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Het volgende is besloten in de commissie Bestuur en Middelen van 27 maart 2017. 

 

5. Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2017. 

De heer Wouters haalt artikel 7 van de modelverordening aan, waarin is bepaald dat “het college van 

burgemeester en wethouders ten behoeve van de raadsleden één of meer collectieve verzekeringen 

afsluit, waarbij wordt voorzien in de opbouw van een ouderdomspensioen en in geldelijke 

voorzieningen bij invaliditeit en overlijden”. Hij vraagt waarom de toepassing van dit artikel niet is 

overwogen en wil dat de raad hierin een weloverwogen keuze kan maken. Wethouder Haitsma geeft 

aan dat hij dit wil laten uitzoeken en zal laten doorrekenen wat de gevolgen zijn. Hij geeft aan dat dit 

enige tijd zal kosten. Op basis hiervan besluit de commissie het voorstel aan te houden. 

 
 

Wij adviseren:  

-geen collectieve verzekering af te sluiten in de opbouw van een ouderdomspensioen  

De pensioenopbrengst voor een raadslid is minimaal. Tevens dient bepaald te worden wie deze 

pensioenlasten gaat betalen, de gemeente of de raadsleden. De kosten bedragen overigens meer dan 

alleen de pensioenopbouw. Een dergelijke pensioenregeling zal waarschijnlijk onderbracht worden bij 

een verzekeringsmaatschappij, in de te betalen premie zullen meerdere kosten worden meegenomen. 

Ook organisatorische aspecten die hieraan zijn verbonden dienen meegewogen te worden.  

 

-geen collectieve verzekering af te sluiten in een geldelijke voorziening bij invaliditeit.  

De VNG geeft aan dat een voorziening voor arbeidsongeschiktheid vermoedelijk aanzienlijk 

kostbaarder is dan een voorziening pensioenopbouw. Ook daar lijkt de toevoeging nauwelijks meer 

dan de pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid. Daarbij is bij de VNG geen leverancier 

(verzekeringsmaatschappij) bekend van een dergelijke dekking. Tevens dient hier ook de vraag 

beantwoord te worden of de lasten voor rekening van de gemeente of van de raadsleden zelf komen 

en zijn er organisatorische aspecten die hieraan zijn verbonden en die meegewogen dienen te 

worden.  

 

-in overweging te nemen dat een collectieve verzekering voor een uitkering bij overlijden een optie kan 

zijn, voor zover dit een éénmalige uitkering is. Indien deze lasten voor rekening van de gemeente 

komen dient hier geld voor begroot te worden of kunnen deze lasten incidenteel genomen worden.  
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Algemeen 

Raadsleden en commissieleden zijn niet in 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).  Gedurende het raadslidmaatschap bouwen zij 

over de raadsvergoeding geen ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen op, het raadslid is ook 

niet verzekerd voor sociale verzekeringswetten en heeft daarom geen recht op een 

invaliditeitsuitkering. Indien de raad deze voorzieningen wenst te regelen voor haar raadsleden dan 

moet dit vastgelegd worden in een verordening (artikel 10 van het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden biedt deze wettelijke mogelijkheid). 

 

Een initiatief hiertoe dient door de gemeenteraad ingediend te worden.  

 
 

Pensioen  

Algemeen gesteld kan worden dat het overgrote deel van de raadsleden een andere bron van 

inkomsten heeft (gehad) van waaruit pensioen wordt (is) opgebouwd. Het eventueel op te bouwen 

pensioen vanuit het raadslidmaatschap is een aanvulling op het reeds opgebouwde/ op te bouwen 

pensioen. 

 

Voorbeeld raadslid Den Helder:    

 Een raadslid ontvangt voor zijn raadslidmaatschap (dus zonder 

 onkostenvergoedingen e.d.) een vergoeding van € 1190 per maand. Dat is per jaar 
€ 14.280. Daarover kan hij 1,875% (gelijk aan politieke ambtsdragers) per jaar aan pensioen 
opbouwen: € 267 per jaar (bruto). 
Stel een raadslid is gedurende 10 jaar raadslid. Zijn totale pensioenopbouw is dan € 2670. 
Dit moet uitbetaald worden in termijnen vanaf zijn pensioeningangsdatum (67 jaar). 

Bij verzekeraars wordt uitgegaan van een levensverwachting van 15 jaar. 

€ 2670 gedeeld door 15 komt neer op € 178 per jaar (bruto) - is € 14,83 per maand.  
 

 

Dit voorbeeld toont aan dat de pensioen opbrengst voor een raadslid minimaal is.  

Tevens dient de vraag beantwoord te worden of de lasten voor rekening van de gemeente of van de 

raadsleden zelf komen. De kosten beperken zich niet tot de pensioenopbouw, een dergelijke 

pensioenregeling zal waarschijnlijk onderbracht worden bij een verzekeringsmaatschappij. In de te 

betalen premie zullen meerdere kosten worden meegenomen. Ook de organisatorische aspecten die 

hieraan zijn verbonden dienen meegewogen te worden.  

 

 

Uitkering bij overlijden 

Een voorziening voor een uitkering bij overlijden kan een optie zijn, voor zover dit een 

éénmalige uitkering is. Dat is organisatorisch goed uit te voeren, belastingtechnisch vriendelijk en 

hoeft niet extreem duur te zijn. Indien deze lasten voor rekening van de gemeente komen dient hier 

geld voor begroot te worden of kunnen deze lasten incidenteel genomen worden.  
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Een voorbeeld bijgevoegd hoe de gemeente Utrecht dit heeft geregeld: 

Artikel 10 Uitkering bij overlijden 

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van een raadslid wordt aan de partner van wie hij niet 

duurzaam gescheiden leefde een bedrag uitgekeerd gelijk aan de uitkering, die het raadslid op de dag 

van het overlijden genoot, berekend over een tijdvak van drie maanden. 

2. Laat de overledene geen partner na dan geschiedt de uitkering ten behoeve van de minderjarige 

wettige of natuurlijke kinderen van de overledene of van de minderjarige kinderen waarover de 

overledene ten tijde van het overlijden de pleegouderlijke zorg droeg. 

Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van een kind 

als was het een eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het genieten van een 

vergoeding daarvoor. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de uitkering, indien de 

overledene kostwinner was van ouders, meerderjarige kinderen, broers of zusters, ten behoeve van 

die betrekkingen. 

3. Laat de overledene geen betrekkingen na als bedoeld in het eerste of tweede lid dan kan het 

bedrag, bedoeld in het eerste lid, geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de betaling van de kosten 

van de laatste ziekte en van lijkbezorging indien zijn nalatenschap voor de betaling van die kosten 

ontoereikend is. 

 

 

 

 


