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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Vast te stellen de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse Vecht 
2019.

Samenvatting

Per 1 januari 2019 heeft het ministerie van BZK een nieuw Rechtspositiebesluit politieke 
ambtsdragers vastgesteld. Daarom moet er een nieuwe Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden worden vastgesteld. Dit betekent dat er voor gemeenten minder ruimte is om lokaal 
bij verordening van wettelijke regelingen af te wijken. 
Nieuw is met name:
- de vergoeding van reiskosten binnen de gemeente; 
- de vergoeding voor kosten van scholing; 
- het verstrekken door de gemeente van informatie- en communicatievoorzieningen (i.v.m. een 
overgangsregeling gaat dit pas in 2022 in); 
- een voorziening voor bedrijfsgeneeskundig zorg.

Bijlagen
1. Verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden 2019

2. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
3. Declaratieformulier reis- en verblijfskosten
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Raadsvoorstel
(gewijzigd)
Onderwerp

Verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden 2019

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

19 november 2019

Commissie

Portefeuillehouder

Y.P. van Mastrigt

Organisatie onderdeel

Griffie

E-mail opsteller

jelle.hekman@stichtsevecht.nl

bianca.van.zuidam@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346-254657

Registratie nummer

Z/19/160837-VB/19/95026

Definitief voorstel en besluit

mailto:jelle.hekman@stichtsevecht.nl
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
De rechtspositionele aanspraken van raads- en commissieleden actualiseren en in overeenstemming 
brengen met de regels van het ministerie van BZK.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Per 1 januari 2019 is landelijk een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politiek 
ambtsdragers in werking getreden. Daarom moet de huidige Verordening Rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2016 worden ingetrokken en komt er een 
nieuwe Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Stichtse Vecht 2019 voor in de plaats. 
Het college moet voor de collegeleden een eigen verordening vaststellen.

Bij deze laatste moderniserings- en harmoniseringsoperatie (Staatsblad 15 oktober 2018), is een 
aantal bepalingen dwingend in hogere wet- en regelgeving vastgelegd. De overweging hierbij is dat 
het bestuurlijk wenselijk is om de voorzieningen zoals vergoedingen, tegemoetkomingen en andere 
rechtspositionele aanspraken voor decentrale politieke ambtsdragers dwingendrechtelijk in hogere 
wet- en regelgeving vast te leggen om politieke discussies te voorkomen. Dit betekent dat er voor 
gemeenten minder ruimte is om lokaal bij verordening van wettelijke regelingen af te wijken.

Dwingend voorgeschreven regelingen
De volgende regelingen zijn verplicht voorgeschreven en hoeven daarom niet te worden geregeld in 
de eigen verordening:
- de vergoeding voor leden van de Vertrouwenscommissie; 
- de toelage voor een lid bijzondere commissie van de raad; 
- de toelage voor de fractievoorzitters;
- de onkostenvergoeding voor raadsleden; 
- ziektekostenverzekering; 
- vergoeding voor waarneming van het voorzitterschap van de raad (voor meer dan 30 dagen);
- vergoeding voor tijdelijk ontslagen raadsleden i.v.m. ziekte of zwangerschap;
- reiskosten binnen de gemeente.

Nieuwe regelingen 

1. Reiskosten binnen de gemeente
Nieuw is de dwingend voorgeschreven regeling dat een raadslid en commissielid aanspraak heeft op:
- vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en 

commissies; 
- reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening van de 

functie.
Omdat deze regeling is opgenomen in de hogere regeling, hoeft deze niet te worden opgenomen in 
de lokale regelgeving. In een ministeriële regeling is vastgesteld dat de vergoeding € 0,19 per 
kilometer bedraagt. Wel moet de uitvoering en de wijze van declareren worden geregeld. 
Voorgesteld wordt om de griffie te belasten met de registratie van deze reiskosten voor het bijwonen 
van vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies op basis van de besluitenlijsten waarin 
de aanwezigheid is opgenomen. Na elke commissie- en raadscyclus wordt door de griffie 
doorgegeven welke reiskosten het raads- of commissielid heeft gemaakt. De raads- en 
commissieleden hoeven dit niet apart te declareren en verantwoorden.
De overige  reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening van 
de functie moet apart worden gedeclareerd. De fractievoorzitter moet de declaratie van het raads- of 
commissielid  voor gezien tekenen. De secretaris van de fractie moet de declaratie van de 
fractievoorzitter voor gezien tekenen. De gedeclareerde bedragen worden per kwartaal op de website 
van de gemeente gepubliceerd. Verwacht wordt dat er terughoudend wordt gedeclareerd. 

