen. Een 
dergelijke systematiek is denkbaar, in de zin van een algemene berekeningssystematiek. 
Het systeem kent een basisvergoeding die vergelijkbaar is met de reguliere vergoeding uit 
artikel 13 van het Rechtspositiebesluit. Daarnaast worden de vereisten die artikel 14 van 
het Rechtspositiebesluit stelt vertaald naar een aantal wegingsfactoren. Uiteindelijk zal er 
per commissie een bepaald bedrag uitrollen. Dat bedrag kan als uitgangspunt worden ge-
nomen bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor de desbetreffende com-
missie. Afhankelijk van de samenstelling en werkwijze van de commissie kan het zijn dat 
alsnog een hogere vergoeding door Provinciale Staten wenselijk wordt geacht. Het toeken-
nen van een commissievergoeding die naar boven afwijkt van de reguliere vergoeding uit 
artikel 13 van het Rechtspositiebesluit betreft immers maatwerk. Provinciale Staten dienen 
per geval te beoordelen of aan één van de vereisten om een hogere vergoeding toe te ken-
nen is voldaan en of het gerechtvaardigd is om aan één of meer leden van een commissie 
een hogere vergoeding toe te kennen. Het leveren van maatwerk is in het systeem meege-
nomen door een commissieafhankelijke toeslag te creëren 
 
Het systeem gaat uit van een basisvergoeding van € 107,01. Alle commissie ontvangen op 
grond van artikel 13 van het Rechtspositiebesluit deze vergoeding voor het (voorbereiden 
en) bijwonen van de commissievergaderingen. Het systeem gaat verder uit van de volgende 
wegingsfactoren. 

1. Deskundigheidsfactor; 
2. Factor aard en omvang werkzaamheden; 
3. Commissieafhankelijke toeslag. 

3.1.1. Deskundigheidsfactor  

De deskundigheidsfactor houdt het vereiste in dat sprake is van één of meer commissiele-
den die op grond van hun bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van 
de commissie is aangetrokken. De specifiek vereiste deskundigheid hebben wij gestaffeld in 
die zin dat onderscheid wordt gemaakt tussen een lichte, matige en zware deskundigheid.  

3.1.2. Factor aard en omvang werkzaamheden 

De factor aard en omvang werkzaamheden betreft de situatie waarin de basisvergoeding 
niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van de taken en 
de omvang van de door de commissieleden te verrichten werkzaamheden.  
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Afhankelijk van de zwaarte en omvang van het takenpakket van de commissie kan de ver-
goeding hoger uitvallen. Bij het staffelen zijn wij uitgegaan van een qua zwaarte en omvang 
licht, matig of zwaar takenpakket. De daarbij behorende wegingsfactoren zijn opgesteld 
voor de voorbereiding, het bijwonen en het nawerk van de commissievergaderingen.  

3.1.3. Commissieafhankelijke toeslag  

Indien blijkt dat een commissie of een bepaald commissielid naast de voorbereiding van en 
het bijwonen van commissievergaderingen extra werkzaamheden verrichten kan Provincia-
le Staten een commissieafhankelijke toeslag opleggen. 

3.2 Schematisch overzicht 

Hieronder is een overzicht van een systeem voor commissievergoedingen opgenomen. 
 

Commissie18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Commissievergoeding

                                                           
18 Het systeem kan ook worden gebruikt voor het bepalen van een vergoeding voor één of enkele leden van een commissie.  
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 4  

 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies  

De provincie Drenthe heeft ten aanzien van de Commissie rechtsbescherming, de Bezwa-
rencommissie Personele Aangelegenheden en de Adviescommissie Cultuur een hogere 
vergoeding dan de reguliere vergoeding van € 107,01 vastgesteld. De voorzitter en leden 
van de commissie Leefomgeving en de bijzondere commissieleden van de Statencommis-
sies OGB en FCBE ontvangen voor hun werkzaamheden de reguliere vergoeding. 
 

