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Besluit van 15 oktober 2018, houdende regels inzake de rechtspositie van staten- en
commissieleden, gedeputeerden, commissarissen van de Koning, raads- en
commissieleden, wethouders, burgemeesters en de leden van het algemeen bestuur
en het dagelijks bestuur en de voorzitters van de waterschappen
(Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 10 juli 2018, nr. 2018-0000382887;
Gelet op de artikelen 43, eerste, tweede en achtste lid, 61d, 65, eerste, tweede en
zevende lid, 72, 77, 93, vierde lid, en 94, derde lid, van de Provinciewet,
de artikelen 44, eerste, tweede en achtste lid, 66, eerste, tweede en zevende lid, 73,
79, 95, vierde lid, en 96, derde lid, van de Gemeentewet en
de artikelen 32a, vierde lid, 44, eerste en zevende lid, 48, zevende lid, en 49, eerste
lid, van de Waterschapswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 september
2018, no. W04.18.0192/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 12 oktober 2018, nr. 2018-0000814574;
Hebben goedgevonden en verstaan:
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. gedeputeerde staten: college van gedeputeerde staten van de
desbetreffende provincie.
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HOOFDSTUK 3 GEMEENTEN
AFDELING 3.0 ALGEMEEN
Artikel 3.1 Begripsomschrijvingen
In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
a. commissaris: commissaris van de Koning van de provincie
waarbinnen de gemeente is gelegen;
b. inwonersklasse: inwonersklasse, bedoeld in artikel 3.2;
c. raadslid: lid van de gemeenteraad;
d. voorzitter: voorzitter van de gemeenteraad;
e. fractievoorzitter: raadslid waarvan door de voorzitter is vastgesteld
dat dit lid fractievoorzitter is dan wel enig lid van een fractie;

f. 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.
Artikel 3.2 Indeling gemeenten in inwonersklassen
1. De gemeenten worden ingedeeld in inwonersklassen aan de hand van de
volgende tabel:
inwonersklasse
aantal inwoners
1
tot en met 8.000
2
8.001 – 14.000
3
14.001 – 24.000
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inwonersklasse
aantal inwoners
4
24.001 – 40.000
5
40.001 – 60.000
6
60.001 – 100.000
7
100.001 -150.000
8
150.001 – 375.000
9
375.001 of meer
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder het aantal inwoners verstaan
het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek
openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari.
Artikel 3.3 Overgang naar andere inwonersklasse
1. Een gemeente gaat voor de toepassing van artikel 3.2 in verband met de
toeneming van het aantal inwoners over naar een hogere klasse met ingang van het
jaar waarin op 1 januari het aantal inwoners van die gemeente de minimumgrens
van de volgende klasse bereikt heeft en blijkt dat zij die grens ook heeft bereikt op:
a. 1 januari van het volgende jaar, of b. de dag voorafgaande aan een wijziging van
de gemeentelijke indeling waarin zij is betrokken.
2. Overgang van een gemeente naar een lagere klasse in verband met de
vermindering van het aantal inwoners vindt plaats met ingang van het jaar waarin
het aantal inwoners van de gemeente op 1 januari voor de tweede
achtereenvolgende maal beneden de minimumgrens van de klasse, waarin de
gemeente tot dusver ingedeeld was, gedaald is.
3. Voor gemeenten waarvan het aantal inwoners ten gevolge van grenscorrecties of
wijziging van de gemeentelijke indeling wijziging heeft ondergaan, vindt de
overgang naar een hogere of lagere klasse plaats met ingang van de datum van de
grenscorrectie of wijziging van de gemeentelijke indeling. Hierbij geldt het aantal
inwoners, zoals dit voor de eerste maal na die datum met inachtneming van die
grenscorrectie of wijziging van de gemeentelijke indeling door het Centraal Bureau
voor de Statistiek wordt openbaar gemaakt.
4. Voor de eerste indeling van een nieuw ingestelde gemeente vindt het derde lid
overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.4 Opclassificatie
1. Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde staten van de
provincie waarin de betrokken gemeente ligt, de gemeenteraad gehoord, een
gemeente voor de toepassing van artikel 3.2 voor een bepaald tijdvak in een hogere
klasse plaatsen dan die waartoe zij op grond van haar aantal inwoners behoort.
2. Gedeputeerde staten kunnen na afloop van het tijdvak, bedoeld in het eerste lid,

Blad
2 van 21

een nieuw tijdvak vaststellen.
3. Van het tot verhoging strekkende besluit doen gedeputeerde staten onmiddellijk
schriftelijk mededeling aan Onze Minister.
Artikel 3.5
(leeg)
AFDELING 3.1 RAADSLEDEN
Paragraaf 1 Beloning raadslid
Artikel 3.1.1 Vergoeding voor de werkzaamheden
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.
Vergoeding voor de
inwonersklasse
werkzaamheden
1
€ 250,82
2
€ 396,33
3
€ 617,77
4
€ 958,91
5
€ 1.248,42
6
€ 1.460,84
7
€ 1.658,52
8
€ 1.932,14
9
€ 2.352,29
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.
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.
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.
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.
Artikel 3.1.2 Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie
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
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van de gemeente een toelage verleend van € 120 per maand.
2. Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van de
activiteiten vast.
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.
Artikel 3.1.3 Toelage lid onderzoekscommissie
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.
2. Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur
van de activiteiten vast.
Artikel 3.1.4 Toelage lid bijzondere commissie
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 € 120 per maand voor de
duur van de activiteiten van de commissie per maand.
2. Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van de
activiteiten vast.
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.
Artikel 3.1.5 Toelage fractievoorzitter
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 € 70 per maand, vermeerderd met € 10 voor elk
raadslid dat de fractie telt, de fractievoorzitter zelf niet meegerekend. De toelage
bedraagt ten hoogste € 150 per maand.
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.
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.
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.
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Paragraaf 2 Vergoedingen en voorzieningen raadslid
Artikel 3.1.6 Onkostenvergoeding
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 € 170,17 per maand.
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.
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.
Artikel 3.1.7 Reiskostenvergoeding
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.
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.
Artikel 3.1.8 Loopbaanoriëntatie
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.
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.
3. Onze Minister kan over de in het eerste lid bedoelde loopbaanoriëntatie of
mobiliteit bevorderende activiteiten nadere regels stellen.
Artikel 3.1.9 Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
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.
2. 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.
Artikel 3.1.10 Ziektekostenverzekering
1. Een raadslid ontvangt ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de
kosten van een ziektekostenverzekering van € 107,10 per jaar.
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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.
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.
Artikel 3.1.11 Samenloop met arbeidsongeschiktheidsuitkering
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.
Paragraaf 3 Waarneming door raadslid
Artikel 3.1.12 Waarneming voorzitter of burgemeester door raadslid
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.
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,
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.
