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Verordening rechtspositie Verordening rechtspositie wethouders, raads 
raads- en commissieleden 2014 en commissieleden 2017 nieuwe nummering 
Hoofdstuk I § 1. Algemene bepalingen 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Diverse begripsomschrijvingen verwijderd 
conform de voorbeeldverordening 

Hoofdstuk Il Voorzieningen voor raadsleden § 2. Voorzieningen voor raads- en commissieleden 
Artikel 2 Vergoedingen voor de werkzaamheden Is geregeld in artikel 2 lid 1 van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 
Artikel 3 Onkostenvergoeding Is geregeld in artikel 2 lid 3 van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 
Artikel 4 Berekening en betaling vaste Is geregeld in artikel 2 van het 
vergoedingen Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 
Artikel 5 Reiskosten en artikel 6 Verblijfkosten Artikel 3 Reis- en verblijfkosten 

Is ongewijzigd 
Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium Artikel 5 Scholing 

De kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde 
functionele scholing, zoals deelname aan 
congressen, seminars e.d., worden ten laste 
gebracht van de gemeente 

Artikel 8 Computer en internetverbinding Artikel 6 Computer 
In de huidige verordening wordt een maximale 
tegemoetkoming van 90% van de aanschafkosten 
van ict-middelen gesteld tot een maximale 
tegemoetkoming van€ 900. 
Een maximale tegemoetkoming van€ 750 wordt 
redelijk geacht, voor dit 
bedrag kan de benodigde apparatuur aangeschaft worden 
die voldoet aan de eisen t.b.v. uitvoering 
raadswerkzaamheden. 
Vervallen 3.a. en 3.b. 
tegemoetkoming€ 15 éénmalige aanlegkosten 
internetverbinding en maandelijkse tegemoetkoming 
van€ 10 abonnementskosten internetverbinding. 
Het hebben van internet in Nederland is gemeengoed 
geworden, de meeste huishoudens hebben een internet 
aansluiting. 
Het VNG adviseert dat de aanspraak op een dergelijke 
tegemoetkoming alleen aan de orde is wanneer 
daadwerkelijk extra kosten worden gemaakt voor een 
(snellere) internetaansluiting in verband met de 
uitoefening van het raadslidmaatschap. 
Het verstrekken van een tegemoetkoming van aanleg en 
abonnementskosten internet is niet meer van toepassing 
in deze tijd en het vaststellen of een er sprake is van 
extra kosten voor een (snellere) internetaansluiting i.v.m. 
de uitoefening van het raadslidmaatschap is onmogelijk. 

Artikel 9 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij Is geregeld in hogere wet- en regelgeving. 
arbeidsongeschiktheid Tot 1 juli 2014 bestond op verschillende gebieden de 
Artikel 10 Compensatie korting werkloosheidsuitkering mogelijkheid om (lokaal) te bepalen dat een politieke 

ambtsdrager in aanmerking kwam voor een 
bepaalde vergoeding. 
Deze "kan-bepalingen" zijn omgezet naar verbindende 
bepalingen die voor alle gemeenten gelden. 
Lokaal hoeft niets meer geregeld te worden inzake 
de reparatie van de samenloop van raadsvergoedingen 
met sociale zekerheidsuitkeringen. 
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Verordening rechtspositie Verordening rechtspositie wethouders, raads 

raads- en commissieleden 2014 en commissieleden 2017 nieuwe nummering 

Artikel 11 Ziektekostenverzekering Is geregeld in artikel 11 van het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

Artikel 12 Verzekeringen Artikel 7 Verzekeringen 
Is ongewijzigd 

Hoofdstuk Ill Voorzieningen voor commissieleden § 2. Voorzieningen voor raads- en commissieleden 
Artikel 13 Vergoeding voor het bijwonen van vergade- Is geregeld in artikel 14 van het 
ringen Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

Voor de commissieleden die geen lid zijn van de raad, geldt 
een vast bedrag per vergadering. 