Uit het onderzoek blijkt dat ten aanzien van de vergoedingen voor de leden van deze com-
missies is voldaan aan de normen van de artikelen 13 en 14 van het Rechtspositiebesluit en 
artikel 34 van de Verordening rechtspositie provincie Drenthe. De vergoedingen zijn door 
Provinciale Staten bij verordening vastgesteld. Daarnaast is bij de commissies waarvan de 
leden een hogere vergoeding krijgen een deugdelijke motivering gegeven die het besluit 
om een hogere vergoeding vast te stellen kan dragen. De hogere vergoeding wordt slechts 
toegekend in verband met de specifieke deskundigheid van commissieleden dan wel de 
zwaarte van de taken en de omvang van de door hen te verrichten taken. De provincie is 
met de vergoedingen in staat om deskundig en kwalitatief goede leden te werven.  
 

De vergoedingen staan wat de hoogte betreft over het algemeen in een redelijke verhou-
ding tot de door de commissieleden te verrichten werkzaamheden. De vergoedingen die de 
provincies in Nederland hanteren lopen uiteen van de reguliere vergoeding tot maximaal 
400% van die vergoeding. Die variatie houdt onder meer verband met de deskundigheid 
van commissieleden, de aard, inhoud en omvang van de door hen te verrichten werkzaam-
heden en de verschillende berekeningswijzen die de provincies hanteren.  

4.1.1. Commissie rechtsbescherming & Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden 

De vergoedingen voor met de Commissie rechtsbescherming en de Bezwarencommissie 
Personele Aangelegenheden vergelijkbare commissies, liggen in de andere provincies tus-
sen de 100 en 350%. De provincie Drenthe valt met een vergoeding van 250% voor de le-
den van de Commissie rechtsbescherming binnen de variatie die wordt aangetroffen. In 
vergelijking met andere commissieleden ontvangen de leden van de Commissie rechtsbe-
scherming voor hun werkzaamheden een redelijke vergoeding. De vergoeding van 375% 
voor de leden van de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden ligt aanmerkelijk 
hoger dan in de andere provincies. De provincie Drenthe wijkt met de vergoeding voor de 
leden van deze commissie dan ook af ten opzichte van wat in de andere provincies gebrui-
kelijk is. Bovendien blijkt uit het onderzoek niet dat wat de deskundigheid van de leden en 
de inhoud van de werkzaamheden betreft sprake is van een verschil met de leden van de 
Commissie rechtsbescherming. Een vergoeding voor de leden van de Bezwarencommissie 
Personele Aangelegenheden van 375% van de reguliere vergoeding lijkt ten opzichte van 
andere commissieleden dan ook niet gerechtvaardigd. 
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4.1.2. Adviescommissie Cultuur 

Met betrekking tot de hoogte van de vergoedingen concluderen wij dat het, gelet op de 
door de provincie gegeven motivering, redelijk is om aan de leden van de Adviescommissie 
Cultuur een hogere vergoeding toe te kennen. Een vergelijking met andere provincies laat 
ten aanzien van de met de Adviescommissie Cultuur soortgelijke commissies zien dat de 
vergoeding varieert van 100% tot 300% van de reguliere vergoeding. De vergoeding van de 
provincie Drenthe voor de leden van de Adviescommissie Cultuur valt binnen dat gemid-
delde. Gelet op de werkzaamheden is het ten opzichte van andere commissieleden ge-
rechtvaardigd dat de leden van deze commissie een hogere vergoeding ontvangen. 
 

De vergoeding voor de voorzitter van de Adviescommissie Cultuur lijkt met 400% van de 
reguliere vergoeding in vergelijking met de andere provincies en ten opzichte van andere 
commissieleden van de provincie Drenthe aan de hoge kant te zijn. Tijdens het onderzoek 
hebben wij echter niet kunnen vaststellen of de werkzaamheden van de voorzitter van een 
dusdanige omvang zijn dat een vergoeding van 400% ten opzichte van de voorzitters van 
andere commissies gerechtvaardigd is. 