Paragraaf 4 Tijdelijk ontslagen raadslid
Artikel 3.1.13 Vergoeding voor werkzaamheden en onkostenvergoeding
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.
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.
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.
AFDELING 3.3 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
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Artikel 3.3.1 Bewaken en beveiligen
1. Indien het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van een veilige
woon- en werkplek van een raadslid, een wethouder of de burgemeester kosten
maakt, die in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen zijn aangemerkt als
werkgeverskosten, komen deze ten laste van de gemeente.
2. Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot het treffen van andere
voorzieningen ten behoeve van een veilige woon- en werkplek van een raadslid, een
wethouder of de burgemeester dan die welke op grond van het eerste lid ten laste
van de gemeente komen.
Artikel 3.3.2 Informatie- en communicatievoorzieningen
Het college van burgemeester en wethouders stelt ten laste van de gemeente aan
een raadslid, een wethouder of de burgemeester voor de duur van de uitoefening
van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking. Onder
informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan de daarbij
behorende abonnementen.
Artikel 3.3.3 Vergoeding kosten scholing
1. De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de
vervulling van de functie van raadslid, wethouder of burgemeester komen ten laste
van de gemeente.
2. De gemeenteraad kan voor de toepassing van het eerste lid bedoelde scholing
nadere regels stellen voor zover het de scholing van raadsleden betreft. Het college
van burgemeester en wethouders kan voor de toepassing van het eerste lid nadere
regels stellen voor zover het de scholing van de burgemeester of wethouders betreft.
Artikel 3.3.4 Beroepsvereniging
Indien een raadslid, een wethouder of de burgemeester als zodanig lid is van een
voor ieder raadslid, iedere wethouder of iedere burgemeester toegankelijke,
landelijk georganiseerde beroepsvereniging die blijkens haar statuten
deskundigheidsbevordering of belangenbehartiging van de functie van raadslid,
wethouder of burgemeester ten doel heeft of mede ten doel heeft, wordt de
contributie van die beroepsvereniging ten laste van de gemeente vergoed, tenzij het
college van burgemeester en wethouders van oordeel is dat de activiteiten van de
vereniging onvoldoende invulling geven aan het in de eerste volzin bedoelde doel.
Artikel 3.3.5 Bedrijfsgeneeskundige zorg
Het college van burgemeester en wethouders treft ten laste van de gemeente een
voorziening voor bedrijfsgeneeskundige zorg voor de raadsleden, de wethouders en
de burgemeester.
Artikel 3.3.6 Voorzieningen in verband met beroepsziekte of een dienstongeval
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. beroepsziekte: ziekte die in overwegende mate haar oorzaak vindt in
de uitoefening van de aan het ambt verbonden werkzaamheden;
b. dienstongeval: ongeval dat plaatsvindt tijdens de uitoefening van de
aan het ambt verbonden werkzaamheden.
2. Een raadslid, een wethouder of de burgemeester ontvangt een vergoeding voor
de noodzakelijk gemaakte kosten in verband met geneeskundige behandeling of
verzorging in verband met een beroepsziekte of een dienstongeval:
a. voor zover deze kosten ten laste blijven van het raadslid, de wethouder of de
burgemeester, en
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b. voor zover de beroepsziekte of het dienstongeval niet aan eigen schuld of
onvoorzichtigheid te wijten is.
3. In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders bepalen
dat overige schade aangemerkt wordt als voortvloeiend uit de beroepsziekte of het
dienstongeval, naar redelijkheid en billijkheid, en gehoord de vergadering van
fractievoorzitters van alle partijen in gemeenteraad.
4. Onder overige schade valt niet het gederfde inkomen.
5. Als de schade van de beroepsziekte of het dienstongeval is ontstaan tijdens zijn
ambtsperiode en voortduurt na zijn aftreden of ontslag, is dit artikel van
overeenkomstige toepassing op het gewezen raadslid, de gewezen wethouder of de
gewezen burgemeester.
Artikel 3.3.7 Voorzieningen in verband met een structurele
functionele beperking
1. Indien een raadslid, een wethouder of de burgemeester naar het oordeel van een
arts een structurele functionele beperking heeft, kent het college van burgemeester
en wethouders hem op aanvraag ten laste van de gemeente een voorziening toe als
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen dan wel een financiële tegemoetkoming daarvoor.
2. Een voorziening of een financiële vergoeding als bedoeld in het eerste lid wordt
slechts toegekend, indien die voorziening proportioneel is en niet reeds uit anderen
hoofde is toegekend of vergoed.
3. Regels, gesteld bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen, zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.3.8 Eindheffingsbestanddelen
Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de
Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen:
a. de vergoedingen en toelage, bedoeld in de artikelen 3.1.6 en 3.2.6;
b. de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering, bedoeld in
artikel 3.1.10;
c. de vergoedingen in verband met verhuizing, bedoeld in artikel 3.2.7, eerste en
vierde lid;
d. de vergoeding van de kosten voor tijdelijke huisvesting, bedoeld in artikel 3.2.7,
tweede lid, onder a;
e. de tegemoetkoming in de kosten van dubbele woonlasten, bedoeld in artikel
3.2.7, derde lid;
f. de vergoeding van kosten voor woon- werkverkeer en de reis- en verblijfkosten,
bedoeld in artikel 3.2.9, eerste lid;
g. de vergoeding van de belastingheffing, bedoeld in de artikelen 3.2.7, vijfde lid,
3.2.8, tweede lid, en 3.2.10, zesde lid;
h. de vergoeding van de kosten in verband met loopbaanoriëntatie en mobiliteit
bevorderende activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.11, eerste lid;
i. de ter beschikking stelling van informatie- en communicatiemiddelen, bedoeld in
artikel 3.3.2;
j. de vergoeding van de kosten voor scholing als bedoeld in artikel 3.3.3;
k. de vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging, bedoeld in artikel
3.3.4, en
l. een voorziening of financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3.3.7, eerste
lid.
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AFDELING 3.4 COMMISSIELEDEN
Artikel 3.4.1 Vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen
1. Aan een commissielid wordt per bijgewoonde vergadering van de commissie ten
laste van de gemeente een vergoeding toegekend die afhankelijk is van het aantal
inwoners van de gemeente, en wordt vastgesteld aan de hand van de volgende
tabel:
Vergoeding per
Aantal inwoners
vergadering
tot en met 10.000
€ 60,25
10.001 – 20.000
€ 66,61
20.001 – 50.000
€ 79,91
50.001 – 100.000
€ 98,32
100.001 – 250.000
€ 125,57
250.001 of meer
€ 159,19
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder het aantal inwoners verstaan
het aantal inwoners volgens de door het centraal Bureau voor de Statistiek openbaar
gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari.
3. 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.
