
GEMEENTE vt/EERT

VE RO RD E NIN G REC HTSPOSITIE WETHOUD E RS, ¡¡1¡1PS- E¡I CO H ilrsSI.ELE DE N 2012

De raad van de gemeente Weert;

Gezien het voorstel van het h'actíevoorzittersóverleg d.d. 3 oktober Z}LZ;
Gezien het advies van de raadscommissie Algemene Zaken d.d. 26 november 2012;
gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,
gelet op hêt Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

besluit vast te stellen de volgende verordening

Verordening rechtspos¡t¡e wethouders, raads- erl commissieleden zAt.Z

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel I Dçfinities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet;

b. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart L994, Stb.243i
c. Rechtspositiebesluit raads- en commíssieleden: het Koninklijk Besluit van22 maaft 1994, Stb.

244ì

d. Regeling rechtspositie wethouders: de mlnisteriêle regellng van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als

bedoeld ln art¡kel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

e' Verpfaatsingskostenregelíng 1989: het besluít van de M¡nister van Blnnenlandse Zaken van

20 oktober 1989, nr. AB,B7/74|U6DGMPIAV/FAR, Stcrt. 21"2;

f. ReÍsregeling binnenland: het besfuitvan de Ministervan Binnenlandse Zaken van 16 maart

1993. nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

S. Reisregeling buitenland: het besluit van de Mlnistervan Binnenlandse Zaken vän 12 september

1994, nr. AD94/UI0t1, Stcrt. 181;

h. raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

i. grlfffer: de grlffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

i. gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet,
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Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vgrggeding voor de werkzaamheden

De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld ín artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit

raâds- en commissieleden, is gelijk aan het door de m¡nister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 5 vastgestelde maximum.

Artikel 3 Onkostenverqoeding

1. De vergoeding voor aan de uitoefen¡ng van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk

aan het bedrag voor gemeenteklasse 5, vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads-

en commissieleden.

2. Tenaanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge art¡kel 4, aanhef en

onderdeel f van de wet op de loonbelasting 7964 voor de toepassing van die wet als

dienstbetrekking wordt aangemerkt, is ín afwijking van het eerste lid de onkostenvergoeding

gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5, vermeld ln tabel III van het Rechtspositiebesluit

r¿ads- en commissieleden.

Artikel 4 Bereken!ng__en betaling vaste verooedinoen

1. Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de

vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij

in dat jaar raadslid ls geweest.

2. De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in rnaandefijkse

termijnen.

Artikel 5 Toq!_aoe

1. Een lld van de raad dat lid is van de vertrouwenscomm¡ssie, bedoeld ¡n artikel 61, derde lid,

van de Gemeentewet dan wel de rekenkamerfunctie, bedoeld in artikel 81oa van de

Gemeentewet, uitoefent dan wel lid ls van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel

155a, derde lid, van de Gemeentewet, onWangt voor de duur van het lidmaatschap van de

commissie dan wel voor de duur van de act¡vite¡ten per Jaar een toelage van 5olo van de

vergoeding voor de werkzaarnheden, als bedoeld in artikel 2 van de verordeníng, op jaqrbasis.

2. Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van het lidmaatschap dan

wel de duur van de activiteiten vast.

3. Dit aftikel heefr terugwerkende kracht tot en met 1jänuari 2009,

Aßikel 6 Reiskosten

1. Aan het raadsfid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met

reizen buiten het grondgebíed van de gemeente ter uiWoering van een beslissing van het

gemeentebestuur vergoed.

T
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2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding

van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte

noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de rels- en verbliJftostenverordenlng van de

gemeente Weert.

AÊikel 7 Verþliifkosten

De in redelijkheid gemaakte noodzakelflke verblijfskosten ter zake van reizen buíten het grondgebied

van de gemeente worden aan het raadslid vergoed overeenkomstig de reís- en verblijfkosten-

verordening van de gemeente Weert.

Artikql 7a Buitenlandse excursíe of rels

1. De gerneenteraad kan een raadslid toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het

buitenland, De gemeenteraad kan aan de toestemrning voorwaarden verbinden.

2. De in redelijkheid gemaakte reîs- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 8 Cursus, conorq$, seminar of symqeslum

1. De kosten van deelname van eefl raadslld âan cursussen, congressen, sem¡nars en sympos¡â

die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd

komen voor rekening van de gemeente.

2. Het rãâdslid dat wll deelnemen aan een cursus, congres, seminar of sympos¡um dat/die niet

door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde

aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspeclficat¡e

De kosten kornen voor rekening van de gerneente als deelname van algemeen belang is fn

verband met de vervulling van het raadslidmaatschap. Het fractlevoorz¡ttersoverleg/presldlum

beslist omtrent de aanvraag.

Artikel 9 Cornputer

L. Het col¡êge stèlt het raadslid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het

raadslidmaatschap een computer (desktop, laptop dan wel tablet), bijbehorende apparatuur en

software ln bruikleen ter beschÍkking.

2. Voor zover er sprake [s van een belastÍnghefiñng in verband met een ten laste van de

gemeente ter beschikking gestelde cornpufer (desktop, laptop dan weltäblet), bijbehorende

apparatuur en software als bedoeld in het eerste lid ontvangt het raadslid ten laste van de

gemeente op aË¡nvraag per jaar een tegemoetkomlng ln de ffscale gevolgen (voorwloeiend uit
de bijtelling vanwege privégebruik) voor een periode van maximaal 3 jaar.

3. Het raadslid ondertekent voor de bruikleen een bruíkleenovereenkomst met de gemeente.

i
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4. Het college steft het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 10 Levensloooreqelinq

1. Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de

Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt

aangemerkt kan deelnemen äan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 199 van de Wet op

de loonbelasting 1964.

2. Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige

vergoeding van de gemeente.

Artikel 1 1 Verlaoino verqoedino werkzaamheden b¡Lalbeldsonoeschiktheid

De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artÍkel 2, kan op vercoek van een raadslid worden

verlaagd ln het geval hÍj een u¡tkering ontvangt In verband met gehele of gedeeltelijke

a rbeidson geschi ktheid.

A¡likel 1? Compensatíe koÊinq werkloosheidsuitkerinq

1. In het geval een raadslid een u¡tkerlng op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na

toepassing van attikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkerlng ten gevolge van het

u¡toefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artlkel 2 bedoelde vergoeding

voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de

gerneente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

2. In het gevaleen raadslid een uitkering op grond-van het Besluit Werkloosheld onderwijs- en

onderzoeþersoneel ontvãngt en de na toepassing van artikef 6, vierde lid, van dat besluit

ontstane kortíng op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap

meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het

raadslid ontvangt, wordt deze vergoedlng ten ¡aste van de gemeente verhoogd tot het bedrag

van bedoelde korting.

Artikel 13 Ziektekostenvoorzieninq

1. Een raadslÍd onwangt een tegemoetkornlrìg in de kosten van een zlektekostenverzekering van

€ 175 per jaar conform artikel 11van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

Z. Indlen de nomlnale eindejaarsuitkering van het personeel werþaam blj de sector Rijk wüzigíng

ondergaaÇ wordt het in het eerste lid genoemde bedrag naar evenredígheid gewflzigd.

3. In het geval een raadslid gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is

geweest ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van

het aantal dagen dat hU ln dðt jaar raadslid ¡s geweest.

4. De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in maandelijkse

termijnen.

I
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Artikel 14. Voorzieningen blj tijdelijk ontslaq wegens z$rangerschao en bevallinq of ziekte

1' De artikelen 2 tot en met 5 en 9 tot en met 13 blijven van toepassing op het raadslid aan

wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tfidelfik ontslag is verleend wegens zwangerschap en

bevalllng of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond

van artikel 3, eerste of tweede lid, onWangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van

die bepalingen van toepassing is-

2. De artikelen 1 tot en met 9 en 11 tot en met 13 van deze verordening zijn van toepasslng op

ra¿dsleden die tfldelUk worden benoemd ter venranging van een raadslid dat ingevolge artikel
X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of
ziekte.

VoorzienÍng voor de griffie
Artikel 15 Cursus. conores, seminar of symposium

Artikel I is van overeenkomstige toepassing op de medewerkers van de griffie.

Hoofdstuk fII Voorzieningen voor wetüouders

Aftikel 16 Onkostenverooedino

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschap verbonden kosten is gelûk aan het

bedrag, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders verminderd met € 34,= pët

maand betreffiende de waarde van het beschikbaar gestelde beltegoed (ad € 20,=), de mobiele

telefoon (ad € 5,=) en de beschikbaar gestelde abonnementskosten (ad € 9,=¡.

Artikel LZ Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de

wethouder is geliJk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouderc.