2. Reis- en verblijfskosten buiten de gemeente
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In de nieuwe verordening wordt een grondslag gecreëerd voor reis- en verblijfkosten buiten de 
gemeente. Dit is noodzakelijk omdat dit niet is opgenomen in de hogere regeling. Dit geldt voor 
reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het 
gemeentebestuur. Die grondslag is er al in de huidige verordening en wordt ook in de voorgestelde 
verordening opgenomen. 

3. Vergoeding kosten scholing
In de huidige rechtspositieregeling zijn geen bepalingen voor vergoeding van niet-partijpolitiek 
georiënteerde scholing opgenomen. Daarvoor was ook geen budget beschikbaar. Vanaf de 
raadsperiode 2014-2018 is wel een budget van € 20.000 voor een raadsperiode voor collectieve 
scholing beschikbaar.
De regeling is nu dwingend rechterlijk. De gemeenteraad kan regels stellen. Voorgesteld wordt om uit 
te gaan van een maximum bedrag per raads- en commissielid van € 250 per jaar.

4. Informatie- en communicatievoorzieningen
Ook het verstrekken van informatie- en communicatievoorzieningen wordt dwingend geregeld in 
hogere regelgeving. Daarvoor worden in de verordening nadere regels opgenomen, namelijk dat een 
bruikleenovereenkomst wordt afgesloten en dat de apparatuur na afloop weer moet worden 
ingeleverd. 
Omdat voor deze raadsperiode de iPads zelf door de raads- en commissieleden zijn aangeschaft, 
gaat de nieuwe regeling pas in met ingang van de raadsperiode 2022-2026 en voor raads- en 
commissieleden die na 1 januari 2019 beginnen.

5. Toelage voor deelname aan onderzoekscommissies
Bij een aantal onderwerpen kunnen gemeenteraden zelf keuzes maken of zij hierover al dan niet 
regels stellen en daarmee een grondslag creëren voor vergoedingen of voorzieningen. 
De hoogte van de toelage voor raadsleden die deelnemen aan een onderzoekscommissie was 
dwingend geregeld, maar wordt nu aan de gemeenteraad gelaten. De hoogte van deze vergoeding 
was een vergoeding van 5% van de raadsvergoeding. In de voorgestelde verordening is dat € 122,40 
per maand, gelijk aan de (dwingend geregelde) toelage voor lidmaatschap van de rekenkamerfunctie 
en vertrouwenscommissie. 

6. Bedrijfsgeneeskundige zorg
Er moet een voorziening worden getroffen voor bedrijfsgeneeskundige zorg van raadsleden. Omdat 
het in de praktijk heel weinig voorkomt dat raadsleden zich langdurig ziek melden, is bepaald dat voor 
individuele raadsleden desgewenst naar behoefte een maatwerkvoorziening voor 
bedrijfsgeneeskundige zorg wordt ingekocht. 

Declaratiebepalingen
In de verordening worden declaratiebepalingen opgenomen. Het Rechtspositiebesluit en de 
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers regelen wanneer de vergoedingen en 
onkosten betaald moeten worden aan raads- en commissieleden. Daar waar geen expliciete termijn 
is genoemd, bieden deze artikelen uitkomst voor termijnen voor uitbetaling. De betaling van 
(on)kosten gebeurt op basis van declaratie en moet dus worden voorgeschoten uit eigen middelen. 

Geen regelgeving
Voor andere onderwerpen waarin de gemeenteraad de keuze heeft al dan niet regels te stellen, 
worden net als in de huidige verordening geen regels gesteld. Het gaat daarbij met name om: het 
deels afhankelijk maken van de raadsvergoeding van het aantal bijgewoonde vergaderingen; een 
hogere toelage voor raadsleden die lid zijn van een bijzondere commissie; verhoging van 
vergoedingen van commissieleden (niet-raadsleden) in verband met bijzondere deskundigheid of 
zwaarte taak. Voorgesteld wordt om van deze mogelijkheden geen gebruik te maken en dus geen 
regels op te nemen. 
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Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van verzekering voor raadsleden bij arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden. Het bieden van deze mogelijkheid zou € 50.000 per jaar kunnen gaan 
kosten. Omdat het raadslidmaatschap in Stichtse Vecht beschouwd wordt als een nevenfunctie is 
deze voorziening niet noodzakelijk. 