Artikel 3.4.2 Hogere vergoeding
De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de vergoeding voor het bijwonen
van de vergaderingen van de commissie naar boven afwijkt van de vergoeding,
bedoeld in artikel 3.4.1, eerste lid, ten aanzien van:
a. een commissielid dat op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid
op het taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is
aangetrokken, en
b. een commissielid ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in
een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de
door hem te verrichten arbeid.
Artikel 3.4.3 Reiskostenvergoeding
1. Een commissielid heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:
a. reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie, en
b. reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de
uitoefening van de functie.
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.
Artikel 3.4.4 Overige vergoedingen en voorzieningen
Ten aanzien van een commissielid zijn de artikelen 3.1.11, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6,
3.3.7 en 3.3.8 van overeenkomstige toepassing.
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Artikelsgewijs
Hoofdstuk 3 Gemeenten
Artikel 3.1
Fractievoorzitter
Uit de omschrijving van het begrip fractievoorzitter volgt dat de burgemeester moet
hebben vastgesteld dat betrokkene deze functie vervult. Als de burgemeester
vaststelt dat een fractie uit slecht één lid bestaat, is dat lid automatisch ook
fractievoorzitter.
Commissielid
De term commissielid wordt in dit besluit alleen gebruikt voor een lid van een (raads, bestuurs- of andere) commissie, dat niet tevens lid is van de gemeenteraad, dan wel
een ambtenaar is die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd. Voor
commissieleden gelden afzonderlijke rechtspositieregels, die zijn opgenomen in
afdeling 3.4.
Ambtenaren worden soms ter ondersteuning aan een commissie toegevoegd, maar
zijn daarmee geen lid van die commissie.
De term commissielid heeft geen betrekking op raadsleden die lid zijn van de
vertrouwenscommissie, de rekenkamercommissie, een onderzoekscommissie of een
bijzondere commissie, bedoeld in de artikelen
3.1.2 tot en met 3.1.4.
Artikelen 3.2 en 3.3 Indeling gemeenten in inwonersklassen
Op grond van artikel 3.2 zijn gemeenten ingedeeld in inwonersklassen. Deze
indeling is van belang voor de hoogte van de vergoeding voor de werkzaamheden
van de raadsleden en de bezoldiging van de burgemeester en de wethouders.
In artikel 3.3 is geregeld op welk moment een gemeente overgaat naar een andere
inwonersklasse wanneer het aantal inwoners wijzigt.
Onderdeel a van het eerste lid van dit artikel bepaalt dat een gemeente voor de
toepassing van artikel 3.2 naar een hogere klasse overgaat indien de gemeente op 1
januari van twee opeenvolgende jaren de minimumgrens van de hogere klasse
bereikt heeft. De politieke ambtsdragers van de betrokken gemeente ontvangen dan
met terugwerkende kracht vanaf
Dit betekent onder meer dat zij geen aanspraak hebben op een vergoeding voor het
bijwonen van commissievergaderingen. Deze werkzaamheden maken voor hen
immers deel uit van hun reguliere werkzaamheden, waarvoor zij reeds loon
ontvangen.
1 januari van het eerste jaar dat die minimumgrens bereikt werd, de hogere
salariëring die verbonden is aan de hogere inwonersklasse. Deze werkwijze bestaat
al sinds jaar en dag en heeft tot doel het aantal fluctuaties te beperken. Vanwege de
aan de hogere inwonersklasse verbonden rechtspositionele gevolgen zijn veelvuldige
fluctuaties onwenselijk.
Het is overigens mogelijk dat een gemeente op de eerste peildatum de
minimumgrens van de volgende klasse bereikt, doch door de betrokkenheid bij een
wijziging van de gemeentelijke indeling niet in staat is twee opeenvolgende jaren de
minimumgrens van de hogere klasse te bereiken. In deze gevallen is onderdeel b van
het eerste lid van toepassing.
Hierdoor krijgen de ambtsdragers in dit geval toch vanaf 1 januari van het eerste jaar
dat de minimumgrens van de hogere klasse bereikt is, de hogere bezoldiging die is
verbonden aan de hogere inwonersklasse. Het is ook mogelijk dat een gemeente op
de eerste peildatum de minimumgrens bereikt, doch door de betrokkenheid bij
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gemeentelijke herindelingsplannen op 1 januari van het jaar daarop een nog hogere
klasse bereikt. Dit betekent dat dan voor de tweede peildatum de dag vóór de
wijziging van de gemeentelijke indeling wordt genomen. Ingevolge artikel 1,
onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling vindt een wijziging van de
gemeentelijke indeling altijd plaats op 1 januari van een kalenderjaar. De tweede
peildatum is in deze situaties dientengevolge 31 december van het daaraan
voorafgaande kalenderjaar. Indien dezelfde gemeente ten gevolge van een wijziging
van de gemeentelijke indeling het inwonertal van een nog hogere klasse
overschrijdt, geldt bovendien de procedure conform het derde lid van dit artikel.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Een gemeente overschrijdt in oktober 2019
de grens van 8.000 inwoners. De eerste peildatum is dan ingevolge het eerste lid: 1
januari 2020. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling overschrijdt de gemeente
echter per 1 januari 2020 de inwonergrens van 24.000 inwoners. Op grond van
onderdeel b, van het eerste lid, geldt dan als tweede peildatum 31 december 2019.
De ambtsdragers ontvangen dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de
bezoldiging behorende bij de inwonerklasse van 8.001 tot 14.000 inwoners. Op basis
van het derde lid ontvangen de ambtsdragers in dezelfde gemeente, zodra het
inwonertal van 24.000 of meer door het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2020 is
openbaar gemaakt, de bezoldiging en vergoeding van overige kosten
overeenkomstig de bedragen, behorende bij de inwonersklasse van 24.001 tot 40.000
inwoners. De overgang naar een lagere klasse in verband met een vermindering van
het aantal inwoners is niet van invloed op de vergoeding voor de werkzaamheden
en de bezoldiging van de zittende raadsleden, onderscheidenlijk burgemeester en
wethouders. Dit is geregeld in de artikelen 3.1.1, derde lid, en 3.2.1, vijfde lid. De
reden hiervoor is gelegen in het rechtszekerheidsbeginsel. Aan de vóór de overgang
naar de lagere klasse aangetreden politieke ambtsdragers moet de garantie worden
geboden dat zij hun functie tegen gelijkblijvende beloning kunnen blijven
uitoefenen.
