Overzicht aanspraken raads- en burgerleden o.g.v. Rechtspositiebesluit en
Rechtspositieregeling
Artikel
Rechtspositiebesluit

Wat wordt daarin geregeld voor raads- en
burgerleden?

Bijzonderheden
Rechtspositiebesluit

Artikel Verordening
rechtspositie raadsen burgerleden
gemeente
Overbetuwe 2019

Lid 5: bij verordening mag maximaal 20% van de vergoeding
afhankelijk gesteld worden van de aanwezigheid bij de
raadsvergaderingen = keuzeruimte

Artikel 2:
Niet overgenomen

Bij verordening vast te stellen = keuzeruimte

Artikel 3:
Vergoeding
opgenomen van € 120
per maand
Artikel 3:
Vergoeding
opgenomen van € 120
per maand

Voor raadsleden
3.1.1

Vergoeding van de raadsleden afhankelijk van
inwonersklasse

3.1.2

Toelage van € 120,- per maand voor leden van
de vertrouwenscommissie of rekenkamer
Toelage voor de leden van een
onderzoekscommissie

3.1.3

3.1.4

Toelage voor de leden van een bijzondere
commissie

Bij verordening vast te stellen = keuzeruimte

3.1.5

Toelage voor de fractievoorzitters van € 70,per maand + € 10,- per fractieraadslid met een
maximum van € 150,- per maand
Onkostenvergoeding voor de raadsleden van
€ 173,17 per maand
Reiskostenvergoeding voor raadsleden voor het
bijwonen van vergaderingen/commissies en
reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de
gemeente voor de uitoefening van de functie.

Er wordt een hogere toelage aan fractievoorzitters toegekend.

3.1.6.
3.1.7

Reiskosten binnen de gemeenten zijn voor raads- en
burgerleden dwingendrechtelijk vastgesteld.
Nadere regels bij ministeriële regeling over de hoogte van de
vergoedingen = artikel 3.1 rechtspositieregeling (zie onderaan
tabel)
Op grond van artikel 96, in samenhang met artikel 97
Gemeentewet kunnen reiskosten buiten de gemeente alleen bij
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Artikel 4:
Raads- en burgerleden
kunnen reiskosten
buiten de gemeente
onder bepaalde
voorwaarden
declareren

verordening worden vergoed = keuzeruimte
In de ‘oude’ verordening hadden zowel raads- als burgerleden
recht op reiskosten buiten de gemeente.
3.1.8

Vergoeding van de kosten van
loopbaanoriëntatie voor de raadsleden

Bij verordening te regelen voor 100.000+ gemeenten =
keuzeruimte

3.1.9

Tegemoetkoming kosten verzekering
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

Bij verordening vast te stellen = keuzeruimte

3.1.10

Tegemoetkoming in ziektekostenverzekering
voor raadsleden van € 107,10 per jaar
Samenloop met
arbeidsongeschiktheidsuitkering van de
raadsleden
Aanvulling vergoeding bij waarneming
voorzitterschap of burgemeestersfunctie door
raadslid
Tijdelijk ontslagen raadslid wegens
zwangerschap en bevalling of ziekte krijgt
vergoeding als bedoeld in artikel 3.1.1
Kosten bewaken en beveiligen van raadsleden
komen ten laste van gemeente
Ter beschikking stellen informatie- en
communicatievoorzieningen aan raadsleden
(ICT)

3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.3.1
3.3.2

Artikel 6
Niet van toepassing in
Overbetuwe
Artikel 5
Besloten is om dit niet
over te nemen

Deze vorm van waarneming komt zelden voor.

Oud: een vergoeding hiervoor uit persoonlijk budget
(raadsleden) dan wel fractiebudget (burgerleden)
Nieuw: ook van toepassing op burgerleden en alleen nog
beschikbaarstelling van digitaal gereedschap waarbij een
bruikleenovereenkomst moet worden getekend en na
beëindiging van de functie het digitale gereedschap moet
inleveren = keuzeruimte.
De minister van BZK heeft kennis genomen van de
probleemstelling zoals in Overbetuwe en heeft daarom een
overgangsregeling in het leven geroepen1

1

Artikel 9
Verstrekking van een
iPad aan raads- en
burgerleden op basis
van een
bruikleenovereenkomst

