
Nr. 28965
1 november

2022

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

24 oktober 2022, nr. 2022-0000202506, houdende de benoeming van de leden 

van de staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 en vaststelling 

van de vergoeding (Benoemings- en vergoedingenbesluit Staatscommissie 

Demografische ontwikkelingen 2050)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2 van de Wet vergoedingen 
adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepaling 

In dit besluit wordt verstaan onder staatscommissie: de staatscommissie demografische ontwikkelin-
gen 2050 als bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit staatscommissie demografische ontwikke-
lingen 2050.

Artikel 2 Benoeming leden 

1. Voorzitter, tevens lid, van de staatscommissie is: R. (Richard) van Zwol.

2. De andere leden van de staatscommissie zijn:
a. M. (Monika) Sie Dhian Ho, vicevoorzitter;
b. H.A.G. (Helga) de Valk, vicevoorzitter;
c. T. (Tamara) van Ark;
d. P.J. (Paul) Scheffer;
e. J.C. (Tineke) Huizinga;
f. M.G.T. (Marco) Pastors;
g. L. (Louise) Elffers;
h. F.L.H. (Floris) Alkemade;
i. I. (Ismintha) Waldring;
j. M. (Mohammed) Essafi;
k. D. (Daniël) van Vuuren;
l. E. M. (Emma) van Zoelen.

Artikel 3 Secretaris 

Secretaris van de staatscommissie is: R.P. (Rob) de Werd.

Artikel 4 Vergoeding 

Aan de voorzitter en de andere leden, voor zover niet vallend onder de uitzondering van artikel 2, 
derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, ken ik een vaste vergoeding per 
maand toe, gebaseerd op schaal 18, trede 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1984. De arbeidsduurfactor voor de voorzitter en de vicevoorzitters en het lid 
Scheffer is 8/36 en voor de overige leden 4/36.

Artikel 5 Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2022.

2. Dit besluit vervalt op het moment dat de staatscommissie wordt opgeheven.
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Artikel 6 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemings- en vergoedingenbesluit staatscommissie demografi-
sche ontwikkelingen 2050.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
C.E.G. van Gennip
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