Artikel 3.4 Opclassificatie
Op grond van artikel 3.4 kan een gemeente in een andere klasse worden geplaatst
dan die waartoe zij ingevolge artikel 3.2 krachtens haar inwonertal hoort. Dit wordt
opclassificatie genoemd. Deze opclassificatie is een beleidsinstrument om de
bezoldiging van (politieke) ambtsdragersin afzonderlijke gemeenten te kunnen
verhogen. Verhoging van de tijdsbestedingsnorm heeft alleen betrekking op de
bezoldiging van wethouders, terwijl opclassificatie met zich meebrengt dat de
beloning van alle politieke ambtsdragers wordt verhoogd. Om voor opclassificatie in
aanmerking te komen, moet duidelijk worden aangetoond dat de bestuurslast voor
de politieke ambtsdragers in uitzonderlijke mate uitsteekt boven de gebruikelijke
bestuurslast in andere gemeenten in de betreffende inwonersklasse. De bewijslast bij
opclassificatie is zwaarder dan die voor de verhoging van de tijdsbestedingsnorm.
Immers, bij opclassificatie gaan automatisch alle politieke ambtsdragers mee in de
verhoging van de salariëring. Evenals bij de verhoging van de tijdsbestedingsnorm
blijven ook bij opclassificatie de kosten van de bezoldiging, inclusief de verhoging,
voor rekening van de gemeente. De procedure die gevolgd moet worden om in
aanmerking te komen voor opclassificatie is als volgt. Nadat de gemeente bij
raadsbesluit besloten heeft tot het indienen van een verzoek om opclassificatie,
dient zij dit verzoek schriftelijk beargumenteerd in bij de provincie. Het college
van gedeputeerde staten hoort de gemeenteraad en neemt vervolgens
een besluit tot het al dan niet inwilligen van het verzoek (artikel 3.4, eerste lid). Bij
het inwilligen van het besluit stelt het college een tijdvak vast. De opclassificatie
heeft dus een tijdelijk karakter, omdat steeds voor een bepaald tijdvak wordt
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vastgesteld of inschaling in een hogere klasse gezien de bestuurlijke zwaarte van een
gemeente is gerechtvaardigd. Na verloop van het tijdvak wordt door gedeputeerde
staten op grond van artikel 3.4, tweede lid, opnieuw bekeken of de hogere indeling
voor een nieuwe periode moet blijven gehandhaafd of dat de gemeente weer
overeenkomstig het inwonertal moet worden ingedeeld. Van zowel het besluit op
grond van het eerste lid als van het besluit op grond van het tweede lid wordt
onverwijld schriftelijke mededeling gedaan aan de Minister van BZK. De Minister
beoordeelt of het besluit al dan niet in aanmerking komt voor schorsing of
vernietiging. In tegenstelling tot de situatie dat een gemeente door vermindering
van het aantal inwoners overgaat naar een lagere inwonersklasse, heeft het
niet langer handhaven van een opclassificatie tot gevolg dat de vergoeding voor de
werkzaamheden of de bezoldiging van de politieke ambtsdragers in de
desbetreffende gemeente vanaf dat moment weer teruggebracht wordt naar het
niveau van vóór de opclassificatie, althans naar het niveau dat bij de inwonersklasse
hoort, waarin de gemeente op grond van artikel 3.2 is ingedeeld. De reden van de
verhoging is immers door de opheffing van de opclassificatie komen te vervallen.
Artikel 3.1.1 Vergoeding voor de werkzaamheden
Vanaf de dag van beëdiging hebben de raadsleden recht op de vergoedingen die
verbonden zijn aan hun functie. Wat betreft de vergoeding voor de werkzaamheden
is dit geregeld in artikel 3.1.1, eerste lid; voor de onkostenvergoeding in artikel 3.1.6
eerste lid. De vergoeding voor de werkzaamheden van een raadslid is een vast
bedrag per maand, maar de hoogte daarvan hangt af van de inwonersklasse waarin
de desbetreffende gemeente is ingedeeld of geplaatst (zie hiervoor de toelichting op
de artikelen 3.2 tot en met 3.4). Voor zover iemand slechts voor een deel van een
maand raadslid is, ontvangt hij de vergoeding voor de werkzaamheden voor die
maand naar rato van de duur van het raadlidmaatschap in die maand.
De bedragen worden geïndexeerd. Zij worden jaarlijks per 1 januari bij ministeriële
regeling gewijzigd aan de hand van het indexcijfer Cao-lonen overheid, dat door het
CBS is vastgesteld voor de maand september van het tweede voorgaande
kalenderjaar. Deze indexatiewijze is nader toegelicht in het algemeen deel van deze
nota van toelichting. De gemeenteraad kan op grond van het vierde lid van artikel
3.1.1 bij verordening bepalen dat een deel van de vergoeding voor de
werkzaamheden wordt uitbetaald als presentiegeld. Het gaat om maximaal 20% van
de vergoeding. In een dergelijke verordening mag geen onderscheid worden
gemaakt tussen de raadsleden: een presentievergoeding geldt dan voor alle
raadsleden. Deze bepaling kan bijvoorbeeld worden benut bij spookleden.
Spookleden zijn volksvertegenwoordigers die wel zijn gekozen, maar die niet of
nauwelijks aanwezig zijn bij de vergaderingen of activiteiten van de desbetreffende
gemeenteraad.
Artikelen 3.1.2 tot en met 3.1.4 Toelage lid vertrouwenscommissie en
rekenkamerfunctie, lid onderzoekscommissie en toelage lid bijzondere
commissie
Deze artikelen betreffen de toelagen voor de raadsleden die lid zijn van ogenaamde
«zware commissies». Hiermee wordt gedoeld op de vertrouwenscommissie, de
rekenkamerfunctie en de onderzoekscommissie, zoals deze in de Gemeentewet24
specifiek zijn omschreven.
Ook is er behoefte gebleken aan een grondslag voor vergoedingen voor het werk in
andere bijzondere commissies dan de drie die in de Gemeentewet zijn omschreven.
Een voorbeeld daarvan is een commissie met een bijzondere opdracht die een zware
belasting vormt. Een grondslag voor een vergoeding voor het werk van een
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dergelijke commissie is opgenomen in artikel 3.1.4.
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. Naast de erkenning dat het werk in
deze commissie meerwerk is, stelt de toelage deze raadsleden in de gelegenheid om
tijd vanuit hun hoofdfunctie beschikbaar te maken voor deze extra werkzaamheden.
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 € 120 per maand. Dit geldt
voor alle drie de bestuurslagen. Het werk en de verantwoordelijkheden van deze
commissies zijn immers vergelijkbaar binnen provincies, gemeenten en
waterschappen, en niet als zodanig afhankelijk van schaalgrootte. Het bedrag wordt
bijgesteld aan de hand van de loonontwikkelingen van het personeel in de sector
Rijk. 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.
Overigens wordt een wetsvoorstel voorbereid, dat de mogelijkheid voor de raad
afschaft om regels te stellen over de rekenkamerfunctie. Op grond van dat (nog niet
ingediende) wetsvoorstel moet elke gemeente een onafhankelijke (al dan niet
gemeenschappelijke) rekenkamer instellen, 24 Artikelen 61, derde lid, 81oa en 155a
van de Gemeentewet, waarvan raadsleden geen lid kunnen zijn. Een toelage voor de
uitoefening van de rekenkamerfunctie op grond van artikel 3.1.2 is dan
vanzelfsprekend niet meer aan de orde.
