
Besluit van de directeur van het
College bescherming persoonsgegevens
van 19 december 2006, houdende de
vergoeding leden begeleidingscommis-
sies College bescherming persoonsge-
gevens

De directeur van het College bescher-
ming persoonsgegevens,
Gelet op het Vacatiegeldenbesluit
1988 en Regeling maximumbedragen
vacatiegeld 2004;

Besluit:

Artikel 1
1. Aan de leden van een begeleidings-
commissie als bedoeld in artikel 11
van het Bestuursreglement College
bescherming persoonsgegevens wordt
voor het bijwonen van een door de
begeleidingscommissie georganiseerde
bijeenkomst vacatiegeld toegekend.
2. Twee of meer bijeenkomsten op
dezelfde dag gelden als één bijeen-
komst. 
3. Geen vacatiegeld wordt toegekend
aan functionarissen in dienst van het
Rijk, van een ander publiekrechtelijk
lichaam dan het Rijk of van een door

het Rijk in het leven geroepen instel-
ling, dan wel van een instelling welker
personeelskosten door het Rijk wor-
den vergoed, indien hun benoeming
haar oorzaak vindt in de functie die
zij vervullen.

Artikel 2
1. Voor de toekenning van vacatie-
geld worden twee categorieën com-
missies onderscheiden, te weten alge-
meen en zwaar.
2. Het vacatiegeld per bijeenkomst
dat aan een lid van een begeleidings-
commissie wordt toegekend, bedraagt
voor de onderscheiden categorieën:
a. algemeen € 135,00;
b. zwaar € 200,00.

Artikel 3
1. Onder lid als bedoeld in artikel 2
wordt de voorzitter van een begelei-
dingscommissie niet begrepen.
2. Aan de voorzitter van een begelei-
dingscommissie wordt per bijeen-
komst een bedrag toegekend van
maximaal 130% van het bedrag dat
aan een lid van dezelfde begeleidings-
commissie wordt toegekend.

Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagte-
kening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Het besluit vergoeding leden begelei-
dingscommissies College bescherming
persoonsgegevens zal in de
Staatscourant en op de website van
het College bescherming persoonsge-
gevens worden geplaatst.

Tegen dit besluit kan degene wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit is
betrokken binnen zes weken na de
dag van de dagtekening van de
Staatscourant waarin dit besluit
bekendgemaakt is een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het
College bescherming persoonsgege-
vens, Postbus 93374, 2509 AJ Den
Haag.

Den Haag, 19 december 2006.
Namens de Minister van Justitie,
De directeur van het College bescher-
ming persoonsgegevens,
C.E. Romanesko.
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