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Betreft Besluit op uw Woo-verzoek 

Geachte 
--~~-~-

Op 21 februari 2022 heeft u bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) een verzoek ingediend op grand van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) . BZK heeft uw verzoek ter behandellng 
doorgezonden aan het Ministerie van Defensie. Ik heb uw verzoek ontvangen op 
20 juli 2022. 

Orndat per 1 rnei 2022 de Wet open overheid (Woo) als vervanger van de Wob In 
werking is getreden en de Woo niet voorziet in overgangsrecht, wordt uw verzoek 
behandeld met inachtnemlng van de bepalingen uit de Woo. In uw verzoek vraagt 
u voor de jaren 2017 tot en met 2021 in welke mate er rijksbreed invulling is 
gegeven aan de controlesystematiek voor uitbetallngen aan commissieleden . 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Die informatie 1s 
hieronder opgenomen. 

In de periode 2017 tot en met 2021 zijn er in totaal 2.838 uitbeta li ngen gedaan 
aan commissieleden. 

De volgende bedragen zijn met die betal ingen gemoeid . 
2017: ( 160.014,03 

2018: ( 360.069,97 

2019: € 182.239,95 

2020: ( 308.655,32 

2021: ( 456.687,92 


De binnen Defensie geldende controlesystematlek houdt In dat een comm1sslelid 
een declaratieformulier invult, welke vervolgens wordt gecontroleerd en getekend 
door het bevoegd gezag . De getekende versie wordt verstuurd naar het 
Dienstencentrum Human Resources (DCHR). DCHR controleert of het bedrag 
overeenkomst met het bedrag in het vergoedingenbesluit en gaat vervolgens over 
op uitbetaling . 

Bestuursstaf 
01rect1e Commun1cat1e 

Locat1e 
Den Haag - Ple1n 
Kalvermarkt. 
Kalvermarkt 32 
's · Gravenhage 

Postadres 
Kalvermarkt 38 
2511 ce 'S-GRAVENHAGE 
MPC 588 

Contactpersoon 
mr. KM .A. Sn11ders 
Woo-funetionaris 

www defens1e. nl 

Onze referentle 
852022020794 

Bijlagen 
d1versen 

81) beantwoordmg, datum, 
onze referent1e en onderwerp 
vermelden. 
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Doordat er altijd een controle plaatsvindt voordat een vergoeding wordt uitbetaald 
aan een commissielid, zijn er geen uitbetalingen gedaan zonder voorafgaande 
controle . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd. 

Hoogachtend, 

De Minist 
voor dez 
De Secre 

p 

Belanghebbenden kunnen bmnen zes weken na bekendmak1ng van dot beslu1t bezwadr ind1enen b•J de Min ister van 
D!!fens1e. Het be2waarschr1ft dient te worden gencht aan D1enstenCentrum Jund1sche D1enstverlenmg, Comm1ssre 
adviserrng bezwaarschrrften Defens1e, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschr1ft moet z11n 
ondertekend, een dagtekenmg bevatten en van de naam en het adres van de 1nd1ener 211n voorz1en U1t het 
bezwaarschrrft moet du1dehJk blrJken tegen welk beslu1t en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt 
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