Het werk van de onderzoekscommissie vindt in de praktijk vaak intenser en in een
korter tijdsbestek plaats dan de twee andere zware commissies. Het benodigde werk
kan inhoudelijk en qua belasting zodanig variëren dat de vaststelling van de hoogte
van de vergoeding voor dat werk is overgelaten aan de gemeenteraad. De
vergoeding mag per jaar echter niet hoger zijn dan driemaal de maandelijkse
vergoeding voor de werkzaamheden.
Aan de leden van een andere bijzondere commissie kan op dezelfde voet als de
vertrouwenscommissie en de rekenkamerfunctie een vergoeding worden toegekend.
Het moet dan wel gaan om een commissie die bij verordening is ingesteld ter
uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad. Ook geldt
als vereiste dat het commissiewerk een zodanig belang, belasting en tijdsbeslag kent,
dat die, net als de vertrouwenscommissie en de rekenkamerfunctie, redelijkerwijs
niet tot het reguliere werk van het raadslid geacht kan worden te behoren. Door het
verordeningsvereiste kan op lokaal niveau een algemene en politieke afweging
worden gemaakt. Politieke discussie is gewenst, omdat het gaat om de vraag of een
bepaalde groep raadsleden aanspraak zou moeten kunnen maken op een bepaalde
vergoeding; de politieke discussie gaat uitdrukkelijk niet over een declaratie van een
individu.
De hoogte van de toelage wordt bij verordening vastgesteld, maar is gemaximeerd
op € 120 per maand. Ook hier geldt dus dat een politieke discussie vooraf gaat aan
de vaststelling van een toelage. Uitkomst daarvan kan zijn dat een lager bedrag
wordt gekozen dan het maximum. Het bedrag wordt, net als bij de zware
commissies, naar rato van de duur van de activiteiten toegepast. Het
maximumbedrag dat in artikelen 3.1.4, eerste lid, is genoemd, wordt eveneens
aangepast aan de loonontwikkeling bij de sector Rijk.
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Artikelen 3.1.5 Toelage fractievoorzitter
Het fractievoorzitterschap betekent substantieel meerwerk ten opzichte van de
werklast van andere volksvertegenwoordigers. Daarom wordt ingevolge artikel 3.1.5
aan de fractievoorzitters een toelage per maand toegekend.
De toelage bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel geldt voor
alle fractievoorzitters, het variabele deel is afhankelijk van de grootte van de fractie.
Het vaste deel is in het besluit bepaald op € 70 per maand. Dat bedrag wordt
aangevuld met € 10 voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt (het
variabele deel). De toelage is gemaximeerd op € 150 per maand. De genoemde
bedragen worden aangepast aan de loonontwikkeling bij de sector Rijk.
De toelage wordt toegekend voor de duur dat de betrokkene fractievoorzitter is. De
burgemeester bepaalt het begin en het einde van deze periode. Voor zover het
fractievoorzitterschap in de loop van een maand begint of eindigt, wordt de toelage
voor die maand naar rato van de duur van het fractievoorzitterschap in die maand
toegekend. De toekenning van deze toelage is géén discretionaire bevoegdheid. Het
is namelijk niet de bedoeling dat deze toelage onderwerp is of wordt van
politieke discussie.
Door de versplintering van het politieke landschap zijn er weliswaar meer
fractievoorzitters dan voorheen, maar het financiële effect daarvan voor de
gemeenten wordt gemitigeerd doordat in het besluit ongeveer de helft van de
maximale toelage afhankelijk is gesteld van het aantal fractieleden van de fractie
waarvan betrokkene voorzitter is.
Artikel 3.1.6 Onkostenvergoeding
Raadsleden ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding voor voorzieningen
die niet zuiver functioneel zijn, noch zuiver privé. Het raadslid kan deze kosten
betalen uit de onkostenvergoeding op grond van artikel 3.1.6. Deze
onkostenvergoeding betreft een vast bedrag per maand. Wanneer de uitgaven
uitstijgen boven de vaste onkostenvergoeding kunnen deze niet alsnog worden
gedeclareerd.
De vaste onkostenvergoeding is bedoeld voor in ieder geval de volgende kosten:
• representatie;
• vakliteratuur;
• excursies;
• bureaukosten;
• contributies, lidmaatschappen, zoals contributies van verenigingen en
regionale beroepsverbanden;
• ontvangsten thuis;
• zakelijke giften.
Betrokkenen ontvangen de onkostenvergoeding vanaf de dag van beëdiging.
De vaste onkostenvergoeding is in artikel 3.3.8 als eindheffingsbestanddeel
aangewezen, zodat zij netto uitbetaald wordt.
Daarnaast kunnen raadleden op grond van artikel 3.3.3 aanspraak maken op
vergoeding van kosten van bepaalde scholing en op grond van artikel 3.3.4 op
vergoeding van de kosten van het lidmaatschap van een beroepsvereniging. Ook
worden hen op grond van artikel 3.3.2 ICT-middelen ter beschikking gesteld. Deze
kosten komen dus niet ten laste van de onkostenvergoeding. Dit is nader beschreven
in de toelichting op de genoemde artikelen.
Het bedrag van de vaste onkostenvergoeding wordt herzien aan de hand van de
consumentenprijsindex (CPI). Voor de indexering wordt uitgegaan van de CPI die
geldt voor de maand september van het tweede voorgaande kalenderjaar. Dit is
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reeds toegelicht in paragraaf 2 van deze nota toelichting, onder «Indexcijfers».
Artikel 3.1.7 Reiskostenvergoeding
In dit artikel is de grondslag neergelegd voor een (uniforme) vergoeding aan
raadsleden van reiskosten die zij maken om de vergaderingen van de gemeenteraad
bij te wonen («woon-werkverkeer») en voor de reis- en verblijfkosten voor andere
reizen die zij als raadslid maken («dienstreizen»).
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. Het stellen van
uniforme regels bij of krachtens algemene maatregel van bestuur is daarvoor niet
mogelijk. De delegatiegrondslag in artikel 3.1.7, eerste lid, onder a, strekt zich
daarom niet uit tot reizen buiten de gemeente. (De Provinciewet en de
Waterschapswet kennen een dergelijke beperking niet).
Artikel 3.1.8 Loopbaanoriëntatie
Dit artikel is toegelicht in paragraaf 2 van het algemeen deel van deze nota van
toelichting, onder «Loopbaanoriëntatie.»