Argumenten
1. Door de aanpassing door het rijk van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers is het noodzakelijk een lokale verordening voor raads- en commissieleden vast 
te stellen.

2. Door de dwingende bepalingen voor met name reiskosten binnen de gemeente en kosten 
voor scholing moeten extra budgetten worden geraamd.

3. Voor de niet dwingende bepalingen wordt gekozen voor een sobere invulling. Dit geldt met 
name voor de mogelijkheid om vergoeding te geven voor verzekering arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden. Deze vergoeding wordt niet in de regeling opgenomen.

4. Er is een juridische noodzaak tot terugwerkende kracht. Het niet vaststellen van een nieuwe 
verordening zorgt ervoor dat onze lokale regelgeving niet past binnen de geldende hogere 
regelgeving. De hogere regelgeving is per 1 januari 2019 aangepast. Daarom is in de 
voorgestelde verordening ook voorzien in een bepaling voor terugwerkende kracht. 

Communicatie
De verordening wordt bekend gemaakt door middel van het publiceren van de agenda van de raad, 
een bericht in de Nieuwsbrief van de gemeente en een persbericht.

Financiën en risico’s
Alleen voor de dwingend voorgeschreven regelingen is extra geld noodzakelijk. Daarbij gaat het om 
circa € 3.400 voor reiskosten binnen de gemeente en een bedrag van € 3.125 voor scholing. Hierbij 
wordt er van uitgegaan dat een kwart van de raads- en commissieleden een beroep doen op de 
voorziening. 
Deze beide bedragen worden opgevangen binnen het budget van de raad. Indien nodig wordt voor 
de kosten van scholing een beroep gedaan op het budget voor collectieve scholing van de raad. Het 
risico bestaat dat er een groter beroep op deze regelingen voor reiskosten en scholing worden. 
gedaan. 
Door een overgangsregeling kan het huidige systeem waarbij raads- en commissieleden zelf een 
iPad aanschaffen voor deze periode worden gehandhaafd. Dit betekent dat er in deze raadsperiode 
geen extra kosten gemaakt worden. Vanaf de raadsperiode 2022-2026  en voor de raadsleden die na 
1-1-2019 aantreden geldt de dwingende bepaling dat de gemeente de Informatie- en 
communicatievoorzieningen beschikbaar moet stellen. Dat zal leiden tot hogere kosten, met name 
door het noodzakelijke beheer door de gemeente. Dit moet bij de programmabegroting vanaf 2022 
worden opgenomen. 

24 september 2019

Griffier Burgemeester
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Verordening Rechtspositie raads- en 
commissieleden gemeente Stichtse Vecht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Stichtse Vecht

Officiële naam 
regeling

Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse 
Vecht 2019

Citeertitel Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse 
Vecht 2019

Vastgesteld door Gemeenteraad 

Onderwerp algemeen/bestuur

Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
1. De artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, 97, 98 en 99 van de 

Gemeentewet.
2. De artikelen 3.1.1, vijfde lid, 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 

3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, 3.4.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerking-
treding

Terugwerkend
e 
kracht t/m

Datum
uitwerking
-
treding

Betreft Datum
ondertekening
Bron
bekendmakin
g

Kenmer
k 
voorstel

1 januari 
2019

1 januari 2019 Maart 2022 Nieuwe 

regelin
g 
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Raadsbesluit
(gewijzigd)

Onderwerp

Verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden

gemeente Stichtse Vecht 2019

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

19 november 2019

Commissie

Fractievoorzittersoverleg 8 oktober 2019

Agendanummer

Registratie nummer

Z/19/160837-VB/19/95026
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Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht 2019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gehoord het fractievoorzittersoverleg d.d. 8 oktober 2019;

gelet op:
1. De artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, 97, 98 en 99 van de 

Gemeentewet.
2. De artikelen 3.1.1, vijfde lid, 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 

3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, 3.4.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers.

Besluit:

vast te stellen de

VERORDENING Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse Vecht 2019

Artikel 1 Definitiebepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 en 84 van de 

Gemeentewet, dat niet tevens raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een 
commissie is benoemd.

b. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.
c. raadslid: lid van de gemeenteraad. 