Artikel 18 Zakelijke reiskosten

1' Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 17, vergoeding verleend

voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 17 bedoelde relzen ten behoeve van de

gemeente gemaakt. De vergoeding betreft:

Voor de dienstkilometers binnen de gemeente een vast (bruto) bedrag van € 113,45 per

maand-

Voor de dienstkilometers buíten de gemeente Weert:
a. bij gebruikvan openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding

vân de reiskosten;

b. bU gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding overeenkomstig de reis- en
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verblijfkostenvê rorden¡ng van d e g emeente Weert;

c. een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerw[s gemaaKe verblijfkosten;

Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd

overeenkomstig de regeling voor gemeentellik personeel.

Aftikel 19_ Buitenlandse dienstreis

1. Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in

red elij kheid ge m aakte noodzakel ij ke reis- e n verblijfl(oste n vergoed.

Z, Voor een re¡s in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een

Europese instelllng, is vooraf toestemmlng van het college vere¡st. De gemeenteraad kan aan

deze toestem m ing, voo raf vastg estelde, voonraarden verb inde n.

Artike,l,20 Cursus, conores, seminar qf svmposium

1. De kosten van deelname van een ìryethouder aan cursussen, congressen, seminals en

symposia die in het gemeentel¡jk belang door of nêmens de gemeente worden aangeboden of

vezorgd komen voor rekening van de gemeente.

Z. De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, Seminâr of symposiurn dat nlet door

of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde

aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke lnformatie en een kostenspecificatie.

De kosten kornen voor rekenlng van de gemeente als deelname van algemeen belang is in

verband rnet de uítoefenÍng van het ambt van wethouder. Het college besl¡st omtrent de

aanvraag.

Artjfiel 21 Computef

1. De wethouder wordt ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het wethouderschap

een computer (desKop, laptop dan wel tablet), bijbehorende appaÊtuur en sofrware in

bruikleen ter beschikk¡ng gesteld.

Z, Voor zover er sprake is van een belaslingheffing in verband met een ten laste van de

gemeente ter beschikking gestetde computer (deskÈop, laptop dan wel tablet)/ bijbehorende

apparatuur en software als bedoeld in het eerste tid ontvangt de wethoüder ten ¡âste van de

gemeente op aanvraag per jðar een tegemoetkoming in de fiscale gevolgen (voortvloeiend uit

de bijtelling vanwege privégebruik) voor een periode van max¡maal 3 Jaar.

3. De wethouder ondertekent voor de bruikleen een br.uikleenover-eenkomst met de gemeente.

4, Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 22... Mobiele telefoon

1. Op aanvraag wo¡{t de wetlouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een mobiele

telefoon ín bruikleen ter beschlkk¡ng gesteld,

2- De wethouder ondertekent daartoe een bruikteenovereenkomst met de gemeente'
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3. Het college stelt hêt model vãn de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 23 Levensloopfeqelino

1. Ðe wethouder kan deelnemen aan de levensfoopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet

op de loonbelastíng 1964.

Z. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige

vergoeding van de gemeente.

Art¡kel 24 F¡etsreoel¡ng

1. De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van de wethouder wordt de bezoldiging

dan wel vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding

voor de fiets als bedoeld in de Uitvoerlngsregeling.

2. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige

vergoeding van de gemeente,

Artikgl 25 Reis-. pension- en verhuiskosten b[ benoefning

De wethouder dÍe bU benoemíng nog niet over woonruímte in de gemeente beschikt heeft ten laste van

de gerneente aanspraak op vergoeding van:

a. rels- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regelíng rechtspositie

wethouders;

b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstíg het bepaalde in

aftikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders,

Hoofdstuk XV Voozieningen vooÍ commissieleden

A*ikel 26 Vero.gedinq voor het hüwonen van vergaderinqen

1. De vergoeding voor het bfwonen van de vergaderingen van een cornm¡ssie en haar

subcomm¡ssies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is

getijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor
gemeenteklasse 3 vastgestelde maximum.

2. Het bepaalde in het eerÊte lld ls n¡et van toepassing op degene die als lid van een comm¡ssie

een vaste vergoedíng voor de werkzaamheden afs bedoeld in añikel 96 van de Gerneentewet

ontvangt.

3, Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

a. als raadslid of wethouder;

b. uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke
hoedanigheid dan welvan een functie bij een Ínstell¡ng die gÈotendeels van overheidswege

wordt gesubs¡dieerd;
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4.

c. als vertegenwoord¡ger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij

zijn fidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemêenteliik belang dient.

Þe raad kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een hogere vergoeding vaststellen.

ten aanzien van

a. een lid van een commissie dat op grond van zijn bijzondere bercepsmatige deskundigheid

op het taakgebied van de commissie voor deelname aan haar werkzaamheden is

aangetrokken, en

b. een lid van een commissie ten aãnzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in

een redelijke verhouding te staan tot de ewaafte van zijn taak en de omvang van de dosr hem

te verrichten arbeld.

Artikel 27 Reiskosten

1. Aan het lid van een commissie dat geen raadslid of wethouder is en n¡et in zijn hoedanigheid

van ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd worden de ten behoeve van de gemeente

gernaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter

ulwoer¡ng van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed'

Z- De in het eerste lid bedoelde vergoed¡ng betreft:

a, bij gebruik van openbare middelen van vervoêr ên van een taxi: een volledige vergoeding

van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

b, bij gebruik van een eigen vervoermiddel; een vergoeding van de in redel'ljkheid gemaakte

noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de reis- en verbl¡jfkostenverordening van de

gemeente weert.

@
De in redelijkheid gemaakte noodzakelijke verblljfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied

van de gemeente worden aan het lid van een commissie dat geen raadslld of wethouder ¡s en niet in

zijn hoedanighe¡d vân arnbtenaar tot l¡d van de commíssie is benoemd vergoed overeenkomstig de

reís- en verblijftosten-verordening van de gemeente Weert.

Arti kel 28a ArbeidsonoesÇhikthe id enwerkf oosheidsuitke ri n g.

De artikelen 11 en 12 van deze verordening z¡jn van overeenkomstige toepassing op commissieleden

A¡tikel_29 . Bultenlandse excurSie of reis

1. De gemeenteraad kan een commfssie uit de gemeenteraad toestemming verlenen vool een

excursie of reis näêr het buitenland. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden

verbinden.

2. De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente"

Artjkel-3_ g_-Euistrs- cono res. sem i na r
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2

De kosten van deelname van een commissielid aan cursussen, congressen, seminars en

symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of

verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

Het commissielid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet
door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daaftoe een gemotiveerde

aanvrïlag in. De aanvr?ag gaat vergezeld van inhoudelíjke informatie en een kostenspecificatie.

De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in

verband met de vervulling van het commissielldmaatschap. Het college beslist orntrent de

aanvraag als het een commissielid van een collegecommissie betreft. Het

fractievoolzittersoverleg/presidium beslist omtrent de aanvraag als het een commissielid niet

raadslid van een raadscommissie betreft.

Hoofdstuk V Þe procedure van declaratie

Artikel 31 Betali¡_'rg van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening v¡ndt plaats door

a. betaling uit eigen rniddelen; of
b. rechtstreekse toezending vân de factuur aan de gemeente.

Art¡kel 3? Declarðtie van vooruit betaalde_kgsten

1. Voor de vergoeding van de kosten, bedoefd in de artikelen 6, 7, 18, 19, 25, 27 en 28 wordt
gebruik gemâaktyân een declaratleformulier indíen deze kosten ult e¡gen mlddelen vooruit zijn

"' betaäid.

2. Het declar¿tieformulier wordt volled¡g lngevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlflk

de wethouder of het comrnissielid dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de

griffierr onderscheidenlíjk de gemeentesecretaris of een door hern äangewezen ambtenaar ln,

onder bijvoeging van de orÍginele bewijsstukken.

Artlkel 33 Rechtstreekse facturerino biJ de qemeente

1. De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 8, 18, L9,2A en 25 kan plaatsvinden door

rechtstreekse toezending van de door het raadslid, onderscheidenlijk de wethoudervoor

akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

2. Verantwoording van deze wijze van vergoedÍng vindt plaats middels het invullen en

ondertekenen van een declaratieformulier.

3. Het raadsl¡d, onderscheidenli¡k de wethouder dient het declaratieformulier en de factuur binnen

2 maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of de door hem

aangewezen ambtenaar.
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Hoofdstuk Vl Citeertitel en inwerkingtr€d¡ng

A.rtikel 34 Intrekking oude regeling

De'Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2QA7", västgesteld bij beslult

van de raad van de gemeente Weert d.d. 19 september 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 35 Inwerkingtredinq en teruqwerkpnde krãcht

1. Ðeze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendrnaklng van dit

besluit.

2. Voor wat betreft artikef 5 van deze verordening werkt dit beslult terug tot en rnet 1 januarl

2009.

ArtlkFl 36 C¡teeftltel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtsposit¡e wethouders, raads- en

commissieledên 2012.

Aldus besfoten door de raad van de gemeente Weed in zijn vergadering van 12 december 20L2.