Artikel 3.1.9 Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
Raadsleden zijn vaak een significant deel van de werkweek voor de
gemeenteraad bezig en kunnen daardoor in hun hoofdfunctie minder
pensioen opbouwen. Raadsleden hebben bovendien niet allemaal een
hoofdfunctie in loondienst. In artikelen 3.1.9 is daarom de grondslag
gecreëerd om het mogelijk te maken bij verordening te bepalen dat de
raadsleden een bedrag per jaar ontvangen ter hoogte van één maandbedrag van
hun vergoeding voor de werkzaamheden, waarmee zij
voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden.
Dit is een regeling conform die van de leden van de Eerste Kamer
(artikel 10 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer). Voor die leden
geldt weliswaar een vast bedrag per jaar als vergoeding, maar dit bedrag
is vrijwel gelijk aan het bedrag van hun maandelijkse vergoeding voor de
werkzaamheden.
Door de koppeling aan het maandbedrag wordt de vergoeding
automatisch geïndexeerd.
Artikel 3.1.10 Ziektekostenverzekering
Raadsleden zijn niet in dienstbetrekking bij de gemeente en hebben
geen werkgever. Dat betekent dat zij ook niet worden aangemerkt als
werknemer in de zin van de Zorgverzekeringswet. Gemeenten dragen
voor raadsleden derhalve geen werkgeversheffing af aan de Belastingdienst.
Voor raadsleden die fictief werknemer zijn en daarom onder de
loonbelasting vallen (opting in), houdt de gemeente de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet in op het nettoloon van deze ambtsdragers en draagt
deze af aan de Belastingdienst. Raadsleden die
inkomsten genieten die de Belastingdienst aanmerkt als winst uit
onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden, betalen de bijdrage
Zorgverzekeringswet zelf via een aanslag. Op grond van artikel 3.1.10,
eerste lid, krijgen raadsleden een tegemoetkoming voor de inkomensafhankelijke
bijdrage door een tegemoetkoming in de kosten van hun
ziektekostenverzekering per jaar; dit bedrag wordt op grond van het
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tweede lid geïndexeerd aan de hand van de salarisontwikkeling van de
sector Rijk.
Artikel 3.1.11 Samenloop met arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wanneer een raadslid een uitkering ontvangt in verband met gehele of
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kan op grond van dit artikel de
vergoeding voor de werkzaamheden op verzoek van het desbetreffende
raadslid worden verlaagd. Hiermee kan worden voorkomen dat hij naar
een lager arbeidsongeschiktheidspercentage wordt uitbetaald. De
verlaging van de vergoeding voor de werkzaamheden leidt ertoe dat het
totaal van uitkering en vergoeding voor de werkzaamheden op hetzelfde
niveau blijft.
Artikel 3.1.12 Waarneming door raadslid
Ingevolge artikel 77, eerste lid, van de Gemeentewet wordt bij verhindering of
ontstentenis van de burgemeester het voorzitterschap van de
gemeenteraad waargenomen door een raadslid. In artikel 3.1.12, eerste
lid, is voor deze waarneming een toeslag geregeld van 8% op de
vergoeding voor de werkzaamheden en op de vaste onkostenvergoeding
als deze waarneming meer dan dertig dagen duurt.
Op grond van artikel 77, tweede lid, van de Gemeentewet kan in
sommige gevallen ook het ambt van burgemeester als zodanig door een
raadslid worden waargenomen. In die situatie zijn ook andere bepalingen
die gelden voor de burgemeester van overeenkomstige toepassing op het
desbetreffende raadslid (met name de bepalingen inzake de reis- en
verblijfkosten, een ter beschikking gestelde auto en terugroeping uit het
buitenland). Ook wordt de vergoeding voor de werkzaamheden van het
desbetreffende raadslid dan aangevuld tot het bedrag van de bezoldiging
van de burgemeester en ontvangt hij een vakantie- en een eindejaarsuitkering,
alsmede (in plaats van de onkostenvergoeding als raadslid) de
vaste ambtskostenvergoeding. Een en ander uiteraard naar rato van de
duur van de waarneming.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat artikel 3.2.2 van toepassing is,
ingeval het ambt van burgemeester niet door een raadslid, maar door een
wethouder wordt waargenomen (artikel 77, eerste lid, van de Gemeentewet). Indien
de regering op grond van artikel 78 van de Gemeentewet in
de waarneming van de burgemeester heeft voorzien, geldt artikel 3.2.14.
Artikel 3.1.13 Vergoeding tijdelijk ontslagen raadslid voor werkzaamheden
en onkostenvergoeding
Raadsleden hebben op grond van artikel X 10 van de Kieswet de
mogelijkheid om bij zwangerschap en bevalling en bij langdurige ziekte
een verzoek tot tijdelijk ontslag in te dienen. In dat geval kan een tijdelijke
opvolger worden benoemd.25 Tijdelijk ontslag is geen aftreden. Het
tijdelijk ontslagen raadslid houdt op grond van het eerste lid van artikel
3.1.3 de vergoeding voor de werkzaamheden en op grond van het tweede
lid de halve onkostenvergoeding. Ook blijft het tijdelijk ontslagen raadslid
de geldelijke aanspraak houden om voorzieningen te treffen ter zake van
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (artikel 3.1.9), evenals de
aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering
(artikel 3.1.10). Ook blijft artikel 3.1.11 van toepassing (eventuele
lagere vergoeding voor de werkzaamheden op verzoek). Daarnaast blijven
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gedurende het tijdelijke ontslag de bepalingen van afdeling 3.3 van
toepassing. Dat betekent dat het tijdelijk ontslagen raadslid aanspraken
houdt ter zake van het stelsel bewaken en beveiligen, ICT-middelen, de
vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging, bedrijfsgeneeskundige
zorg, vergoedingen in verband met een dienstongeval en
WIA-voorzieningen.
Artikel 3.3.1 Bewaken en beveiligen
Alle politieke ambtsdragers kunnen te maken krijgen met bedreigingen
en geweld. Hiervoor geldt het zogenaamde Stelsel bewaken en beveiligen
zoals toegelicht in brieven aan de Tweede Kamer28. In dat stelsel wordt
onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van betrokkene zelf
voor de eigen beveiliging (deugdelijk hang- en sluitwerk), de verantwoordelijkheid
voor de werkgever (in dit geval de gemeente) en die van de
overheid. Bij deze laatste verantwoordelijkheid moet worden gedacht aan
politie-inzet en dergelijke.
De bepaling welke instrumenten in het individuele geval nodig zijn,
gebeurt in principe op basis van een dreigingsanalyse. Wat de werklocatie
betreft, treft de gemeente al uit hoofde van goed werkgeverschap
beveiligingsmaatregelen. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de
werklocatie of het privédomein van de ambtsdrager kan echter worden
voorzien in aanvullende maatregelen. Deze kunnen zowel preventief
getroffen worden als naar aanleiding van een aangifte of melding.
Hiervoor is wel een dreigingsanalyse en een oordeel van de officier van
justitie vereist.
