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De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

  

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, artikel 

6 van de Kaderwet adviescolleges en artikel 3 van de Regeling instelling 

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen; 

  

Besluit: 

 

 

Artikel 1 

1. De Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, bedoeld in artikel 1 van 

de Regeling instelling Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, bestaat 

uit de volgende leden: 

 L.A.H. van Halder te Den Haag, tevens voorzitter, 

 J.P.J. van Eijck te Utrecht, 

 J.A. de Jager te Utrecht, 

 M.L.F. Klomp te Eindhoven,  

 M. de Langen te Amsterdam, 

 M.M.N. Minkman te Tiel, 

 T.H. Pieterse te Ter Aar, 

 G.M.A.M. van Rixtel te Rosmalen, 

 M.C.J. van Roozendaal te Bilthoven, 

 J.M. de Vries te Goudriaan. 

 

Artikel 2 

1. Aan de voorzitter van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand 

toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B 

van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de 

arbeidsduurfactor op 0,092 fte. 

2. Aan de andere leden van commissie wordt een vaste vergoeding per maand 

toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B 

van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de 

arbeidsduurfactor op 0,046 fte. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt geen vergoeding verstrekt aan 

personen die op grond van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen 

adviescolleges en commissies zijn uitgesloten van een vergoeding. 
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4. De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding 

van reiskosten op grond van het Reisbesluit binnenland. 

 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

  

De Minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 

 
  



 

 

 

Pagina 3 van 3 

Toelichting 

 

Aanleiding 

Deze commissie van deskundigen is ingesteld naar aanleiding van de motie van 

het lid Bergkamp c.s. (Kamerstukken II 2017-2018, 34 775 XVI, nr. 86). In de 

motie werd geconstateerd dat de huishoudprognose van het CBS voorspelt dat de 

hoeveelheid ouderen die langer thuis blijven wonen toeneemt. In dat licht werd de 

regering verzocht om een verkenning uit te voeren ten aanzien van de vraag op 

welke wijze het mogelijk is dat naast de verbeteringen in de verpleeghuiszorg ook 

de kwaliteit voor zorg thuis van goede kwaliteit blijft.  

 
De kosten van de commissie drukken op de begroting van VWS. De leden van de 

commissie zijn benoemd door middel van dit besluit, gelet op artikel 6, derde lid, 
van de Kaderwet adviescolleges.  
In dit besluit is tevens de vergoeding van de leden geregeld met toepassing van 
de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Hierbij kan ook een 
reisvergoeding worden toegekend.  
Zij krijgen een vergoeding per maand en niet per vergadering die geënt is op een 

arbeidsduurfactor berekend op basis van 156 uur per maand gedeeld door 
respectievelijk door 2 dagen werk per maand voor de voorzitter en 1 dag werk 
voor de overige leden.  

De Minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 

 
 
 