De griffier,

M.H-R.M. Wolfs-Corten
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TOELTCHTf,NG

ALGEMEEN

Wettelijke regelingen
De regeling van de rechtsposit¡e van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies
vindt op drie of vier niveaus plaatsr te weten bij wet, AMvB, m¡nlsteriöle regeling (alleen wethouders)
en gemeentelijke verordening. Wettelijk is voor wethouders in de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers (Appa) de uitkering na aftreden en hq¡ pen$iQe,n. gefsscld. In dç- Çe-meEntewe,t is
aangegeven dat de nadere invulling van de rechtspositie vän wethouders, raads- en commass¡eleden
moet worden geregeld bij AMvB. Daartoe zijn totstandgekomen het Rechtspositiebesluit wethouders en
het Rechtsposit¡ebes¡u¡t raads- en comm¡ssieleden. Enkele vergoedingen voor wethouderc die gelijk
zijn aan die voor rijksambtenarenr maar voor hen voorheen ln verschillende regelingen waren
opgenömen waarnaar in het verleden werd verwezenf zijn om pragmatische redenen sinds 1 januari
2004 opgenornen ln een ministerlële regeling, de Regeling rechtspositie wethouderc. In deze wetten en
nadere regelgeving zijn alle voor de rechtsposltle van belang zijnde onderwerpen geregeld. Ëen aantal
voorzieningen, zoals de hoogte van de bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen, is in de
rechtspositiebeslulten ovennregend geregeld in dwingende bepalingen. Voor secundaire voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld een regeling tegemoetkorning ln de kosten van een zlektekostenverzekering of een
ultkering bij aftreden als raadslid, geldt dat de gemeente de vrijheid heefr om deze voorzieningen te
treffen.
Onderhavige verordening voorziet niet in bepalingen voor de burgemeester. Burgemeesters ontlenen
hun aanspraken op grond van de ambtel$ke status rechtstreeks aan het Rechtspositiebesfuit
Burgemeesters en Regeling rechtsposltle Burgemeesters. Wanneer een burgemeester gebruik maakt
van de bruikleenmogelijkheid voor een computer of van een door de gerneente beschikbaar gestelde
moblele têlefoon dan kan voor de bruikleenovereenkomst het voorbeeld voor de wethouders wel als
model dienen,

lloofdlijnen gemeentêlijke verordening
In de verordening zijn bepalingen opgenomen lnzake de rechtsposlfle van wethouders, raadsleden en
leden van gemeentelijke comrnissies. De grondslag hiervoor is te vinden.in de Gemeentewet en
genoemde rechtsposltlebesluiten. Bulten hetgeen hun bÍj of krachtens de wet is toegekend genieten de
wethouders als zodanig geen inkomsten, in welke vorm dan ook, ten laste van de gemeente (artikel 44
van de Gemeentewet). Dit betekent dat de rechtspositionele aanspraken voorzittende wethouders
uitsluitend te vinden z¡jn ¡n respectievelijk de Gemeentewet, het Rechtspositíebesluit wethouders, de
Regeling rechtspositie wethouders en de plaatselijke Verordening rechtsposlUe wethouders, râads- en
commissieleden, Gewezen wethouders ontlenen hun aanspraak op een ontslaguitkering en pensioen
aan de Algemene pensioenwet pol¡tieke ambtsdragers (Appa).

Een soortgelíjke bepaling als aÊikel 44 is voor raads- en commissieleden opgenomen in artikel 99 van
de Gemeentewet. Het tweede ¡id van die bepaling voegt daaraan toe dat bij gemeentelijke verordening
aan raads- en commissieleden voordelen, anders dan in de vorm van vergoedingen en
tegemoetkorningen. mogen worden toegekend. Daarvoor is wel de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten vereist. De rechtspositionele aanspraken voor raads- en commissieleden zfln dan ook
uitsluitend te vinden in respectievelijk de Gemeentewet, het Rechtspos¡tiebesluat raads- en
commíssieleden en de plaatselijke Verordening rechGpositíe wethouders, raads- en commissieleden.

De verordening bevat bepalingen ínzake:
- de beloning voorde werkzaamheden van raads- en commissieleden (artikelen 2 en26); waarbij is op
te merken dåt voor wethouders n¡ets is opgenomen omdat hun bezoldiging u¡tputtend is geregeld in
het Rechtsposítiebesluit wethouders;

- een vaste algemene onkostenvergoeding voor raadsleden en wethouderc (artikelen 3 en 16);
- een toelage voor raadsleden die extra werkzaamheden verrichtên in een vertrouwenscommissie,

rekenka merco mm issie of onde rzoekscom m issie (a rti kel 5) ;
- re¡s- en verbl¡jfkosten van wethouders, räads- en commissiefeden, waarbij voor wethouders een

onderscheid is gemaakt tussen woon-werkverkeer en zakelijke relzen (a*ikelen 6, 7, 17 tlm Lg, 27
tlm 29)i

- reis- en pensionkosten en verhuiskosten van de bij benoeming verhuisplichtige wethouder (artikel
2s)
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- beschikbaarstelling van computer- en communicatieapparatuur aan wethouders en raadsleden
(artikelen 9 en 21) en facíliteiten in de vorm van deelname van wethoudets, raads- en
comrnissieleden aan cursussen, congressen e.d. (artikelen 8, 20 en 30);

- een aantal secundalre voorzieningen voor zowel wethouders als raadsleden zoals de
levensloopregeling (artikelen 10 en 23);

- de procedure van declareren {artikelen 3I Vm 33}.

Oprnerking verdient dat de gemeente Weert thans geen commissieleden-niet-raadsleden in
räadscommissies hanteert. Dat betekent dat waar gesproken wordt over commissieleden, dit op dit
moment uitsluitend leden van collegecommissies betreft. Wordt overgegaan tot het ¡nvoeren van
commissieleden-niet-raadsleden in raadscommissies, dan gelden deze regels in onderhavige
rechtspositieverordening ook voor hen.

De arbeidsverhouding van de wethouder en het raadslid
Raadsleden zijn niet ¡n dienstbetrekking bij de gemeente. Dê gemeente is dus niet de werkgever. Dat
betekent bijvoorbeeld dat zij voor zover het betrefr het raadslidmaatschap nlet vallen onder de
werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en,WIA- Raadsleden worden ook niet
aangemerk als werknemer ln de zin van de Zorgverzekeringswet en hebben derhalve op grond van die
wet geen recht op vergoeding door de gemeente van de over de raadsvergoeding verschuld,fgde
lnkomensafhankelijke bijdrage ln de kosten van de basisverzekerlng. Als gevolg van een wijziging van
artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden van 6 december 2006 (Stb. 2006,
660) kan de raad echter bij vemrdening wel een tegemoetkoming in de kosten van een
ziektekostenverzekering worden toegekend. Daardoor is tegemoet gekomen aan de inhouding van de
inkomensafhankelijke bijdrage, Omdat er geen dienstbetrekking met de gemeente is vailen raadsleden
niet onder de Wet op de loonbelasting 1964 maar worden hun inkomsten getoetst aan de Wet
inkomstenbelasting 2001. Wêl kan een raadslid opteren voor de loonbelasting door te kiezen voor het
fictief werknemerschap (zie hieronder). Wethouders zijn sinds de dualisering van het gemeentebestuur
ingevolge de Ambtenarenwet als benoemde bestuurders ln openbare dienst aangesteÍd en vallen onder
de werklng van die wet. Ëchter de bepalingen over het materiële ambtenarenrecht uit de
Ambten¿renwet zijn niet van toepassing op wethouders. Hun rechtspositie wordt, zoals hiervoor is
¿¡angegeven, beheerst door specifieke wet- en regelgeving. De aänstelllng in openbare dienst houdt
voor de toepassing van de flscale wetgeving in dat sprake is van een arbeidsverhouding die als
díenstbetrekking wordt aangemerkt. Dit betekent dat wethoudërs direct onder de werking van de Wet
op de loonbelasting vallen. Er ls sinds de dualiserlng van het gemeentebestuur derhalve geen
mogelijkheld.meer om wel of niet voor de loonbelastíng te opteren. Wethouders vallen niet onder de
werking van de ZieKewet, Werkloosheidswet en WIA. Evenmin geldt voor hen de pensioenvooftlen¡ng
b¡j het ABP, Wachtgeld na aftreden en ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn voor wethouders
geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Wethouders zijn werknemers in
de zin van de Zorgverzekeringswet en hebben derhalve op grond van die wet recht op vergoeding door
de gemeente van de over hun bezoldiging verschuldigde lnkomensafhankelijke bijdrage in de kosten
van de basisverzekering.

