Besluit vergoedingen voor commissieleden van de Raad voor Cultuur
1.

Inleiding

Voorzitters en leden van commissies die voor de raad adviezen voorbereiden ontvangen per
vergadering een vergoeding. Toekenning hiervan geschiedt op basis van de
Vergoedingenregeling Raad voor Cultuur.
Tevens ontvangen voorzitters en leden van commissies en leden van de kring van adviseurs
een onkostenvergoeding voor het invullen van activiteiten- en beoordelingsformulieren.
Bij besluit van 1 juli 2016 is de hoogte van de vergoedingen aangepast en is vastgelegd dat
ook vergoedingen kunnen worden verstrekt voor digitaal vergaderen. Dat besluit is twee maal
herzien, laatstelijk op 1 april 2018.
In het onderhavige besluit is de hoogte van de vergoedingen in lijn met de actuele
salarisverhogingen aangepast. Tevens is voorzien in een extra vergoeding voor advisering in
het kader van het Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024.
2.

Hoogte en reikwijdte van de vergoeding

2.1

Hoogte van de vergoeding

Op basis van artikel 2a van de Vergoedingenregeling Raad voor Cultuur ontvangen leden van
commissies van de Raad voor Cultuur per vergadering een vergoeding die overeenkomt met
2,4% van het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk
afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. Een voorzitter ontvangt
130% van de hoogte van het bedrag dat aan de andere leden van de desbetreffende commissie
wordt toegekend.
Besluit:
Met ingang van 1 januari 2020 is de vergoeding per vergadering € 239,- voor commissieleden
en € 311,- voor voorzitters.
2.2

Reikwijdte van de vergoeding

Een vergoeding werd slechts verstrekt als een commissielid aan een fysieke vergadering
deelnam en een presentielijst ondertekende. Dit uitgangspunt bleek in de praktijk
achterhaald te zijn.
Een groot deel van het werk van de raad wordt verricht in een digitale werkomgeving. Vrijwel
alle adviestrajecten van de raad kennen naast een fysieke component (in levende lijve
vergaderen) ook een aanzienlijke digitale component (‘vergaderen’ in de digitale
werkomgeving).
Bij besluit van 1 juli 2016 heeft de raad besloten dat ook digitaal vergaderen kan worden
aangemerkt als een vergadering als bedoeld in artikel 2a van Vergoedingenregeling Raad
voor Cultuur.

Op voorstel van de voorzitter en de secretaris van een commissie besluit de directeur of een
digitale ‘vergadering’ in aanmerking kan komen voor vergoeding.
2.3

Surplus in het kader van de Bis-advisering 2021-2024

Het advieswerk voor de raad is primair een nevenfunctie. Daarvoor wordt een vergoeding
verstrekt; er is geen sprake van een arbeidsrelatie. De vergoeding moet echter wel in redelijke
verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden.
Voor de Bis-periode 2012-2024 zijn aanzienlijk meer aanvragen ingediend dan voor de vorige
edities. Dit betekent dat de werkbelasting in een aantal commissies, met name de commissie
ontwikkelinstellingen, zo groot is dat geen sprake meer is van een redelijke vergoeding.
Besluit:
Commissieleden en voorzitters ontvangen in het kader van de Bis-advisering 2021-2024,
naast de vergoeding op basis van de Vergoedingenregeling Raad voor Cultuur, een surplus
van € 40,- per behandelde aanvraag op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat die
aanvraag door het betreffende commissielid is beoordeeld.
2.4

Onkostenvergoeding voor het invullen van activiteitenformulieren

In het kader van het monitoren van de kwaliteit van culturele activiteiten (concerten,
tentoonstellingen, e.d.) van door het rijk gesubsidieerde instellingen bezoeken voorzitters,
leden van commissies en leden van de kring van adviseurs regelmatig dergelijke activiteiten.
Zij leggen hun bevindingen vast in een activiteitenformulier dat bij de raad wordt ingeleverd
en aan het dossier van de desbetreffende instelling wordt toegevoegd.
Besluit:
De vergoeding voor het invullen van activiteitenformulieren bedraagt € 30,- per ingeleverd
formulier.
3.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2020 en vervangt het Besluit vacatievergoeding en
onkostenvergoeding invullen activiteitenformulier van 1 april 2018.
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