
VERGOEDINGEN EN VERZEKERINGEN 
 
1. Raadslidvergoeding  
2. Vaste onkostenvergoeding  
3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering  
4. Aansprakelijkheidsverzekering  
5. Politiek Molest  
 
 
1. RAADSLIDVERGOEDING 
  
Een raadslid is een politiek ambtsdrager en heeft daardoor geen arbeidsrelatie met de 
gemeente. Raadsleden ontvangen voor hun raadslidmaatschap een vergoeding conform de 
regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 
De vergoeding valt onder het regime van de inkomstenbelasting (IB). U moet dit daarom bij 
uw aangifte inkomstbelasting doorgeven. Dit zal leiden tot een naheffing van de IB.  
U kunt een naheffing vermijden door gebruik te maken van de opting-in-regeling (optie voor 
pseudo of fictief werknemerschap). In dat geval past het salarisbureau de loonheffing op de 
raadslidvergoeding toe, en ontvangt u een nettobedrag.  
U ontvangt bij uw installatie formulieren waarin u uw voorkeur kunt aangeven.  
 
 
2. VASTE ONKOSTENVERGOEDING 
 
U ontvangt voor uw raadslidmaatschap ook een vaste onkostenvergoeding, bedoeld voor  
kosten van telefoon, vakliteratuur, representatie, contributies, lidmaatschappen, 
bureaukosten, porti, excursies e.d. De vergoeding hiervoor wordt via de gemeente 
uitbetaald. Die onkostenvergoeding is per 1 januari 2018 € 170,17. Ook deze betaling valt 
onder het regime van de inkomstenbelasting (IB). 
 
 
3. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 
 
De gemeente heeft voor u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.  
De verzekering keert uit als u in een periode van 12 maanden voor tenminste 80% 
onafgebroken arbeidsongeschikt bent en als gevolg daarvan het raadslidmaatschap 
beëindigt. De uitkering duurt vier jaar. De hoogte is gekoppeld aan de raadslidvergoeding. 
Deze verzekering eindigt wanneer u als raadslid 65 jaar wordt.  
 
 
4. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
 
De gemeente heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Centraal  
Beheer/Achmea. Ook raadsleden zijn meeverzekerd.  
 
De verzekering dekt de aansprakelijkheid, op grond van onrechtmatige daad en/of 
wanprestatie cq. toerekenbare tekortkoming, van de verzekerde voor schade aan personen 
en zaken. Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor 
vermogensschade aan anderen dan verzekerden, die het gevolg is van een fout.  
 
Meld eventuele schade bij de raadsgriffie.  
 
 
  



5. POLITIEK MOLESTVERZEKERING 
 
Politiekmolest is een risico dat door de gemeente Den Helder bij verzekeraar Centraal 
Beheer is afgedekt. De politiek molestverzekering is in wezen een combinatie van een 
persoonlijke ongevallenverzekering en een verzekeringsdekking tegen materiële schade.  
 
Het verzekeringspakket omvat:  
- maximale vergoeding bij overlijden van € 25.000,--  
- maximale vergoeding van € 50.000,-- bij algehele blijvende invaliditeit.  
- maximale vergoeding geneeskundige kosten € 5.000,-- 
- maximale vergoeding psychische hulpverlening € 2.500,-- 
- maximale vergoeding zaakschade € 30.000,-- 
De dekking is 24 uur van kracht dus er is altijd dekking (ook na raadsvergadering).  
 
Deze verzekering biedt uitsluitend dekking voor schade en/of ongevallen die u overkomen en 
opzettelijk door derden worden toegebracht, indien de schade/ongeval het rechtstreeks 
gevolg is van de werkzaamheden die u uit hoofde van uw functie verricht.  
 


