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 Onderwerp 

Wetsvoorstellen commissie Dijkstal 

  

Bijgaand treft u een conceptwetsvoorstel aan naar aanleiding van het advies van 

de Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur 

(commissie Dijkstal) en de reactie van het kabinet op dit advies1. Tijdens het 

Algemeen Overleg van 3 februari jl. heb ik de kabinetsvoorstellen met de Vaste 

commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede 

Kamer besproken. Een wetsvoorstel raakt de rechtspositie van de leden van de 

Eerste Kamer der Staten-Generaal. Ik heb de conceptvoorstellen die 

betrekkingen hebben op de rechtspositie van de leden van de Tweede Kamer 

aan de Commissie Emolumenten gezonden. Voor de leden van de Eerste Kamer 

is het volgende voorstel relevant: 

 

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, Wet 

vergoedingen leden Eerste Kamer, Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen 

leden Europees Parlement, Gemeentewet en Provinciewet. 

− de openbaarmaking van nevenfuncties van de leden van de Eerste 

Kamer en de inkomsten uit nevenfuncties van de leden van de Tweede 

Kamer; 

− tevens wordt in dit wetsvoorstel los van de Dijkstal voorstellen conform 

de afspraak met de Commissie Emolumenten een wijziging van de 

reiskostenvergoeding van de leden van de Tweede en Eerste Kamer 

meegenomen en wordt de leeftijdsgedifferentieerde franchise in de Appa 

uitgezonderd. Beiden met terugwerkende kracht. 

 

                                                      
1 Kamerstukken II, 2003-2004, 28 479, nr. 7 
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Graag ontvang ik uw reactie op dit voorstel. Ik zou het zeer op prijs stellen om op 

korte termijn door u te worden uitgenodigd om over deze voorstellen van 

gedachten te kunnen wisselen. Zoals ik reeds in de Tweede Kamer heb 

aangegeven streef ik ernaar de wetsvoorstellen nog voor het zomerreces in de 

Ministerraad aan de orde te stellen. 

 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

 

 

 

 

 

 

 

J.W. Remkes 

 

 


