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Artikel 3.1.1 Vergoeding voor de werkzaamheden (R)  
Lid 1  
Een raadslid ontvangt met ingang van de dag van zijn beëdiging gedurende zijn lidmaatschap 
van de gemeenteraad een vergoeding voor de werkzaamheden per maand die afhankelijk is 
van de inwonersklasse van de gemeente waarin hij raadslid is en wordt vastgesteld aan de 
hand van de volgende tabel.  

inwonersklasse Vergoeding voor  
de werkzaamheden 

1 € 250,82 
2 € 396,33 
3 € 617,77 
4 € 990,55 
5 € 1.288,33 
6 € 1.507,54 
7 € 1.711,54 
8 € 1.993,90 
9 € 2.427,48 
Lid 2  
Een raadslid dat in de loop van een maand is beëdigd of in de loop van een maand is 
afgetreden of overleden, ontvangt de vergoeding voor de werkzaamheden naar evenredigheid 
van de periode van uitoefening van het lidmaatschap in de bedoelde maand.  
Lid 3  
De overgang van een gemeente naar een lagere inwonersklasse, bedoeld in artikel 3.3, tweede 
of derde lid, in verband met de vermindering van het aantal inwoners is niet van invloed op de 
vergoeding voor de werkzaamheden van de op het tijdstip van overgang in functie zijnde 
raadsleden.  
Lid 4  
De bedragen, genoemd in het eerste lid, worden per 1 januari van elk jaar bij ministeriële 
regeling gewijzigd overeenkomstig de procentuele wijziging van het door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer CAO-lonen overheid, inclusief bijzondere 
beloningen, geldend voor de maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan 
die datum ten opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september van het 
daaraan voorafgaande kalenderjaar.  
Lid 5  
De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat ten hoogste 20% van de vergoeding voor de 
werkzaamheden wordt uitgekeerd, berekend naar het aantal gehouden vergaderingen. In dat 
geval geschiedt de uitkering aan het raadslid op basis van het aantal bijgewoonde 
vergaderingen.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.1 Vergoeding voor de werkzaamheden (T) 

 

       

Artikel 3.1.2 Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie (R)  

https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Gemeenten_826554
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Lid 1  
Aan een raadslid dat lid is van de vertrouwenscommissie, bedoeld in artikel 61, derde lid, van 
de Gemeentewet, dan wel de rekenkamerfunctie uitoefent, bedoeld in artikel 81oa van de 
Gemeentewet, wordt voor de duur van de activiteiten van die commissie of de duur van de 
uitoefening van de rekenkamerfunctie per jaar ten laste van de gemeente een toelage verleend 
van € 122,40 per maand.  
Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van de activiteiten vast.  
Lid 3  
Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, wordt het bedrag 
in het eerste lid bij ministeriële regeling overeenkomstig gewijzigd.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.2 tm 3.1.4 Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie (T) 

       

Artikel 3.1.3 Toelage lid onderzoekscommissie (R)  
Lid 1  
Aan een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde 
lid, van de Gemeentewet wordt voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste 
van de gemeente een toelage toegekend, waarvan de hoogte bij verordening wordt bepaald, 
maar die per jaar ten hoogste driemaal de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, 
bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, bedraagt.  
Lid 2  
Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van de activiteiten vast.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.2 tm 3.1.4 Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie (T) 

       

Artikel 3.1.4 Toelage lid bijzondere commissie (R)  
Lid 1  
Indien de gemeenteraad besluit ter uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden een 
bijzondere commissie in te stellen met een zodanig belang, belasting en tijdsbeslag dat die 
niet redelijkerwijs tot het reguliere werk van een raadslid geacht kunnen worden te behoren, 
kan de gemeenteraad bij verordening besluiten aan de raadsleden die lid zijn van die 
commissie ten laste van de gemeente een toelage toe te kennen van maximaal € 122,40 per 
maand voor de duur van de activiteiten van de commissie per maand.  
Lid 2  
Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van de activiteiten vast.  
Lid 3  
Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, wordt het bedrag 
in het tweede lid bij ministeriële regeling overeenkomstig gewijzigd.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.2 tm 3.1.4 Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie (T) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_2_tm_3_1_4_Toelage_lid_vertrouwenscom_828054
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/3_1_1_vergoeding_voor_de_werkzaamheden_r_827297
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=155a&z=2019-01-01&g=2019-01-01
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Vergoeding_voor_de_werkzaamheden__R__827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_2_tm_3_1_4_Toelage_lid_vertrouwenscom_828054
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_2_tm_3_1_4_Toelage_lid_vertrouwenscom_828054
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Artikel 3.1.5 Toelage fractievoorzitter (R)  
Lid 1  
De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, wordt voor de 
fractievoorzitters voor de duur van de uitoefening van het fractievoorzitterschap verhoogd met 
een toelage van € 71,40 per maand, vermeerderd met € 10,20 voor elk raadslid dat de fractie 
telt, de fractievoorzitter zelf niet meegerekend. De toelage bedraagt ten hoogste € 153,20 per 
maand.  
Lid 2  
Voor zover het fractievoorzitterschap in de loop van de maand begint of eindigt, wordt de 
toelage, bedoeld in het eerste lid, voor die maand naar evenredigheid van de duur van het 
fractievoorzitterschap toegekend.  
Lid 3  
Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester vast:  

a. hoeveel leden een fractie telt, en  
b. de duur van het fractievoorzitterschap.  