Artikel 2. Toelage raadslid onderzoekscommissie 
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 van € 122,40 per maand. (De toelage is per jaar maximaal driemaal de 
maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.)

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de 
gemeente

1. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het 
gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan een raads- of commissielid 
vergoed: 
a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;
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b. bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een 
werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt .

2. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een beslissing van het 
gemeentebestuur, worden aan een raadslid of commissielid bij gebruik van eigen auto tevens de 
parkeer-, veer- en tolkosten vergoed;

3. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.
4. Als een raadslid of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als 

bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed 
of ter beschikking gesteld.

5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of 
commissielid maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een 
beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 4. Voorziening bedrijfsgeneeskundige zorg voor raadsleden
In aanvulling op artikel 3.3.5 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt voor individuele 
raadsleden desgewenst naar behoefte een maatwerkvoorziening voor bedrijfskundige zorg ingekocht. 
De griffier is hierin de contactpersoon richting HR, die hier vervolgens in adviseert. De griffier beslist 
over de in redelijkheid te maken kosten die hieraan verbonden zijn.

Artikel 5. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en 
commissieleden

1. Een raads- of commissielid dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in 
verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de 
griffier. 

2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een 
kostenspecificatie.

3. De maximale vergoeding van de scholing bedraagt:
a. € 250,-- per jaar per raadslid;
b. € 250,-- per jaar per commissielid.

4. De griffier beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken. 

Artikel 6. Gereserveerd. 

Artikel 7. Notebook of Pocket PC (m.n. iPad) en accessoires
Aan het raadslid wordt voor de uitoefening van het raadslidmaatschap op aanvraag een maandelijkse 
vergoeding verstrekt van € 16,67 netto, voor de kosten van de aanschaf van een Notebook of Pocket 
PC (m.n. iPad) met bijbehorend hoesje en pen.

Artikel 8. Notebook of Pocket PC (m.n. iPad) en accessoires
Aan het commissielid wordt op aanvraag een vergoeding verstrekt van maximaal € 600,-- netto, voor 
de kosten van de aanschaf van een Notebook of Pocket PC (m.n. iPad) met bijbehorend hoesje en 
pen. Per fractie worden er maximaal 3 Notebooks of Pocket PC’s (m.n. iPad’s) vergoed.

Artikel 9. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
1. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de 

loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en 
verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers.

2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de 
loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en 
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verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een 
vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen 
a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 10. Betaling vaste vergoedingen
Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling 
decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van de vergoeding van 
commissieleden, bedoeld in artikel 3.4.1 het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
maandelijks plaats met inachtneming van een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Artikel 11. Betaling en declaratie van onkosten        
1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling 

decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond 
van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:
a. betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente 

toegezonden factuur, opgave van de griffie van de reiskosten voor de bezochte raads- 
en commissievergaderingen of declaratie, 

b. betaling vooruit uit eigen middelen.
2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld 

van een declaratieformulier en bewijsstukken. 
3. Het declaratieformulier van raads- en commissieleden wordt voor gezien getekend door de 

fractievoorzitter en het declaratieformulier van de fractievoorzitter wordt voor gezien getekend 
door de fractiesecretaris.

4.. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen twee maanden na factuurdatum of 
betaling of na afloop van de raadscyclus door raads- of commissieleden ingediend bij de 
griffier.

5. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan raads- of 
commissieleden binnen één maand na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 12. Intrekking oude verordening
De Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse 
Vecht 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie en werkt terug 
tot en met 1 januari 2019.

Artikel 14. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 
gemeente Stichtse Vecht 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 19 november 2019.

De griffier, De voorzitter,
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Toelichting Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

ALGEMEEN DEEL

Wettelijke regelingen
In de wet en nadere regelgeving zijn alle van belang zijnde onderwerpen geregeld betreffende de 
rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers. In de Gemeentewet is aangegeven dat de 
nadere invulling van de rechtspositie van raads- en commissieleden alsmede de financiële 
voorzieningen moet worden geregeld bij of krachtens de wet (AMvB en ministeriële regeling). Deze 
nader regeling is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. In de 
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers zijn de (onkosten)vergoedingen nader 
uitgewerkt.