De loon- en inkomstenbelasting

Apffng in rege[ing
Raadsleden kunnen opteren voor de loonbelastíng. Het raadslid kan rnet de gemeente overeenkomen
dat deze loonheffing inhoudt. Dat wordt de "opting in regeling" genoemd. De administratie van de
gemeente is zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. In een
gezamenlijke verklaring melden de gemeente en het raadslid aan de Belastingdienst dat wordt,
geopteerd voor de loonbelasting. Als gezamenlijk wordt gekozen voor het loonbelastingsysteem dan
draagt de gemeente de lngehouden loonheffing af aan de Belâstingdíenst, Omdät een raadslid geen
werknemer ln de formele zin van het woord is, valt hij zoals gezegd vanwege het raadslidmaatschap
niet onder de sociale zeker.heidswetgeving. Om die reden worden over de raadsvergoeding ook geen
premies sociale zekerheid ingehouden.
De inkomsten worden als loon belast in box 1. Het raadslid hoeft in dat geval geen administratie bij te
houden. Kosten die worden gemaaK kunnen niet worden äfgetrokken. Wel kan de gemeente onder
voon¡¡aarden bepaalde vergoedingen onbelast verstrekken en bepaalde faciliteiten onbelast in
bruikleen beschikbaar stellen. Genoemd kunnen worden de vergoeding van reis- en verblijftosten en
de zakelijke deelname aan cursussen en congressên. Er ziJn ook vergoedlngen die niet befastingvrij
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kunnen worden verstrekt. Deze vergoedingen worden gebruteerd toegekend waardoor na inhouding
van de lcoirheffing de netto bedoelde vergoedlng rest€ert. Het meest duidetgke voorbeeld is de
onkostenvergoeding, díe aan raadsleden die gekozen hebben voor'opting-in'als een bruto bedrag
wordt verstrekt. Raadsleden die gekozen hebben voor de standaard regeling ontvangen een lager
bedrag dat vergelijkbaar is met het netto resultaat van de bruto vergoeding.
Raadsleden die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000,- of rneer op hun levensloopregeling
hebben staan en gekozen hebben voor de opting-in regeling kunnen aan de levensloopregeling blijven
deelnernen.

Fisca le sta ndaa rd pasítîe
Afs niet voor de loonbelasting wordt geopteerd dan geldt voor het raadslid dat h¡j voor de Wet
inkomstenbelast¡ng 2001 resultaat uit een werkzaamheid geniet. In dat geval is het winstsysteem van
toepassing. Betrokkene moet dan alle ontvangsten verantwoorden als winst en kan de gemaakte
kosten daarop in mindering brengen. Raadsleden die gekozen hebben voor de standaard regeling
zullen dan ook over het lagere bedrag dat z¡j als onkostenvergoeding ontvangen inkomstenbelasting
moeten betalen, tenzij zij aan de hand van bewiJsmateriaal aan kunnen tonen dat de vergoeding is
besteed aan onkosten voortvloeiend uit het raadslidmaatschap. Zij kunnen niet deelnemen aan de
levensloopregeling.
Betrokkenen kunnen bij de aangifte lnkomstenbelasting hun werkelijke beroepskosten, met
inachtneming van een aantal wettelijke beperkingen en normeringen, tn mindering brengen op hun
belastbaar inkomen (belastbare resultaat). De gemeente dient jaarlíjks alle betalingen en
verstrekkingen op grond van deze verordenlng aan de Belastingdienst te melden mlddels een opgave
1847. Verstrekkingen moeten naar de waarde in het economische verkeer worden opgegeven. l"let
daadwerkelijk zakelijk gebrulk leidt dan tot afrrek. Ook voor de hoogte van de vaste kostenvergoeding
maakt het verschil uit of het raadslid wel of n¡et heeft geopteerd voor de loonbelastlng (zle daarvoor
hieronder de toelichting op artikel 3).

Eénma I ige keuze per zitti ng speriode
Zoals hierboven naar voren is gekomen kan de keuze om al of niet te opteren voor de loonbelasting
voor het raadslid ingrlJpende gevolgen hebben. De beslissing om voor de loonbelasting te opteren kan
eenm¿al per zittingsperiode worden gemaakt en geldt in beglnsel voor de (resterende) zittingsperiode.
Wel kan betrokkene als spijtoptant terugkomen op deze beslissing voor de resterende periode. Opteren
voor de loonbelasting hoeft niet bij aanvang van de zittingsperfode te gebeuren maar kan ook
gedurende de zittingsperiode voor de resterende perîode.

Þe vergoedi ngssystematiek
Voor de uitoefening van het politieke ambt moeten bestuurders niet het eigen ¡nkomen hoeven aan te
spreken. Een adequate vergoedingssystematiek is daarom van belang, Waar er functionele uitgaven
zijn. verdient het aanbeveling terughoudend te zijn met een ffnancierlngswijze waarin de bestuurder
deze uit eígen middeilen vooruít betaalt en de gemeente ze terugbetaalt. Eigen middelen en publieke
mfddelen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden. Vanuit die overweging heeft het de
voorkeur de kosten direct in reken¡ng te brengen bij de gemeente. Aan de mogelijkhe¡d om zo nodig
declaraties in te dienen zal echter behoefte blijven bestaan. Als vergoedingssystematiek is gekozen
voor de volgende wijze van redeneren:
- welke voorzieningen worden aangeboden door de organisatie (bedrflßvoerlng en bestuurskosten);
- welke voorzieningen zijn noodzakelijk voor de uitoefening van het ambt, maar ziJn n¡et rechtstreeks

aan te bieden door de organisatie;
- kan voor deze vootzieningen nog een onbelaste vergoedíng worden aangeboden (lndlen de

loonbelasting geldt);
- voor voorzienlngen die niet onbelast aangeboden kunnen worden, kan een (bruto) vergoeding

worden verstrekt.
Concrêet beteke nt deze verg oedi ngssystema tiek het volgende,

Voorzieníngen die zíjn ondergebncht ín de bedrijfsvoerîng
- bruikleen van computer- en communicatieapparatuur;
- deelname aan cursussen en congressen e,d_
De zakelijke uitgaven hoeven niet te worden voorgeschoten door de wethouder of het raadstid maar
worden direct door de gemeente voldaan en de voor¿ieningen worden om niet in bruíkleen gegeven.
Zij vallen derhalve buiten de vergoedingssfeer.
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Voozieningen die niet in de bedrijfsvaering zítten maar onbelast kunnen worden vergoed
Voor een aantal zakelijke uitgaven, zoals reis- en verbliJfkosten, blijft het systeem overeind dat de
gedane zakelijke uitgaven de wethouder of het raadslid op basis van declaratie worden vergoed' Deze
kunnen, als is voldaan aan de gestelde vosrwaarden, onbelast worden vergoed.

Voarzieningen die niet în de bedrijfsvoering zitten en niet onbelast kunnen worden vergoed
Voor een aantal andere beroepskosten wordt een vaste (bruto) kostenvergoeding verstrekt. In de
toelichting op de artikelen 3 en 16 is aangegeven om welke beroepskosten het gaat.
Voor raadsleden die niet voor de loonbelasting hebben geopteerd geldt dezelfde systematiek maar zijn
de fiscale gevolgen anders. ZU dienen alle vergoedingen en verstrekkingen na¿rr de waarde in het
economische verkeer als opbrengst te verantwoorden. Omdat zij hun werkelijk gemaakte kosten
fiscaal kunnen verrekenen worden hun vergoedingen niêt gebruteerd toegekend.

Cont¡tle en verantwoording
Voor de bestuurlijke uitgaven ¡s - net als voor de besteding van alle andere publieke mlddelen -
tranÊpðrênt¡e vân groot belang. Daärtoe dienen enerz$ds inzichtelijke regels en richtlijnen die voor het
vergoedingen- en voorzieníngenstelsel gelden en anderzijds een duidelijke verantwoordlng van het
daadwerkelijk gebruik. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er onnodige discussies plaatsvinden
omtrent het gebruik van onkostenregelingen of voorzieningen door gemeentebestuurders en over de
eventueel verschuldigde belasting.
Dat is ook in hun belang orndat z[ hun functie moeten kunnen uitoefenen zonder te worden gehinderd
door onzekerheden omtrent de financíering van de functionele uitgaven. Daartoe is vereist dat er een
zodanig sluitende financiéle en administratieve organisatie is ingericht dat er vertrouwen kan bestaan
omtrent de juistheid en rechtmatigheid van de ultgaven.
In hoofdstuk V is in verband hierrnee, in aanvulling op de in de beheers- en controleverordening
vastgestelde regels, een aantal belangrijke procedures vastgelegd over rechtstreekse f,acturering van
functionele uitgaven en declaratie vân vooru¡t betaalde kosten, Daamaast zijn er in de
bruikleenovereenkomsten heldere afspraken vastgelegd over het gebruik van computer- en
communicatieapparatuur die beschikbaar wordt gesteld voor de uitoefenlng van de po¡itieke functie. In
aanvulling hierop is een gedragscode ontw¡kkeld waarin nadere gedragsregels zijn vastgelegd. Daarbij
gaat het onder meer om afspraken omtrent de bestuurlijke uitgaven die in aanmerking komen voor
besprekíng en zonodig besluitvormlng in het college. In die gedragscode ís ook het beleid rond
buitènlandse relzen en de bekostig¡ng van zakendinens met derden opgenomen. Verder zijn er
aanvullende administratieve procedures beschreven over de afwikkeling van declaratles en facturen en
de daarbij te hanteren verdellng van verantwoordeliJkheden en hoe bijvoorbeeld om te gðan rnet
interpretatie- of mening sverschillen,

ARTIKËLGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden van het raadslid
In het RechtspositÍebeslult raads- en commissieleden is geregeld dat raadsleden voor hun
werkzaamheden een vergoeding onwangen. De hoogte van de vergoeding wordt bij gemeenteli1ke
verordening bepaald. Wel is in het Rechtspositiebeslu¡t het maxlmale bedrag van de vergoedlng voor
de werkzaamheden aangegeven.