In het eerste lid van artikel 3.3.1 is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor
de bekostiging van voorzieningen ten behoeve van de
ambtsdrager die in het Stelsel bewaken en beveiligen worden aangemerkt
als werkgeverskosten.
Daarnaast kunnen op grond van het tweede lid bij ministeriële regeling
regels worden gesteld voor preventieve maatregelen die niet binnen de
werking van het Stelsel bewaken en beveiligen kunnen worden vergoed.
Het gaat hierbij om de situatie dat er geen sprake is van een acute
dreiging, maar bijvoorbeeld uit een woningscan blijkt dat er
veiligheidsvoorzieningen nodig zijn.
Artikel 3.3.2 Informatie- en communicatievoorzieningen
De bepalingen in de voormalige rechtspositiebesluiten voor de
gemeentelijke bestuurslagen gingen nog uit van een afschrijving in drie
jaar van computer- en informatieapparatuur en van verschillen tussen
telefoonkosten en ICT-middelen. Intussen is er fiscaal sprake van «digitaal
gereedschap» waarvoor de werkgever een belastingvrijstelling kan krijgen
als hij kan aantonen dat dit gereedschap noodzakelijk is voor het vervullen
van het werk.
Daarom is in artikel 3.3.2 van het onderhavige besluit bepaald dat het
college van burgemeester en wethouders aan alle gemeentelijke politieke
ambtsdragers voor de duur van hun ambt informatie- en
communicatievoorzieningen ter beschikking stelt, daarbij inbegrepen de
abonnementen,
die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het ambt. Dit artikel is in
overeenstemming met de nieuwe fiscale regelgeving. Aangezien de
28 Onder meer Kamerstukken II 2010/11, 28 684, nr. 297.
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ontwikkelingen op het gebied van telefonie en ICT snel gaan, is gekozen
voor een toekomstbestendige formulering.
Artikel 3.3.3 Vergoeding kosten scholing
Voor alle decentrale politieke ambtsdragers is expliciet bepaald dat de
kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals
deelname aan congressen en opleidingen, ten laste worden gebracht van
de gemeente. Deze kosten hoeven dus niet voor eigen rekening te worden
genomen of te worden betaald uit de onkostenvergoeding. 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
gemeenteraad nadere regels stellen voor de scholing van zijn leden; het
college van burgemeester en wethouders kan dit doen voor de scholing
van de burgemeester en van de wethouders. Die regels zijn het kader
waaraan individuele scholingsaanvragen moeten worden getoetst. Dit
kader kan bijvoorbeeld worden vormgegeven als een scholingsplan.
Hierin kunnen ook procedureregels voor individuele scholingsverzoeken
worden opgenomen alsook regels over de hoogte van de tegemoetkoming. Wat
betreft de procedure voor scholingsaanvragen van raadsleden is het denkbaar dat
bepaald wordt dat het college van burgemeester
en wethouders deze (aan de hand van het daarvoor gestelde kader)
beoordeelt, maar ook kan worden bepaald dat een (daartoe gemandateerde)
commissie van de gemeenteraad dit doet.
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 voor kostenvergoeding in aanmerking te
komen, 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. Een door een partij verzorgde communicatietraining
is bijvoorbeeld functiegericht als de gegeven lessen algemeen toepasbaar
zijn; indien deze communicatietraining erop is gericht de beginselen van
de partij zo effectief mogelijk uit te dragen, is zij eerder als partijpolitiek
aan te merken.
Het Professionaliseringsfonds burgemeesters heeft in dit verband een
bijzondere status. Sinds 2003 verzorgt het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters hiermee elk jaar een opleidingsprogramma voor burgemeesters. De
deelname aan en de waardering voor het programma zijn
hoog. Het succes van het programma komt onder andere doordat
individuele burgemeesters zelf kunnen beslissen voor welke activiteiten zij
zich inschrijven. Bovendien werkt de huidige financieringsconstructie
uitstekend. Er is niet voor gekozen om expliciet in onderhavig besluit te
regelen dat de bepalingen dat de burgemeester ten laste van de gemeente
een tegemoetkoming in scholingskosten kan krijgen en dat het college
nadere regels kan stellen, niet gelden voor het programma dat binnen het
Professionaliseringsfonds burgemeesters bestaat. De opleidingen van
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genoemd Professionaliseringsfonds zijn namelijk voor de burgemeesters
in principe kosteloos in verband met de bijzondere, voor de beroepsgroep
specifieke financieringsconstructie. Mocht een burgemeester echter
elders, dat wil zeggen niet via het Professionaliseringsfonds, een
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niet-partijpolitiek georiënteerde functionele opleiding willen volgen, dan
kan hij via zijn gemeente aanspraak maken op vergoeding daarvan.
Artikel 3.3.4 Beroepsvereniging
In 2014 is mogelijk gemaakt dat de gemeente de contributie vergoedt
indien een gemeentelijke politieke ambtsdrager in verband met de
uitoefening van het ambt lid is van een beroepsvereniging. In de praktijk
bleek er onduidelijkheid te bestaan over de vraag wat een beroepsvereniging is en
wie beoordeelt of er sprake is van een beroepsvereniging:
het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de
ambtsdrager zelf.
Daarom is in het onderhavige besluit deze aanspraak gepreciseerd.
Enerzijds wordt het begrip beroepsvereniging nader ingevuld door te
bepalen dat die beroepsvereniging een voor iedere ambtsdrager van die
beroepsgroep toegankelijke, landelijk georganiseerde beroepsvereniging
moet zijn die blijkens haar statuten de deskundigheidsbevordering en/of
belangenbehartiging van de functie van die beroepsgroep ten doel heeft
of mede ten doel heeft.
Verduidelijkt is verder dat het college van burgemeester en wethouders
bepaalt of er sprake is van een beroepsvereniging. Deze vaststelling is
namelijk een uitvoeringsbeslissing. Het artikel is zodanig geformuleerd
dat de aanspraak voorop staat, maar dat het college de vergoeding van de
contributie kan weigeren, indien het van oordeel is dat de activiteiten van
de vereniging onvoldoende invulling geven aan het omschreven doel.
Artikel 3.3.5 Bedrijfsgeneeskundige zorg
Wethouders en raadsleden konden voorheen geen aanspraak maken op
bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Bij de vervulling van een politiek
ambt is er geen werkgeversrelatie met de gemeente. Ingeval van ziekte is
het aan betrokkene zelf om te bepalen, al dan niet na raadpleging van een
eigen arts, of de ziekte zijn functioneren zodanig beïnvloedt dat hij moet
aftreden of ontslag moet nemen. Wat betreft de burgemeester en de
wethouders kan de gemeenteraad betrokkene dwingen tot ontslag of
aftreden, maar dat is een ultimum remedium. Vanwege het eenhoofdige
karakter van hun functie kennen de burgemeesters daarnaast ook nog een
procedure voor de specifieke mogelijkheid van ontslag in verband met
ziekte (zie artikel 3.2.19).