Hoofdlijnen gemeentelijke verordening
In deze verordening zijn alleen bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van raadsleden en 
leden van gemeentelijke commissies zover die niet dwingend geregeld zijn in hogere wet- en 
regelgeving. De grondslag hiervoor is te vinden in de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers en de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Bij 
de laatste moderniserings- en harmoniseringsoperatie (Staatsblad 15 oktober 2018), betreffende de 
rechtspositiebesluiten voor decentrale politieke ambtsdragers zijn er wederom een aantal bepalingen 
imperatief in hogere wet- en regelgeving vastgelegd. De overweging hierbij is dat het bestuurlijk 
wenselijk is om de voorzieningen zoals vergoedingen, tegemoetkomingen en andere 
rechtspositionele aanspraken voor decentrale politieke ambtsdragers dwingendrechtelijk in hogere 
wet- en regelgeving vast te leggen om politieke discussies te voorkomen. Dit betekent dat er voor 
gemeenten minder ruimte is om lokaal bij verordening van wettelijke regelingen af te wijken. 
Indien een gemeente besluit om bij verordening voorzieningen voor politieke ambtsdragers te 
regelen, zijn een aantal regels van belang. 

In artikel 99 Gemeentewet is bepaald dat ’buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend’, 
ontvangen de leden van de raad en/of door de raad ingestelde commissie (in de zin van artikel 82, 83 
of 84 Gemeentewet) als zodanig geen andere vergoedingen en tegemoetkomingen ten laste van de 
gemeente. Deze verordening vormt een (nadere) uitwerking van de bij of krachtens de wet 
toegekende vergoedingen en tegemoetkomingen.

De arbeidsverhoudingen en fiscale positie
Raadsleden en commissieleden hebben geen dienstbetrekking bij de gemeente. De gemeente is dus 
niet de werkgever. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij voor zover het betreft het raadslidmaatschap niet 
vallen onder de werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Omdat er geen sprake is van een 
dienstbetrekking vallen raads- en commissieleden niet onder de Wet op de loonbelasting 1964 maar 
worden hun inkomsten belast in de Wet inkomstenbelasting 2001. Wel kunnen raads- en 
commissieleden opteren voor de loonbelasting  als voorheffing door samen met de gemeente te 
kiezen voor het fictief werknemerschap, het zogenaamde opting-in. Het fictief werknemerschap kan 
worden aangevraagd met behulp van een opting-in verklaring bij de Belastingdienst. 

Als de raads- en commissieleden en gemeente niet kiezen voor het fictief werknemerschap, dan 
geldt dat de onkostenvergoedingen en raadsvergoeding als inkomsten moeten worden verantwoord 
en mogen de (beroeps)kosten die worden gemaakt worden afgetrokken. Het resultaat zal het raads- 
of commissielid moeten verantwoorden in de aangifte inkomstenbelasting, onder de post inkomsten 
uit overige werkzaamheden. De gemeente dient jaarlijks alle betalingen en verstrekkingen voor de 
raads- en commissieleden die niet als fictief werknemerschap te kwalificeren zijn op grond van deze 
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verordening aan de Belastingdienst doorgeven middels een formulier IB-47. Omdat raads- en 
commissieleden op persoonlijke titel worden gekozen, zijn zij niet aan te merken als (fiscaal) 
ondernemer. Er hoeft dan ook geen VAR-verklaring / Modelovereenkomst ZZP overgelegd te worden 
aan de gemeente. 
De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is niet van toepassing op raads- en 
commissieleden.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2. Toelage lid onderzoekscommissie en bijzondere commissie van raadsleden
Dit artikel betreft de toelage voor de raadsleden die lid zijn van zogenaamde ‘zware commissies’. 
Hiermee wordt gedoeld op de vertrouwenscommissie, de rekenkamerfunctie en de 
onderzoekscommissie, zoals deze in de Gemeentewet specifiek zijn omschreven. De vaststelling dat 
er sprake is van een dergelijke bijzondere commissie, met deze financiële gevolgen, moet bij 
verordening plaatsvinden. Daarbij moet gemotiveerd worden dat het lidmaatschap van deze 
commissies duidelijk meerwerk is naast het reguliere lidmaatschap van de gemeenteraad. Voor de 
hoogte van de toelage voor het werk in de eerdergenoemde drie zware commissies wordt 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de vertrouwenscommissie en de rekenkamerfunctie, en 
anderzijds de onderzoekscommissie. 