In artikel 2 is de hoogte van de vergoeding bepaald op het maximale bed¡ag. De gemeenteraad kan
besluiien naar beneden af te wijken van het door de minister vastgestelde rnaxirntlm'-Ðe afwijking
naar beneden kan op drie manieren:
- de raad stelt de raadsvergoeding in algemene zin lager vast op een percentâge tussen 80 en 100 van

hêt door de minister vastgestelde maximum;
- de raad stelt vast dat een deel van de raadsvergoeding wordt uitbetaald als present¡egeld. Dat deel

mag maximaal 2\olo van de raadsvergoeding z4n-
- de raad slelt een cómb¡natie van bovenstaande mogelijkheden vast.

Wat er ook wordt vastgesteld, er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen raadsleden, dus een
presentievergoed¡ng of een lagere raadsvergoeding geldt voor alle raadsleden. Het bedrag van de

I
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vergoeding voor de werþaamheden is geîndexeerd. Het wordt jaarlijks per l Januari her¿ien aan de
hand van het indexcijfer CAO lonen overheid. Hieruoor is in de gemeente geen nadere besluitvorming
nodig als in de verorden¡ng ln algemene zln ls aangegeven dat de raadsvergoeding gelijk is aan het
door de minister te bepalen maximum of een percentage daaruan.

Raadsleden die een WA0-ultkering ontvangen kunnen sinds l Januari 20o6 verzoeken hun
raadsvergoeding te verlagen. Daardoor kan het nadeel van indeling in een lagere
arbeidsongeschÌktheidsklasse worden voorkomen. Deze keuzemogelijkheid kan bij verordening worden
toegestaan en is opgenomen ln artikel L1 van deze verordening.

Aft¡ke¡en 3 €n 16 Vaste onkostenv*goeding
Hierin is de vaste vergoeding geregeld voor aan het ambt van wethouder c.q, aan het
raadslídmaatschap verbonden kosten. De vergoeding is opgebouwd op basls van de volgende
kostencomponenten:
- representatie
- vakliteratuur
- contr¡buties, lldmaatscha ppen
- telefoonkosten
- bureaukosten, portí
- zakelijke giften
- bijdrage aan fr¿ctiekosten
- ontvangsten thuis
- excursies.

Sedert I Januari 2001 zitten daarin niet Ianger de kostensoorten hxlpc en cursussen en congressen,
Daaloor zijn vanaf dat tijdst¡p specif¡eke voorzienlngen getroffen (zle de artikelen 8, g, 2A, Zl en 30)
De onkostenvergoeding is in verband-hiermee vanaf dle datum neerwaarts blJgesteld.

De vaste kostenvergoeding kan sinds 1 januarl 2001 niet meer onbelast worden verstrekt. Om netto
het bedrag van de vaste kostenvergoeding gelijk te houden is het bedrag gebruteerd tegen het
belastingtarief van 52Yo. Deze brutering heefr echter geen betrekkíng op raadsleden díe niet hebben
geopteerd voor het loonbelastingreglme. Voor hen blijven de afrrekmogelijkheden van de werkeliJk
gemaakte kosten op het resultaat uit onderneming bestaan, zU ontvängen de vaste
onkostenvergoedíng zonder de bruterlng. Voor zover zij de uitgaven daaruit kunnen onderbouwen,
blijft de raadsvergoeding onbelast. wat nlet kan worden aangetoond, zal alsnog worden belast bij de
aa ngífte inkomstenbelasting.

De hoogte van de onkostenvergoeding wordt bij gemeenteliJke verordening bepaald. Wel ls in de
rechtspositiebesluiten voorwethouders en raadsleden het maximale bedrag van de
onkostenvergoeding aangegeven, In de artíkelen 3 en 16 is de hoogte van de onkostenvergoedíng
bepaald op het maximale bedrag. Ook de onkostenvergoed¡ng kan door de raad op een lager bedrag
worden bepaald, dat echter niet lager mag zijn dan 80o,å van het dsor de minister vastgestelde
maxímum.

Het bedrag van de onkostenvergoeding is geîndexeerd. Het wordt jaarlijks per l januari herzien aan de
hand van de consumentenprijsindex. Hlervoor is in de gemeente geen nadere besluitvorming nodig als
in de verordening in algemene zin is aangegeven of de onkostenvergoeding gelijk is aan het door de
minister te bepalen maximum of een percentage daarvan.

In de onkostenvergoeding ts een vergoeding voor.telefoonkosten opgenomen. Deze component beheÌst
9o/o vaÍr het totale vergoedingsbedrag- In de gemeente Weert hebben de wethouders een mobîele
telefoon van de gemeente in brulkleen, hebben zij een abonnement en ontvangen zij een vergoeding
voor de gesprekskosten. Om te voorkomen dat er een dubbele vergoeding ontstaat ¡s de vaste
onkostenvergoedlng verlaagd met de waarde van deze vooruieningen.

Artikel 5 Toelage
Gemeentenden hebben door een wíjziging van het Rechtsposltiebesluit raads- en commíssieleden de
bevoegdheid gekregen om bÍj verordenlng een vergoeding voor leden van enkele, met nâme
genoemde, commissies toe te kennen van maximaal 59o van de vergoeding voor de werkzaamheden.
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Het betreft vertrouwenscommissies, onderzoekscommissies en rekenkamercommlss¡es. Ðit zijn
commissies waan/oor werkzaamheden worden verrlcht die vallen buiten de reguliere
raadswerkzaamheden. Dergelijke extra activiteiten voor een beperkt deel van de raadsleden hebben
vaak een íncidenteel karakter met een aanzienlijk tijdsbeslag. Daarom worden deze comrnissies ook
benoemd. Indien de raad besluit tot het mogelUk maken van een dergelijke vergoeding, geldt het
vastgeste¡de percentage per comm¡ssie. Reguliere raadscommissies die zijn ingesteld ter voorbereiding
van de besluitvorming in de gemeenteraad op grond van artikel 82 van de Gemeentewet vormen geen
grond om deze vergoeding toe te kennen. In Weert is gekozen voor een gemeentel¡ike Rekenkamer en
geen rekenkamerfunctie. Er is tot op heden nog geen onder¿oekscommissie ingesteld. Dit onderdeel
van deze bepaling zal daarcm momenteel geen toepassing behoeven. De extra vergoeding kan
íngevolge het Rechtspositiebeslult worden toegekend met terugwerkende kracht tot en met 1 januari
2009.

Artikelen 6,7,27 en 28 Reis- en verbliifkosten raads- en commissieleden
De Gemeentewet voorz¡et niet ¡n een vergoeding voor'woon-werk-verkeer' voor raadsleden. Het is dan
ook in strijd met artikel 99 van de Gemeentewet als raadsleden van de gemeente een vergoeding
ontvangen voor re¡zen binnen het grondgebied van de gemeente. Artikel 97 van de Gemeentewet
voorziet voor raads- en cornmissieleden wel in een vergoeding van de re¡s- en verbliJfkosten voor
reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter ultvoering van een beslissing van het
gemeentebestuur.

Aan commissieleden kan krachtens a¡tikel 96, eerste lld, van de Gemeentewet echter wel een
vergoeding worden gegeven de rels- en verblijfkosten in verband met reizen b¡nnen de gerneente.
Hiertoe wordt in deze verordening niet overgegaan.

Tot 2004 werd in de rechtspositiebesluiten verwezen naar, in dit geval, de Reisregeling binnenland en
de Reisregeling buitenland zoals die voor de sector Rijk zi;ìn vastgesteld. slnds l januari
wethouders de 'Regeling rechtspositie wethouders'en voor burgemeesters de'Regeling
burgemeesters'lngevoed. De vergoedingen in deze regelingen ziJn in principe dezelfde

is voor

kheid

de
. genoemde reisregelingen zijn opgenomen, maar de m¡nister van Binnenlandse Zaken en

Konlnkrijksrelôtles heeft door deze speclfleke regelingen voor politieke ambtsdragers de
meer op het ambt toegespitste vergoedingen vast te stellen. De huidige regelingen voor
burgemeesters en wethouders kennen ln beginsel dezelfde bedragen als de rijksregeling.
vergoedlng voor noodzakelijke en redelijkentijs gemaakte verblijfkosten is niet nader
Daarmee ís dit een tokale aangelegenheid die kan worden vastgelegd in een voor de door
het college en voor de raadsleden door de raad vast te stellen ulWoeringsregeling, waarb
aansluiting gezocht kan worden bij de rijksregelingen. Het is aan te bevelen de lokale
uifvoeringsregelingen op elkaar af te stemmen.
Bij de gemeente Weert wordt n¡et de Rechtsposltleregeling wethouders in dit kader toegepast maar is
de reis- en verblljfl<ostenregeling van de gemeente Weert van toepassing.