Het overgangsrecht luidt als volgt: Voor raads- en burgerleden die niet zijn afgetreden, ontslagen of herbenoemd, blijft voor hem het desbetreffende artikel van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, zoals dat luidde voor 1 januari 2019, en de op dat artikel gebaseerde nadere regels, van toepassing, indien hem in 2018 een
tegemoetkoming of een vergoeding op grond van dat artikel is verleend. Anders gezegd, aan de raad- en burgerleden die reeds op of uiterlijk op 31 december 2018 een
vergoeding is toegekend voor eigen ICT-middelen kan derhalve tot het moment dat zij aftreden of herbenoemd worden een tegemoetkoming of vergoeding worden verstrekt op
basis van de regel in de oude verordening.
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3.3.3

Kosten niet-partijpolitiek georiënteerde scholing
van raadsleden komen ten laste van gemeente

3.3.4

Vergoeding van de contributie van een voor
ieder toegankelijke, landelijke georganiseerde
beroepsvereniging
College treft voorzieningen voor
bedrijfsgeneeskundige zorg voor raadsleden
College vergoedt noodzakelijke kosten van
geneeskundige behandeling of verzorging in
verband met beroepsziekte of dienstongeval
van de raadsleden
College treft voorziening of verstrekt financiële
tegemoetkoming voor structurele functionele
beperking van raadsleden
Aanwijzing diverse posten als
eindheffingsbestanddeel

3.3.5
3.3.6

3.3.7
3.3.8

Bij verordening vast te stellen = keuzeruimte
In de ‘oude’ verordening hadden zowel raads- als burgerleden
recht op vergoeding kosten niet-partijpolitiek georiënteerde
scholing.

Artikel 7
De kosten van raadsen burgerleden voor
niet-partijpolitiek
georiënteerde scholing
worden vergoed uit het
fractiebudget

Nieuwe bepaling. Incidentele kosten kunnen voorkomen.

Hierdoor tellen deze posten mee in de werkkostenregeling.

Voor burgerleden
3.4.1
3.4.2

3.4.3

Vergoeding voor burgerleden per bijgewoonde
vergadering afhankelijk van inwonersklasse
Hogere vergoeding voor burgerleden mogelijk
voor bijzondere beroepsmatige
deskundigenheid dan wel zwaarte taak of
omvang arbeid
Reiskostenvergoeding voor burgerleden voor
het bijwonen van vergaderingen en reis- en
verblijfkosten voor reizen binnen gemeente

Bij verordening vast te stellen = keuzeruimte

Artikel 8
Besloten is om dit niet
over te nemen.

Zie bijzonderheden genoemd bij artikel 3.1.7 voor raadsleden.

Artikel 4
Raads- en burgerleden
kunnen reiskosten
buiten de gemeente
onder bepaalde

Keuzeruimte voor reiskosten buiten de gemeente.
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voorwaarden
declareren
3.4.4

Volgende artikelen zijn van overeenkomstige
toepassing:
3.1.11
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.6
3.3.7
3.3.8

Het betreft:
samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering
kosten bewaken en beveiligen
informatie- en communicatievoorzieningen (ICT-middelen)
kosten niet-partijgeoriënteerde scholing
kosten in verband met beroepsziekte of bedrijfsongeval
voorziening structurele functionele beperking
aanwijzing eindheffing

Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers 2019
Artikel
Rechtspositieregeling

Wat wordt daarin geregeld voor raads- en
burgerleden?

1.2
3.1

Declaraties onder overlegging bewijsstukken
Reiskostenvergoeding voor reizen binnen gemeente
bedraagt kosten openbaar vervoer of maximaal
onbelaste verstrekking voor gereden kilometers met
eigen auto (is nu € 0,19 per kilometer) tevens
vergoeding veer- en tolgelden bij
vergaderingen/commissies tevens parkeer-, veer en
tolgelden bij reizen binnen gemeente eveneens
vergoeding van redelijke verblijfskosten

19int04560 Overzicht Rechtspositiebesluit en Rechtspositieregeling DPA

Bijzonderheden

Zie artikelen 3.1.7 en 3.4.3 van het Rechtspositiebesluit.
Boetes en naheffingsaanslagen worden niet vergoed

