
 

 

Regeling vaststelling schadeloosstelling leden CBS raad van advies en 
subcommissies 

 

Regeling van de Directeur-Generaal van het CBS van 1 januari 2018 houdende vaststelling 
schadeloosstellingen leden CBS raad van advies en subcommissies 

 

De directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gelet op artikel 14 
van het Bestuursreglement CBS, besluit 

 

Artikel 1 

De schadeloosstelling voor de voorzitter van de raad van advies van het CBS wordt 
vastgesteld op € 12.500 per jaar, exclusief reiskosten en btw. 

 

Artikel 2 

De schadeloosstelling voor de leden van de raad van advies van het CBS die tevens voorzitter 
zijn van een van de subcommissies wordt vastgesteld op € 10.000 per jaar, reiskosten daarin 
inbegrepen en exclusief btw. 

 

Artikel 3 

De schadeloosstelling voor de leden van de raad van advies van het CBS  en van de 
subcommissies wordt vastgesteld op € 5.000 per jaar, reiskosten daarin inbegrepen en 
exclusief btw. 

 

Artikel 4 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 

Deze regeling zal met de toelichting openbaar gemaakt worden op de website van het CBS. 

 

Toelichting 

In artikel 14 van het bestuursreglement CBS is opgenomen dat de directeur-generaal de 
hoogte van de jaarlijkse schadeloosstelling voor de voorzitter en de leden van de raad van 
advies en zijn adviescommissies (subcommissies) vaststelt. De minister van economische 
zaken heeft in de bespreking van het voorstel tot wijziging van de Wet op het CBS in de 
Eerste Kamer toegezegd dat na herpositionering van de Centrale Commissie voor de 
Statistiek (CCS) hetzelfde bedrag als voor het CBS beschikbaar blijft op de EZ-begroting. Dit 
bedrag zal worden gebruikt voor de bekostiging van de raad van advies. 

In de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 april 2005, nr. WJZ 5024324, 
houdende vaststelling schadeloosstellingen leden CCS (Regeling vaststelling 
schadeloosstellingen leden CCS) zijn de bedragen vastgelegd die de leden van de CCS 



 

 

ontvangen. Voor de voorzitter was dat een bedrag van jaarlijks € 25.000 (exclusief reiskosten 
en btw), voor leden van het audit comité € 12.200 (inclusief reiskosten en exclusief btw), en 
voor overige leden € 7.400 (inclusief bureaukosten en exclusief btw). Uitgaand van het 
maximaal aantal leden (11 inclusief voorzitter, waarvan 4 AC-leden) was het maximale 
bedrag in deze situatie € 118.200 (exclusief bureaukosten voorzitter). Omdat geen sprake 
was van het maximum aantal leden, was het totale bedrag van schadeloosstelling ongeveer 
€ 90.000 per jaar.  

Na inwerkingtreding  van de wetswijziging met ingang van 1 januari 2017 is er sprake van 
één voorzitter van de raad van advies, drie leden van de raad van advies die tevens 
voorzitter zijn van een subcommissie, minimaal één en maximaal vijf andere leden van de 
raad van advies, en maximaal negen leden van de subcommissies. De schadeloosstelling 
voor de leden van de raad van advies en de subcommissies voldoet aan het uitgangspunt dat 
deze niet hoger is dan van de CCS en voldoet aan de Wet normering topinkomens. 

 

De Directeur-Generaal van het CBS, 

 

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi 

 