Omdat in het Rechtspositiebeslult raads- en commissieleden geen eigen vergoedingsreg,eling is
opgenomen, is ín artikel 6, tweede lid, onderdeel b, aansluiting gezocht bÛ de vergoedingsregelfng
voor wethoudel:. Daardoor wordt het aantal regelingen, waarnaar verwezen zou kunnen worden,
beperkt. De vergoeding van noodzakelijke en redelijkerwlJs gemaakt verblijfl<osten is ook voor raads-
en commlssleleden een lokale aangelegenheid die kan worden vastgelegd in een door de raad vast tê
stellen uitvoeringsregeling, waarbij aansluiting gezocht kan worden bii de uitvoeríngsregeling voor de
wethouders.

Voor raadsleden díe niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de verstrekte vergoedingen
bij de aangifre inkomstenbelasting als opbrengst moeten worden verantwoord. De reÍskosten kunnen
binnen de geldende randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten worden opgevoerd.
Vergoed worden de kosten van openbaar vervoer of bij gebruik van eigen vervoermiddelen een
kilornetervergoedlng overeenkomstig de reis- en verblijfkostenverordening van de gemeente Weert.
De vergoeding van de reiskosten met het openbaar veryoer is onbelast. De kllometeruergoeding ls
voor € û,19 onbelast, ongeacht het gebru¡kte vervoermiddel. In het Handboek loonheffingen 2012
wordt over de kllometervergoeding opgemerkt:
Vergoedingen voor reískosten die u naast de € A,79 per k¡lometer betaalt, ziin ook loon. Dat z$n
bijvoorbeeld vergoedingen voor parkeer-t veer- en tolgelden, voor (extra) afschr$ving en sliitage van
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de auto, voar het ínbauwen van een ca*it, voor extra benzineverbruÌk doar een aanhangwagen of
voor schade aan de auto. Vergoedingen voor parkeer-, veer- en tolgelden en verstrekkingen daarvoor
vallen ander de eindhetríngt vaor zover ze toon zijn.
Kilometervergoedingen die hoger zijn dan € 0,19 zijn voor dat hogere deel belast.

Artikelen 8, 15, 2O en 3O Cunsus, Gongnes, seminar of symposium
Zoals hierboven al aangegeven is deze voorziening in de bedrijfsvoering gebracht en kornen de kosten
rechtstreeks voor rekening van de gemeente- Zij ziin in verband hiermee uit de vaste
onkostenvergoeding gehaald. Een onderscheid is gemaakt tussen cursussen, congressen e.d. die door
of vanwege de gemeente in hetgemeentelíjkbelang zijn georganiseerd en cursussen, congressen e.d.
wãaraan het lnd¡v¡duele raadslid/wethouder/commissielid in verband met de vervulling van het
raadslidmaatschap/wethouderschap/commissielidmaatschap op eigen ¡nitfatief deelneemt.

PartfJgebonden biJeenkomsten kunnen n¡et op grond van deze rechtspositíeverordening ten laste van
de gemeente worden gebracht. Om dle reden wordt in het tweede lld het algerneen belang van de
cursus etc- benadrukt. tn de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 is
julst een regeling voor polítiek getinte opleidingen opgenomen. Het fractiebudget mag niet gebruikt
worden ter bekostiglng van algernene opleídingen voor raads- en commlssleleden, tenzij deze
inhoudelijk gerelateerd zijn aan de polítieke uîtgangspunten van de deelnemers.

Er worden in deze verordening aanvullende voorwaarden gesteld (inhoudelijke informatie over de
cursus of het congres en een kostenspeciffcatie). Hierbij kan de fractievoorzitter een rol spelen. In het
aanvraagformulier ls een vraag opgenomen of de fract¡evoorzitter de aanvraag ondersteunt. Het
algemeen belang wordt hierdoor aangetoond.

De in deze artikelen bedoelde cursussen en congressen hebben een zakelijk karakter en zlJn aan te
merken ats beroepskosten waarvan de vergoeding c.q. verstrekking van lóonbelast¡ng is vr{gesteld
Voor raadsleden die nlet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de vergoedingen en
verstrekkingen naar de waarde in het ecûnomische verkeer bij de aanglfte hkomstenbelasting afs
opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte kosten binnen de geldende
ra ndvoorwaa rd en af s aftre kba re beroe pskosten kunnen worden opgevoerd.

De rnedewerkers van de griffie vallen ook onder het opleidingsbudget van de raad" Op hen is artikel I
vän overeenkomstige toepassing, Ook omtrent aanvragen van de griffie wordt door het
presidium/kact¡evoorzittersoverleg beslist. Op 3 mel 2010 is in het presidium (thans
ftactievoor¿ittersoverleg) afgesproken dat het voor scholing beschikbare budget wordt ve.rdeeld over
de raadsfraGles, wäarna elke fr¿ctie tot dat maxlmumbedrag scholingsverzoeken kan índienen. De
rechtspositieverordening blfft op d¡t punt gewoon van kracht. lndlen er behoefte bestaat aan een
raadsbrede scholing dient er extra financiering te worden gezocht, Dit geldt eveneens voor
scholingsbehoefte bij de griffie. Deze afspraken kunnen desgewenst door het FVO worden gewijzigd.

Deze artikelen beperken zich niet alleen tot cursussen en congresseri op het gebied van dualisme,
maar zien op het brede terreln van de werkzaamheden van de raad, respectievetijk college en
commi*sies. Zij kunnen ook vaardígheidstrainingen, zoals vergadertechniek, betreffen.

Artikelen 9 en 21 Computer
Voor de uÍtoefening van het raadslidrnaatschãp of het ambt van wethouder wordt om niet een
computer rnet b¡jbehorende aþparatuur en software in bruikleen beschikbaar gesteld. Bijbehorende
apparatuur is apparatuur die is bestemd om aan de computer te worden gekoppeld om informatie uit
te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn een modem of een prlnter, De nadere voorwaarden zijn geregeld
ln de bruikleenovereenkomst die het raads¡id en de wethouder met de gemeente sluit. Het model van
die overeenkomst is door het coilege vastgesteld. De grondslag voor deze faciliteit is te vinden in de
rechkpositiebesluiten voor wethouders en raads- en çommissieleden.
Sinds 2005 kan een computer met bijbehorende apparatuur en software alleen onbelast worden
vergoed, verstrekt of ter besch¡kkhg gesteld indien deze geheel of nagenoeg geheel zakelijk wordt
gebruikt. In de Nota naar aanleiding van hetverslag (Tweede-Kamerstuk 29767, nr. 14, blz.22)
wordt hlerover het volgende opgemerkt:

-L7-



'Er ís juist omwille van de eenvoud gekozen voor het criteríum geheel of nagenaeg geheel. Op deze
wijze blijven computers die louter zakelijk worden gebruikt buiten de hetring. Het aanvultende
criterium 'nagenoeg geheel' zorgt ervoor dat de werkgever bij zeer incidenteel privé'gebruik niet
meteen de gehele computer in de hetring hoefr te betrekken. Ðe werkgever dient aannemeliik te
maken dat de conputer geheel (of nagenoeg geheel) zakelük wardt gebruikt om deze onbelast te
kunnen vergoeden, verstrekken of ter beschíkking te stellen. Hierbîj geldt de vriie bewiisleer. In dit
kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan situaties waarin technische voonieningen ziin aangebracht
aan de computer die prívé-gebruik als zodanig bemoeílíjken, de werknemer vía de computer toegang
heeft tat het ìntranet van de werkgever, hij via de camputer Eeen vrije internettoegang heefr, er op de
computer geen software anders dan bedr$fsmatige software op staat, de werknemer ook níet de
mogetijkheid heeft er softwar:- op te zetten en híi geen eigen randapparatuur kan aansluiten'Het is

overigens in eerste instantie aan de werknemer om aan te tonen r¡chting belastingdienst dat h¡j de
apparatuur minimaal 90o/o zakelÍjk gebruikt.