4.1.3. Statencommissies OGB en FCBE 

De bijzondere commissieleden van de Statencommissies OGB en FCBE ontvangen voor hun 
werkzaamheden de reguliere vergoeding. Uit het onderzoek blijkt dat de Statencommissies 
zich naar hun aard van de andere commissies onderscheiden. Het betreft een ander type 
commissie die in het democratische bestel functioneert door de besluitvorming van Provin-
ciale Staten voor te bereiden en te overleggen met Gedeputeerde Staten of de Commissaris 
van de Koning. De aard van de werkzaamheden verschilt van de door de leden van de Sta-
tencommissies te verrichten werkzaamheden ten opzichte van de werkzaamheden van de 
leden van andere commissies. Op de bijzondere commissieleden van de Statencommissies 
zijn geen specifieke vereisten van toepassing die zien op hun deskundigheid of op de aard 
en omvang van de door hen te verrichten werkzaamheden. Gelet hierop is het gerecht-
vaardigd dat de bijzondere commissieleden voor hun werkzaamheden de reguliere vergoe-
ding ontvangen.  
 
Commissieleden, niet zijnde Statenleden van Statencommissies ontvangen in de andere 
provincies eveneens de reguliere vergoeding. De vergoeding van de bijzondere commissie-
leden wijkt niet af van hetgeen in de andere provincies bij Statencommissies gebruikelijk is. 
Wij concluderen dan ook dat de bijzondere leden van de Statencommissies OGB en FCBE 
een voor commissieleden van Statencommissies gebruikelijke vergoeding ontvangen. 

4.1.4. Systematiek voor commissievergoedingen 

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om door middel van een systeem de hoogte van 
de commissievergoedingen te bepalen. Het systeem gaat uit van een basisvergoeding van 
€ 107,01 die wordt vermenigvuldigd met een aantal wegingsfactoren. In het systeem wor-
den drie wegingsfactoren onderscheiden, te weten een deskundigheidsfactor, de factor 
aard en omvang werkzaamheden en een commissieafhankelijke toeslag. De vereiste des-
kundigheid en de aard en omvang van het takenpakket hebben wij gestaffeld. Indien de 
commissieleden extra werkzaamheden verrichten of Provinciale Staten een hogere vergoe-
ding voor één of meer leden van een commissie wenselijk achten, kan middels een com-
missieafhankelijke toeslag maatwerk worden geleverd. In het systeem zijn wij uitgegaan 
van een staffel met betrekking tot door commissieleden te verrichten extra werkzaamhe-
den.  
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4.2  Aanbevelingen 

In de provincie is in 2014 en 2015 meerdere malen voorgesteld om een hogere vergoedin-
gen voor leden van de Commissie Leefomgeving en de Adviescommissie Cultuur vast te 
stellen. Geadviseerd wordt om vanaf het begin te motiveren waarom een hogere vergoe-
ding noodzakelijk is, in die zin dat wordt aangegeven in hoeverre bijvoorbeeld het taken-
pakket van de commissieleden is gewijzigd, de zwaarte en omvang van de werkzaamheden 
is toegenomen of dat er bijvoorbeeld nieuwe commissieleden op basis van hun specifieke 
expertise worden aangetrokken. Daarnaast is het raadzaam te blijven binnen de door de 
verschillende provincies vastgestelde vergoedingen. Op die manier beschikken de Statenle-
den over voldoende informatie om een weloverwogen besluit te nemen.  
 

Ten aanzien van de reguliere vergoeding voor de leden van de commissie Leefomgeving 
dient te worden opgemerkt dat voor het bijwonen van de commissievergaderingen met de 
reguliere vergoeding kan worden volstaan. Indien de commissieleden echter structureel 
meer en ook andere werkzaamheden verrichten, is het aanbevelingswaardig om te kijken in 
hoeverre bij verordening aan deze leden een hogere vergoeding kan worden toegekend.  
 
In paragraaf 3.2 van deze rapportage is een systematiek beschreven, die na de toepassing 
van een drietal wegingsfactoren, resulteert in de aan de voorzitter en/of leden van com-
missies toe te kennen vergoedingen. Uiteraard draagt de toepassing van deze systematiek 
een casuïstisch karakter en moet daarover per geval, maar wel passend binnen dit schema, 
een besluit worden genomen. 