Lid 4  
Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, worden de 
bedragen in het eerste lid bij ministeriële regeling overeenkomstig gewijzigd.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.5 Toelage fractievoorzitter (T) 

       

Artikel 3.1.6 Onkostenvergoeding (R)  
Lid 1  
Een raadslid ontvangt met ingang van de dag van zijn beëdiging gedurende zijn lidmaatschap 
van de gemeenteraad een onkostenvergoeding voor de aan de uitoefening van het 
raadlidmaatschap verbonden kosten van € 173,40 per maand.  
Lid 2  
Een raadslid dat in de loop van een maand is beëdigd of in de loop van een maand is 
afgetreden of overleden, ontvangt de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid 
van de periode van uitoefening van het lidmaatschap in de bedoelde maand.  
Lid 3  
Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt per 1 januari van elk jaar bij ministeriële 
regeling gewijzigd overeenkomstig de procentuele wijziging van de consumentenprijsindex, 
geldend voor de maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan die datum ten 
opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september van het daaraan 
voorafgaande kalenderjaar. 
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.6 Onkostenvergoeding (T) 

       

Artikel 3.1.7 Reiskostenvergoeding (R)  

https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Vergoeding_voor_de_werkzaamheden__R__827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_5_Toelage_fractievoorzitter__T__828057
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/3_1_1_vergoeding_voor_de_werkzaamheden_r_827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_6_Onkostenvergoeding__T__828058
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/3_1_1_vergoeding_voor_de_werkzaamheden_r_827297
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Lid 1  
Een raadslid heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:  

a. reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies, 
en  

b. reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening 
van de functie.  

Lid 2  
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de hoogte van de 
vergoedingen en de voorwaarden voor de aanspraken op grond van dit artikel.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.7 Reiskostenvergoeding (T) 

       

Artikel 3.1.8 Loopbaanoriëntatie (R)  
Lid 1  
De gemeenteraad van een gemeente die is ingedeeld in inwonersklasse 7, 8 of 9 kan bij 
verordening bepalen dat de kosten die raadsleden maken omdat zij zich tijdens het ambt 
oriënteren op hun verdere loopbaan of mobiliteit bevorderende activiteiten ontplooien, ten 
laste komen van de gemeente.  
Lid 2 
Geen vergoeding als bedoeld in het eerste lid wordt toegekend, indien:  

a. de prijs/kwaliteitverhouding van de desbetreffende loopbaanoriëntatie of mobiliteit 
bevorderende activiteit onredelijk is;  

b. die loopbaanoriëntatie of mobiliteit bevorderende activiteit kan worden aangemerkt als 
een sollicitatieactiviteit, of  

c. de kosten ervan reeds uit anderen hoofde voor vergoeding in aanmerking komen.  

Lid 3  
Onze Minister kan over de in het eerste lid bedoelde loopbaanoriëntatie of mobiliteit 
bevorderende activiteiten nadere regels stellen.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.8 Loopbaanoriëntatie (T) 

       

Artikel 3.1.9 Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (R)  
Lid 1  
De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag 
ontvangen ter hoogte van het bedrag van de vergoeding van hun werkzaamheden voor één 
maand, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden.  
Lid 2 

https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_7_Reiskostenvergoeding__T__828059
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/3_1_1_vergoeding_voor_de_werkzaamheden_r_827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_8_Loopbaanori_ntatie__T__828060
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/3_1_1_vergoeding_voor_de_werkzaamheden_r_827297
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Dit artikel is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die is 
opengevallen als gevolg van het tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap en 
bevalling of ziekte op grond van artikel X 12 van de Kieswet.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.9 Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (T) 

       

Artikel 3.1.10 Ziektekostenverzekering (R)  
Lid 1  
Een raadslid ontvangt ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van een 
ziektekostenverzekering van € 109,24 per jaar.  
Lid 2  
Een raadslid dat in de loop van een maand is beëdigd of in de loop van een maand is 
afgetreden of overleden, ontvangt de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar 
evenredigheid van de periode van uitoefening van het lidmaatschap in de bedoelde maand.  
Lid 3  
Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, wordt het bedrag, 
genoemd in het eerste lid, bij ministeriële regeling overeenkomstig gewijzigd.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.10 Ziektekostenverzekering (T) 

       

Artikel 3.1.11 Samenloop met arbeidsongeschiktheidsuitkering (R)  
In het geval een raadslid een uitkering in verband met gehele of gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid ontvangt, kan de vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in 
artikel 3.1.1, eerste lid, op verzoek van het desbetreffende raadslid worden verlaagd.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.11 Samenloop met arbeidsongeschiktheidsuitkering (T) 