In Weert verklaren de raadsleden en wethouders in de bruikleenovereenkomst de apparatuur zakelijk
te zullen gebruiken. Er wordt ook alleen softr¡¡are beschikbaar gesteld die noodzakelijk is voor het werk
voor de gemeênte.
Indien de terbeschikkingstelling van computerapparatuur toch wordt belast (en er vindt dan gedurende
de afschrijvingsperÍode van drie Jaar vool. de door de gemeente beschikbaar gestelde computer een
fiscale bijtelling plaats van 30Yo van de waarde in het economÍsch verkeer op het moment van eêrste
ingebruikneming. Na het derde jaar wordt de waarde op nihil gesteld) ontvângt het raadslid of de
wethouder op aanvraag van de gemeente een tegemoetkoming in de fiscale gevolgen (voortvloeiend
uit de bijtelling vanwege privégebruik) gedurende de drie jaar dat i.v.m. het beschikbaar stellen van
de computer belastîng is verschuldigd. Deze vergoedíng ls overigens belast. tndlen een compuÉer
tiJdens het kalendedaar wordt verstrekt geldt ¡n het eerste en vierde kalendefaar een vergoeding naar
evenredigheíd van het aantal kalendermaanden waarin de computer beschikbaar ls gesteld. De
gemeente bepaalt zelf de hoogte van de vergoedlng-
Omdat ln deze tijd iedereen al beschikt over een interneWerbinding met -abonnement en het niet
aannemelijk is dat deze voor rneer dan 90oó zakelijk gebruikt worden is ervoor gekozen orn deze niet
beschikbaar te stellen vanult de gemeente, dan wel een vergoeding voor deze kosten aan raadsleden
en wethouders te verstrekken.

Voor de periode tgt de verkie ls afgesproken de huidige laptops en printers te
blijven gebrulken. Ðe raadsleden kunnen voor deze apparatuur papier en cartr¡dges voorzakelijk
gebruik afhalen bij de gemeente. Alleen indien een laptop niet meer funct¡oneert en niet voor een
redelijke prijs gerepareerd kan worden, k¿n een raadslid al kiezen voÒr een tablet.
Na de.yerklezinqen kunnen raadsleden ook kiezen voor tablets. Dan krijgen zij geen printer meer ln
bruikleen en kunnen zij geen papier en cartridges meer afhalen. De reden hiervoor ¡s dat tablets
papierarrn/*loos werken mogelfjk maken. Tablets zijn geen vervanging voor een desktop of laptop. Op
tablets is tekstverwerken moeilijker, zij zijn meer bedoeld voor het raadplegen van stukken, het
uitwisselen van notities en emai[verkeer. Degenen die kiezen voor een tablet, hebben daarnaast veelal
privé nog een desktop of laptop. Daar deze meer privé dan zakelijk gebruikt zal worden, vergoedt de
gemeente daarvoor geen papier en cartridges.

Uit ínformatie van de Belastingdienst blijkt dat tablet-computers niet worden aangemerkt als
communicatiemiddel, maar worden beschouwd als computer. Ook voor tablets geldt derhalve dat deze
voor minimaal 90o/o zakelijk moeten worden gebruikt, Door een juiste combinatie van soft controls en
hard controls kan worden geconstateerd of en in hoeverre voldoende zakelijk gebruik aannemelijk is.
Ssft csntrols zijn-bijvoorbeeld overeeRkor.nsten.Lnzake.gebruik, sancties, communicatie, bevordering
integrite¡t en gebruiksinstructies. Hard controls zijn onder meer technische inrichting, closed source
software, zakelijke programma's, inloggen en wachtwoorden, wijze van ondersieuning,
beveiligingssoftware en op afstand wissen van gegevens in geval van diefstal of verlies.

Artikel 14 van het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden bepaalt dat de raad bij
v.erordening kan bepalen dat door de gemeente ook aan commissleleden computerfac¡litêíten ¡n

bruikteen beschikbaar worden gesteld. Het gaat daarbij om zowel leden van college-adviescommissles
als leden van raadscommissies die geen raadslid z'rjn. Deze laatste categorie commissieleden kennen
wij thans in Weert niet. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 wordt de discussie over het
¡nvoeren daa¡van opnieuw gevoerd. Uit kostenoverwegingen, maar ook gelet op de positie van
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comm¡ss¡e¡eden die afwijkt van die van raadsleden en gezÍen de beperktere omvang van
werkzaamheden van commissieleden dan dle van raadsleden wordt geadviseerd aan commissieleden
geen computerapparatuur beschikbaar te stellen, noch aan leden van collegecommissies, noch aan
eventuele comrnissieleden-niet- raadsleden.

Artikelen 1O en 23 Levensloopregeling
De levensloopregeling is inmiddels afgeschaft. Er is wel nog overgangsrecht van toepassing. Voor
iedereen die op 31 december 2011 een saldo heeft van € 3,000,- of meer op zijn levensloopregeling
blljftde le.venElpqp!'egeling behquden, Zij msgen na l januari zoLZ bl¡jven storten in hqn levensloqp.
Raadsleden die gekozen hebben voor het fictieve werknemerschap en wethouders kunnen dus nog
deelnemen aan de levensloopregelíng, Het ¡s n¡êt mogelíjk een 'werkgeversbijdrage'te verstrekken.
Het gaat hier niet om een rechtspositionele aangelegenheid maar om een fiscale faciliteit voor
werknemers. Het levensloopsaldo kan niet omgezet worden in verloÇ omdat raadsfeden noch
wethouders in hun politieke functie verlof kennen. Het saldo valt bij beëindiging yan het ambt vrÍj en
kan worden meegenomen naar een andere levensloopregeling bij een volgende werkgever of er vindt
uitbetallng lneens plaats.

Per L januari 2013 treedt naar verwachting de zogenaamde vitaliteitsregeling in wer*ing. Deze
regeling biedt een pakket aan maatregelen waarmee het Kab¡net langer doorwerken wil stimuleren. Er
is momenteel nog weinig inform¿tie over de gevolgen en mogelijkheden van de vitaliteitsregeling voor
raadsleden en wethouders beschikbaar. Indien daartoe aanleiding bestaat zal onderhavige
rechtspositleverordening in 2013 wederom worden gewijzigd.

ArtÍkel 24 Fietsregeling
Wethouders kunnen deelnemen aan de fretsregeling. Het gaat hier niet om een rechtspositionele
aangelegenheid maar om een fiscale faciliteit voor werknemers. Het is niet mogeliJk een
'werkgeversbDdrage'te verstrekken. Affrankelijk van de kostprijs van de fiets bedraagt de
vermindering ten hoogste het bedrag dat in artikelST van de Ulwoeringsregellng loonbelasting 2001 is
vastgelegd.

Artikelen 11 en 28a Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid
In de motie Slob (Kamerstukken II,2AO4-2AO5, 29 800 VI[, nr. 21) is aangegeven dat de
gemeenteraad een brede afspiegeling van de bevofktng dient te vormen. Om deze reden moeten
drempels om raadslid te worden of te blijven, worden weggenornen. In WAO en WIA geldt het
algemene principe dat indien een persoon inkomen uit arbeid geniet, dít in de regel zal leiden tot
verlaging of intrekklng van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsu¡tkering. Dit omdat een dergelijke
uitkering is bedoeld om het als gevolg van arbeidsongeschiktheid ontstane verlies aan
verdienvermogen te vergoeden. Voor raadsleden kan dit ertoe leiden dat een geringe verhoging van
het lnkomen door een raadwergoeding een grote teruggang betekent voor de hoogte van de wettelljke
arbeidsongeschiKheidsuitkering als gevolg van de anticumulatieregelíng.
Dit kan zich biivoorbeeld voordoen bij aanvaarding van een raadszetel of bij verhoging van de
vergoeding voor de werkzaamheden. Op grond van artíkel 12 van het Rechtsposltlebeslult raads- en
commissieleden kunnen gemeenten híeryoor een voorzîening treffen. Die is te vinden in arlikel 11 vän
de verordening. Daarin ls geregeld dat op aanvrcag een ¡aadslid een lagere vergoeding voor de
werkzaamheden wordt gegeven om te voorkomen dat de antlcumulatleregeling zal leiden tot een
verlaging van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering van het raadslid.
Door een wijziging van het Rechtspositiebesluit rcads- en commissieleden (bekend gemaakt bij
Circulaire van het Ministerie vanBZKd.d, B maart 2011) kan de raad bij verordening besluiten voor
cornmissieleden een zelfde voorziening te treffen. Dat geschiedt in onderhavige verordening in artikel
28a.

Artikelen 12 en 28a Compensatie koÊing werkloosheidsuitkering
Artikel 20 van de Werkloosheidswet (WW) kÕmt erop neer dat op het moment dat iemand een
werkloosheidsuîtkering op grond van die wet onwangt, nieuwe werkzaamheden aanvangt, de WW-
uitker¡ng wordt gekoft met het aantal uren dat in de nieuùe functie wordt gewerkt. Het Besluit
werkloosheid onderwijs- en ondeeoekpersoneel kent een soortgelijke bepaling. De hoogte van het
inkomen uit de nieuwe betrekking is daarbij niet relevant. Indien derhalve iemand tot raadslid wordt
gekozen, zal de WW-uitkering worden verlaagd met het aantal uren dat het UWV voor het raads-
lidmaatschap in aanmerking neemt- Indien deze verlaging van de WW-uitkering groter is dan de
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vergoeding voûr de werkzaamheden zal er een negatief inkomenseffect optreden. Het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden biedt gemeenten de mogelijkheid dlt nadeel te
cornpenseren. Dat is geregeld in artikel 12 van de verordening,
Ðoor een wijziging van het Rechtspositiebesfuit raads- en commissieleden (bekend gemaakt bij
Circulaire van het Ministerie van BZK d.d. I maart 2011) kân de raad bij verordening besluiten voor
commissieleden een zelfde voorzlening tê treffen. Dat gesch¡edt in onderhavîge verordening in artikel
28a.