De burgemeesters konden voor de inwerkingtreding van dit besluit wel
aanspraak maken op bedrijfsgeneeskundige begeleiding, maar die
begeleiding was overeenkomstig de voor ambtenaren geldende
voorschriften. Ook zij werden echter weleens geconfronteerd met het
gegeven dat zij niet vallen onder de werkingssfeer van de begeleidingscontracten
voor hun ambtenaren. Bovendien is het uitgangspunt bij dit
besluit dat zo min mogelijk wordt verwezen naar ambtelijke voorzieningen.
Daarom is nu voor alle gemeentelijke politieke ambtsdragers in artikel
3.3.5 opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders ten
laste van de gemeente een voorziening treft voor bedrijfsgeneeskundige
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zorg. Vanwege de variëteit aan opties en behoeften is de invulling van
deze zorg aan het college gelaten. Dit kan via aansluiting bij de
bedrijfsgeneeskundige zorg voor de ambtenaren van de gemeente, maar hoeft dus
niet.
Artikel 3.3.6 Voorzieningen in verband met een beroepsziekte of een
dienstongeval
Alle politieke ambtsdragers kunnen risico’s lopen op een dienstongeval
(bijvoorbeeld bij een werkbezoek) en daarmee op een beroepsziekte of
andere schade als gevolg van een dergelijk ongeval. Daarom is in het
onderhavige artikel een uniforme bepaling voor alle gemeentelijke
politieke ambtsdragers opgenomen, waarin is geregeld dat en op welke
wijze de eventueel uit een dienstongeval voortvloeiende schade voor
vergoeding in aanmerking komt.
Artikel 3.3.7 Voorzieningen in verband met een structurele functionele
beperking
De Wet arbeid en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) kent voorzieningen tot
bevordering van de arbeidsparticipatie van werknemers met
een structurele functionele beperking. Omdat politieke ambtsdragers geen
werknemer zijn in de zin van de WIA, zijn zij uitgesloten van de in die wet
geregelde voorzieningen. Op grond van artikel 3.3.7 kunnen alle gemeentelijke
politieke ambtsdragers met een structurele functionele beperking
echter zo veel mogelijk op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden
als werknemers en overheidswerknemers op grond van de WIA, een
aanspraak doen gelden op een (tegemoetkoming voor) een WIA-voorziening. Nieuw
ten opzichte van de voormalige rechtspositiebesluiten is dat
in plaats van een financiële tegemoetkoming ook een voorziening in
natura kan worden verstrekt door de gemeente.
Artikel 3.3.8 Eindheffingsbestanddelen
In dit artikel is een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
als een zogenoemd eindheffingsbestanddeel aangewezen.
Dit is toegelicht in de fiscale paragraaf van deze nota van toelichting.
De ambtstoelage/onkostenvergoeding, verhuiskostenvergoeding, de
vergoedingen voor woon-werkverkeer en reis- en verblijfkosten, de
vergoedingen van kosten in verband met scholing en loopbaanoriëntatie
en mobiliteit, de verstrekking van ICT-middelen, en de verstrekking of
vergoeding van WIA-voorzieningen zijn vergoedingen of verstrekkingen
waar gerichte vrijstellingen voor van toepassing zijn. Daarmee komen zij
niet ten laste van de vrije ruimte.
De vergoeding voor tijdelijke huisvesting is in ieder geval een gerichte
vrijstelling tijdens de ontheffing van de verhuisplicht in de periode van het
eerste jaar na de benoeming. Ingeval van een verlenging van die
ontheffing geldt een motiveringsplicht alvorens deze kan worden
aangemerkt als een gerichte vrijstelling. Er moet dan sprake zijn van
omstandigheden die gelegen zijn buiten de invloedssfeer van betrokkene.
Het (moeten) wachten op de nieuwbouw van het huis in de nieuwe
gemeente wordt bijvoorbeeld fiscaal aangemerkt als een gevolg van een
in de privésfeer genomen beslissing.
De tegemoetkomingen en vergoedingen voor een ziektekostenverzekering en
vergoeding van belastingheffingen, zoals over de tegemoetkoming dubbele
woonlasten en over de ter beschikking gestelde auto of
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woning, zijn eindheffingsbestanddelen waar geen gerichte vrijstelling
voor geldt en die daarmee wel ten laste van de vrije ruimte komen.
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Artikel 3.4.1 Vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen
commissieleden
De gemeenteraad kan op grond van de Gemeentewet commissies
instellen voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen
raadsleden en niet-raadsleden zitten. Waar raadsleden een vergoeding
voor de werkzaamheden ontvangen, ontvangen niet-raadsleden op grond
van artikel 3.4.1 een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.
De hoogte van de commissievergoeding is afhankelijk van de grootte
van de gemeente. De in de tabel genoemde bedragen worden
geïndexeerd.
Er is geen bevoegdheid voor de gemeenteraad om de commissievergoeding per
vergadering naar beneden bij te stellen met 20% of op basis
van presentie van gevolgde vergaderingen.
Artikel 3.4.2 Hogere vergoeding
De gemeenteraad kan op basis van artikel 3.4.2 een hogere vergoeding
vaststellen voor een commissielid vanwege zijn bijzondere beroepsmatige
deskundigheid op het taakgebied van de commissie en indien de
vergoeding op basis van artikel 3.4.1, eerste lid, niet in redelijke
verhouding staat tot de taak.
Artikel 3.4.3 Reiskostenvergoeding
Aan commissieleden worden reiskosten vergoed voor het bijwonen van
commissievergaderingen en reis- en verblijfkosten voor dienstreizen
binnen de gemeente. Nadere regels worden hiervoor bij ministeriële
regeling gesteld, waarbij wordt aangesloten bij de algemene regels
krachtens artikel 3.1.7, tweede lid. Het onderhavige besluit bevat geen
(grondslag voor) regels met betrekking tot de vergoeding van kosten van
dienstreizen buiten het grondgebied van de gemeente: ingevolge artikel
97 van de Gemeentewet kunnen dergelijke regels alleen bij gemeentelijke
verordening worden gesteld.
Artikel 3.4.4 Overige vergoedingen en voorzieningen
Ook commissieleden hebben aanspraak op ICT-middelen, scholing, en
zo nodig op de vergoeding van bewakings- en beveiligingskosten en de
kosten van het lidmaatschap van een beroepsvereniging. Ook een
(vergoeding van een) noodzakelijke voorziening in verband met een
structurele functionele beperking moet aan een commissielid worden
verstrekt; uiteraard moet deze wel proportioneel zijn. Ten slotte heeft een
commissielid ook aanspraak op de voorzieningen in verband met een
beroepsziekte of een dienstongeval.
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