       

Artikel 3.1.12 Waarneming voorzitter of burgemeester door raadslid (R)  
Lid 1  
Een raadslid dat op grond van artikel 77, eerste lid, van de Gemeentewet meer dan dertig 
dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor de 
duur van de waarneming een toeslag van 8% op zijn vergoeding voor de werkzaamheden, 
bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, alsmede een toeslag van 8% op de onkostenvergoeding, 
bedoeld in artikel 3.1.6, eerste lid.  
Lid 2  
Indien een raadslid op grond van artikel 75, tweede lid, van de Gemeentewet gedurende meer 
dan dertig dagen onafgebroken met de waarneming van het ambt van burgemeester is belast:  

a. wordt zijn vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, 
voor die tijd ten laste van de gemeente aangevuld tot het bedrag waarop de 
bezoldiging van de burgemeester ingevolge artikel 3.2.1, eerste lid, is vastgesteld, 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_9_Verzekering_arbeidsongeschiktheid___828061
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/3_1_1_vergoeding_voor_de_werkzaamheden_r_827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_10_Ziektekostenverzekering__T__828062
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/3_1_1_vergoeding_voor_de_werkzaamheden_r_827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Vergoeding_voor_de_werkzaamheden__R__827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_11_Samenloop_met_arbeidsongeschikthei_828063
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/3_1_1_vergoeding_voor_de_werkzaamheden_r_827297
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Vergoeding_voor_de_werkzaamheden__R__827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Onkostenvergoeding__R__827302
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Vergoeding_voor_de_werkzaamheden__R__827297
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Bezoldiging_en_uitkeringen__B_W__827310
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vermeerderd met een vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering 
als bedoeld in artikel 3.2.1, tiende, elfde, onderscheidenlijk twaalfde lid;  

b. ontvangt hij voor die tijd in plaats van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.1.6, 
een vergoeding als bedoeld in artikel 3.2.6, eerste lid, en  

c. zijn voor die tijd op hem de regels, bedoeld in artikel 3.2.9, tweede lid, en de artikelen 
3.2.10 en 3.2.12 van overeenkomstige toepassing. 

Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.12 Waarneming door raadslid (T) 

       

Artikel 3.1.13 Vergoeding voor werkzaamheden en onkostenvergoeding (R)  
Lid 1  
Artikel 3.1.1 is van overeenkomstige toepassing op het raadslid aan wie op grond van artikel 
X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, 
met dien verstande dat indien door de gemeenteraad toepassing is gegeven aan artikel 3.1.1, 
vijfde lid, dit raadslid een uitkering ontvangt voor alle vergaderingen die gedurende het 
tijdelijk ontslag plaatsvinden.  
Lid 2 
Artikel 3.1.6 is van overeenkomstige toepassing op het raadslid, bedoeld in het eerste lid, met 
dien verstande dat de vergoeding de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die 
bepaling van toepassing is.  
Lid 3  
De artikelen 3.1.9, 3.1.10 en 3.1.11 en afdeling 3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op 
het raadslid, bedoeld in het eerste lid.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1.13 Vergoeding tijdelijk ontslagen raadslid voor werkzaamheden en 
onkostenvergoeding (T) 

Rechtspositieregeling 

Artikel 3.1 Reis- en verblijfkostenvergoeding raads- en commissieleden  
Lid 1  
Voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies alsmede voor 
reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden of wordt aan 
een raadsof commissielid vergoed:  

a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;  
b. bij gebruik van een eigen auto het maximum bedrag dat door een werkgever aan een 

werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt. 

Lid 2 
Voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies worden aan een 
raads- of commissielid bij gebruik van een eigen auto tevens de veer- en tolkosten vergoed.  
Lid 3  
Voor reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden aan een 
raads- of commissielid bij gebruik van een eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten 
vergoed.  

https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Bezoldiging_en_uitkeringen__B_W__827310
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Onkostenvergoeding__R__827302
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Ambtskosten__B_W__827360
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Woon-werkverkeer_en_reis-_en_verblijfkosten__B_W__827363
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Ter_beschikking_gestelde_auto__B_W__827364
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Ter_beschikking_gestelde_auto__B_W__827364
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Terugkeer_wegens_dringende_redenen__B_W__827366
https://www.raphrm.nl/gemeente%20stichtse%20vecht/module/Politiekeambtsdragers/gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Artikel_3_1_12_Waarneming_door_raadslid__T__828064
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Lid 4 
Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.  
Lid 5  
Indien een raads- of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen 
voor woon- werkverkeer en voor reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van 
de functie, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter 
beschikking gesteld.  
Lid 6  
De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raads- of 
commissielid maakt in verband met reizen binnen de gemeente voor de uitoefening van de 
functie, worden ten laste van de gemeente vergoed.  
Toelichtingen: 

• Artikel 3.1 Reis- en verblijfkostenvergoeding volksvertegenwoordigers (T) 
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