Wat betreft de hoogte van de toelagen voor het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie en de 
rekenkamerfunctie geldt een vast (belast) bedrag van € 122,40 per maand. Het bedrag wordt naar 
rato van de duur van de activiteiten toegepast. Zolang een commissie «slapend» is, althans niet 
actief, ontvangen de leden geen toelage: niet de duur van het lidmaatschap is van belang, maar de 
duur van de activiteiten.

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de gemeente
Ingevolge artikel 96, in samenhang met artikel 97, van de Gemeentewet kunnen kosten voor 
(dienst)reizen buiten het grondgebied van de gemeente alleen op basis van een verordening van de 
gemeenteraad worden vergoed. In deze bepaling is bij verordening geregeld dat raads- en 
commissieleden een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen buiten het grondgebied 
van de gemeente kunnen krijgen ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur. Onder 
reizen “buiten de gemeentegrenzen” kunnen ook de buitenlandse dienstreizen worden geschaard. De 
naar redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten voor dienstreizen in het buitenland, die door of 
vanwege de gemeente zijn georganiseerd komen ook voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding 
voor noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten is niet nader ingevuld en is een lokale 
aangelegenheid per gemeente. Omdat in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
verder geen eigen vergoedingsregeling is opgenomen, kan aansluiting worden gezocht bij de 
vergoedingsregelingen voor wethouders. 

Artikel 4. Voorziening bedrijfsgeneeskundige zorg voor raadsleden
Omdat het in de praktijk heel weinig voorkomt dat raadsleden zich langdurig ziek melden, is bepaald 
dat voor individuele raadsleden desgewenst naar behoefte een maatwerkvoorziening voor 
bedrijfsgeneeskundige zorg wordt ingekocht. 

Artikel 5. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en commissieleden
Voor raads- en commissieleden is expliciet bepaald dat de kosten voor niet-partijpolitiek 
georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen, ten laste kunnen 
worden gebracht van de gemeente. Partijpolitieke scholing komt niet voor vergoeding door de 
gemeente in aanmerking. De inhoud van de scholing is bepalend of deze al dan niet partijpolitiek 
georiënteerd is. Wanneer scholing verzorgd wordt door een politieke partij betekent dat niet 
automatisch dat die scholing partijpolitiek georiënteerd is.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de scholingskosten, moet gemotiveerd worden dat 
het gaat om functiegerichte scholing. Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie 
benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Scholing is 
partijpolitiek georiënteerd als zij geheel of gedeeltelijk tot doel heeft betrokkene op te leiden in het 
gedachtegoed van de desbetreffende partij.
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Overigens kan de gemeente ook zelf dit soort scholing (laten) verzorgen. Ook die lasten komen ten 
laste van de gemeente. 

Er is ruimte voor lokale accenten. Op grond van het tweede lid kan de raad  nadere regels stellen 
voor de scholing van zijn leden. Deze nadere regels kunnen bijvoorbeeld in een scholingsplan komen 
te staan. In dit plan kunnen procedureregels voor individuele scholingsverzoeken worden opgenomen 
als ook regels over de hoogte van de tegemoetkoming. Dit plan kan vervolgens als handvat dienen 
bij toetsing van individuele scholingsaanvragen. Het beoordelen van en/of fiatteren van 
scholingsaanvragen kan worden gemandateerd aan de griffier. 

Artikel 6. Verhoging vergoeding commissieleden (niet-raadsleden) voor het bijwonen van 
commissievergaderingen i.v.m. bijzondere deskundigheid of zwaarte taak
Dit artikel uit de modelverordening is niet van toepassing.