Artikel 13 Vergoeding voor het bijwonen van vergade- Artikel 2 Vehoging vergoeding voor het bijwonen van 
ringen, lid 4 commissievergadering i.v.m. bijzondere deskunigheid of 

zwaarte taak 
Is ongewijzigd 

Artikel 14 Reis- en verblijfkosten Artikel 3 Reis- en verblijfkosten 
Is ongewijzigd 

Artikel 15 Buitenlandse excursie of reis Artikel 4 Buitenlandse reis 
Is ongewijzigd 

Artikel 16 Cursus, congres, seminar of symposium Zie artikel 5 van deze verordening 
De kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde 
functionele scholing, zoals deelname aan 
congressen, seminars e.d., worden ten laste 
gebracht van de gemeente 

Artikel 17 Computer en internetverbinding Artikel 6 Computer, lid 6 
Is ongewijzigd 

Hoofdstuk IV De procedure van de declaratie § 4. De procedure van declaratie 
Artikel 18 t/m 21 Artikel 18 en 19 

Is ongewijzigd 
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Verordening Verordening rechtspositie wethouders, raads 
rechtspositie wethouders 2008 en commissieleden 2017 nieuwe nummering 
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen § 3. Voorzieningen voor wethouders 
Artikel 1 Komen grotendeels terug in de aanhef, 

een aantal begripsomschrijvingen verwijderd 
conform de voorbeeldverordening 

Artikel 2 Onkostenvergoeding Is geregeld in artikel 25 van het 
Rechtspositiebesluit wethouders 

Artikel 3 Reiskosten woon-werkverkeer Artikel 9 Reiskosten woon-werkverkeer 
Is ongewijzigd. 

Artikel 4 Zakelijke reiskosten Artikel 10 Zakelijke reis- en verblijfkosten 
en artikel 6 Verblijfkosten Ongewijzigd m.u.v. vervoer per taxi; 

deze komt niet meer in aanmerking voor vergoeding 
op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders 

Artikel 5 Dienstauto Artikel 12 Dienstauto 
Is ongewijzigd. 

Artikel 7 Buitenlandse dienstreis Artikel 11 Buitenlandse dienstreis 
Is ongewijzigd. 

Artikel 8 Cursus, congres, seminar of symposium Artikel 15 Scholing 
De kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde 
functionele scholing, zoals deelname aan 
congressen, seminars e.d., worden ten laste 
gebracht van de gemeente 

Artikel 9 Computer en internetverbinding Artikel 13 Computer 
Algemeen: aan een wethouder wordt op aanvraag een 
computer in bruikleen ter beschikking gesteld. 
Vervallen lid 3 Als gevolg van de invoering van de 
werkkostenregeling is dit niet meer van toepassing 
Vervallen lid 4 en 5 
Eenmalig per jaar vergoeding voor de aanleg- en 
abonnementskosten voor de internetverbinding. 
Het hebben van internet in Nederland is gemeengoed 
geworden, de meeste huishoudens hebben een internet 
aansluiting. 
Het VNG adviseert dat de aanspraak op een dergelijke 
tegemoetkoming alleen aan de orde is wanneer 
daadwerkelijk extra kosten worden gemaakt voor een 
(snellere) internetaansluiting in verband met de 
uitoefening van het wethouderschap. 
Het verstrekken van een tegemoetkoming van aanleg en 
abonnementskosten internet is niet meer van toepassing 
in deze tijd en het vaststellen of een er sprake is van 
extra kosten voor een (snellere) internetaansluiting i.v.m. 
de uitoefening van het wethouderschap is onmogelijk. 

Artikel 10 Mobiele telefoon Artikel 14 Communicatieapparatuur 
Is ongewijzigd. 

Artikel 11 Spaarloonregeling/ levensloopregeling Is vervallen, regelingen bestaan niet meer 
Artikel 12 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten Is gewijzigd, verwijzing naar de juiste artikelen in de 

Rechtspositiebesluit wethouders en de Regeling rechtspo- 
sitie wethouders 

Hoofdstuk Ill De procedure van declaratie § 4. De procedure van declaratie 
Artikel 13 t/m 16 Artikel 18 t/m 20 

Is ongewijzigd 
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Nieuw in de Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden 2017 
Artikel 8 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 
Conform de fiscale wetgeving worden netto-vergoedingen 
aangemerkt als eindheffingsbestanddeel en valt onder 
de zogenoemde vrije ruimte. 
Artikel 17 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 
Conform de fiscale wetgeving worden netto-vergoedingen 
aangemerkt als eindheffingsbestanddeel en valt onder 
de zogenoemde vrije ruimte. 