Artikelen 7 en 8 Notebook of Pocket PC (m.n. iPad) en accessoires
Op grond van de rechtspositieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders ten laste 
van de gemeente aan een raadslid voor de duur van de uitoefening van zijn functie de noodzakelijke 
informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking. Ook commissieleden kunnen aanspraak 
maken op ICT-middelen op grond van artikel 3.4.4 Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers. Voorheen mocht de gemeente een vergoeding voor aanschaf van een Notebook of 
Pocket PC (m.n. iPad) beschikbaar stellen. Het is op grond van de nieuwe Rechtspositieregeling niet 
langer toegestaan om een vergoeding te verstrekken voor de aanschaf en gebruik van een Notebook 
of Pocket PC (m.n. iPad).
In een aanvullende circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 
18 februari 2019 is echter een overgangsregeling aangekondigd voor raads- en commissieleden die 
vóór 1 januari 2019 zijn aangetreden. Zij kunnen gebruik blijven maken van de “oude” regeling zoals 
deze was opgenomen in de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van 
de gemeente Stichtse Vecht 2016 en overgenomen in deze verordening. Zie onderstaande 
toelichting op dit artikel.

In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is geregeld dat het raads- of commissielid, van 
de gemeente een notebook of pocket PC (m.n. iPad) en accessoires in bruikleen krijgt verstrekt of 
een vergoeding ontvangt voor de aanschaf of het gebruik van zijn eigen notebook of pocket PC (m.n. 
iPad) en accessoires. De vergoeding is daarom niet in strijd met artikel 99 van de Gemeentewet. 
Deze aanspraken kunnen echter alleen worden verstrekt wanneer dat is vastgelegd in een 
verordening.

Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de vergoedingen en 
verstrekkingen naar de waarde in het economisch verkeer bij de aangifte inkomstenbelasting als 
opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte kosten binnen de geldende 
randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten kunnen worden opgevoerd.

Voor commissieleden geldt voor de aanschaf een vergoeding achteraf van maximaal € 600,-- netto. 
Hiervoor wordt aangesloten bij de procedure van declaratie zoals vermeld in artikel 11 van deze 
verordening. Dit betekent dat er binnen 2 maanden een declaratie wordt ingediend, via de griffie, bij 
het team P&O onder overleg van een op naam gestelde factuur.

Per fractie worden er maximaal 3 Notebooks of Pocket PC’s (m.n. iPads) vergoed, gerelateerd aan 
het aantal commissieleden.

Voor alle Notebooks of Pocket PC’s (m.n. iPads) wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 
drie jaar.
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Artikel 9 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
In het kader van de werkkostenregeling op grond van artikel 31 Wet op de Loonbelasting 1964 zijn 
een aantal vergoedingen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de 
verordening aangewezen als eindheffingsbestanddeel. De gemeente draagt in dat geval de 
loonbelasting, waardoor de vergoeding belastingvrij (netto) aan de politieke ambtsdrager kan worden 
overgemaakt. Anders worden deze door de Belastingdienst als loon gezien en moet hierover bij de 
politieke ambtsdragers loonbelasting worden ingehouden. In het kader van de werkkostenregeling 
kan in de financiële administratie worden aangegeven of een verstrekking of vergoeding onder de 
gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten of onder de nihil-waarderingen valt. 
Gemeenten mogen daarnaast een verstrekking of vergoeding in de vrije ruimte - tot 1,2% fiscale 
loonsom - onderbrengen zonder fiscale consequenties. Indien de grens van 1,2% wordt 
overschreden, zal de gemeente 80% eindheffing moeten betalen. 

Artikel 10 Betaling vaste vergoedingen & artikel 11 Betaling en declaratie van onkosten
Het Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers regelen 
wanneer de vergoedingen en onkosten betaald moeten worden aan raads- en commissieleden. Daar 
waar geen expliciete termijn is genoemd, kunnen deze artikelen uitkomst bieden. De betaling van 
onkosten kan worden voorgeschoten uit eigen middelen, later gedeclareerd worden of de factuur 
wordt rechtstreeks naar de gemeente verstuurd. Hierbij gaat de voorkeur uit naar rechtstreeks 
facturering bij de gemeente. Het verdient aanbeveling dat het college een formulier vaststelt 
waarmee raads- en commissieleden gemaakte onkosten kunnen verantwoorden. Raads- en 
commissieleden declareren in beginsel hun kosten bij de griffier. De declaratie is voor akkoord 
ondertekend door de fractievoorzitter. Declaraties van fractievoorzitters zijn voor akkoord 
ondertekend door de fractiesecretaris. 
De vergoeding van reis- en onkosten worden 1 maal per 3 maanden op de website gepubliceerd, in 
lijn met de openbaarmaking van de declaraties van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Intrekken oude verordening
De verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse 
Vecht 2016, vastgesteld op 15 november 2016, wordt ingetrokken.

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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