Art¡kel 13 Zlektekostênvoorziening
Ongeacht of een raadsfid gekozen heeft voor het fictieve werknemerschap of de status van fiscaal
zelfstandige moet over de raads- en onkostenvergoeding een inkomensaftankelijke bijdrage worden
betaald van 4,4o/a. Bij degenen die hebben gekozen voor het fictieve werknemerschap wordt deze door
de gemeente ingehouden; zelfstandigen betalen deze via de inkomstenbelasting. Na afloop van het
belastingjaar zal aan de hand van de vaststell¡ng van het maximum Ínkomen waarover de bijdrage
wordt geheven (dus alle betastbare ¡nkomsten die in welke hoedanigheid dan eok zijn ontvangen)
worden vastgesteld of te veel is ingehouden resp. betaald. In dat geval zal dat door de Belastingdienst
worden terugbetaald, te beginnen bij de lnhoudingen van 4,4a/o.
De raad kan op grond van artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads* en commissieleden besluiten
dat dèze tegemoetkoming wordt vastgesteld. Dit moet bij verordening worden bepaald. Deze
tegemoetkoming is door tussenkomst van de VNG tot stând gekomen op verzoek van een groot aantal
gemeenten als reactle op de inhouding van de inkornensafhankelijke bijdrage waardoor de netto
raadsvergoeding vermindert" De tegemoetkoming kan worden gezlen als een compensatle hiervoor.

A¡tikel 14 Voorzieningen bij tiidelijk ontslag wegens zwangenschap en bevalling of ziekte
Raadsleden kunnen tfdelUk worden veruangen wegens zwangerschap en bevaillng dan wel wêgens
langdurige ziekte. De regeling daarvan Ís opgenomen ln de Kiesvvet, omdat het te vervangen raadslid
tijdelijk ontslagen wordt. In de vacature wordt voorzien door de tijdelijke benoeming van de
veruanger. Ër is steeds sprake van een vaste periode van 16 weken, Door zowel het t¡Jdelijk ontslag,
de tijdelijke benoernlng en de vaste periode van vervanging is het niet nodig dat tussen beiden een
afspraak wordt gemaakt over de duur van de vervanging. Het is hierdoor ook niet mogelijk weer
binnen de terrnijn van 16 weken het raadslldmaãtschap te hervatten. Evenm¡n is het mogel¡jk de
vervanging nog even voort te laten dufen, tenz'tj opnieuw een verzoek wordt gedaan voor een tijdelijk
ontslag. Bij inwilliging van dat verzoek, is opnieuw sprake van een periode van 16 weken.
In de artikelen X10, Xl1 en XLZ van de Kieswet zíjn de voorwaarden opgenomen waaraan moet
worden voldaan voor een vervang¡ng, de daturn van ingang en beðindiging van de vervanging. De
verklaring van een verloskundige dan wel behandelend arts is bepalend voor de aanvang v¿n de
vervanging. De benoemlng van de vervanger kan later plaatsvinden, maar wijzigt het tijdstip van het
einde van het tfidelijk ontslag niet. De feitelfke vervanging kan daardoor korter zijn dan 16 weken. Na
afloop van de termijn van 16 weken wordt zonder enig vereoek of besluit de oude sih¡atie hersteld, Dät
geldt zowel voor de hervattîng van het raadslldmaatschap, hêt einde van het tijdelíjk
raadslidmaatschap als de rechtspositionele aspecten daarvan.

Aftikelen L7 en 18 R.eiskosten woon/werk en zakelijke reiskosten
Voor wethouders is in artikel 17 een belastingvrije vergoeding voor het woon-werhr¡erkeer geregeld
overeenkomstig de bepafingen bij en krachtens het Rechtspositiebesluit wethouders efl de Regel¡ng
rechtsposltle wethouders. Deze vergoedlng is alleen mogelijk voor wethouders die buiten Weert
woonachtig zíjn, 3ij gebruik van de eigen personenauto bedraagt de vergoeding in 20L2
€ t,74 per afgelegde kilometer,

Ingevolge artikel 18 worden zakelijke reiskosten, indien gemaakt met het openbaar vervoer of met een
taxl, vofledig vergoed (mits ín redelijkheid gemaakt) en indien gemaakt met de eigen personenauto
geldt de vergoeding overeenkomstig de reis- en verblijftostenverordening van de gemeente Weert,
voor zover het zakefijke reiskosten betrefr buiten de gemeente Weert gemaakt.

Voor de zakeliJke kilometers binnen de gemeente Weert geldt een vaste (bruto) vergoeding van
€ 113,45 per maand. De kllorneteruergoeding is, voor zover die meer bedraagt dan € 0,19, belast.

Voor zakelijke kilometers (waaronder mede te verstaan de kilometers voor het woon/werkverkeer)
kan, zoals gezegd, een onbelaste vergoeding worden verleend van maximäal € 0,19 per kilometer,
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ongeacht het gebruikte ve¡voermíddel, Vergoedingen dle daarboven u¡tgaan z¡jn voor dat hogere deel
belast. In het Handboek loonheffingen2OT2 (5 18.5.3) wordt over de kílometervergoeding opgemerkh
Vergoedingen vaor reiskosten die u naast de € A,19 per kilometer betaalt, zijn ook laon. Dat zijn
bijvoorbeeld vergaedíngen voor parkeer-, veer- en tolgelden, voor (extra) afschrijving en slijtage van
de auto, voor het inbouwen van een carkit, vaar extra benzineverbruik door een aanhangwagen of
voor schade aan de auto. Vergoedingen voor parkeer-t veer- en tolgelden en verstrekkingen daarvoor
vallen ander de eindhetringt voor zover ze loon z,jn.
De fiscus stêat toe de reiskostenvergoedingen voor de verschillende doeleinden te salderen.
Dat houdt ¡n dat als bijvoorbeeld de verctrekte rçiSkpçteny-e-fgqed-ing vAAr diçngtre-iseo hçger iS d-a_n de-
fiscaalwetteliik vastgestelde belastingvriJe vergoeding van maximaal€ 0,19 per kilometer een
verstrekte lagere vergoedirtg dan € 0,19 voor woon/werkverkeer daarop in mindering mag worden
gebracht. D¡e salderingsmogelijkheld moet wel in een formele vergoedingsregeling zijn vastgelegd. Die
is opgenomen in artlkel 18, tweede lid. Omdat voor het gemeentelijk personeel een salderingsregelíng
geldt wordt daarbij aangesloten. Reiskostenvergoedingen mogen dus ook onderling worden
gesaldeerd. Kilometers die betrekk¡ng hebben op het reizen per openbaar veryoer waaryoor een
vergoeding in geld is ontvangen, alsmede kllometers die als meerijder zijn afgelegd zonder dat sprake
¡s van vervoervanwege de werkgever en zonderdat de betrokkene daarvoor een vergoeding heeft
ôntvangen, mogen eveneens bU de saldering worden betrokken.
Saldering, respectievelijk belastingheffing over het bovenmatlg deel dat na saldering overblijft, mag
worden uítgesteld. Afrekening met de fiscus op basis van saldering kan na affoop van een bepaald
loontljdvak, maar dient uiterlijk plaats te vlnden in de eerste maand van het nieuwe kalenderjaar.
Saldering na afloop van een kalenderkwartaal, half kalendefiaar: of heel kalenderjaar is rnogel¡k zolang
de vergoedÍng niet deñnitief is toegekend. In verband daarmee wordt de reiskostenvergoeding in
eerste instantie bU wijze van voorschot uitbetaald. Voor de berekening van de loonheffing over het
bovenmatig deel van de Ín een gekozen periode uitbetaalde reiskostenvergoedingen dient te worden
uitgegôan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstkilometers, vermeerderd met de daadwerkelijk
afgelegde woon/werkkllometers.

Artikelen 7a, Lg en 29 Buitenlandse dienstreis
Bij buitenlandse d¡enstreizen in het gemeentelUk belang kunnen aan de wethouder de in redelijkheid
gemaakte werkelijke reis- en verblÍjfi<osten worden vergoed. De reis- en verblÍJftostenregeling van de
gemeente Weert ¡s van toepôssing. In de eerder genoemde gedragscode zijn nadere gedragsregels
vastgesteld. Daarbij gaat het om expliciete beslulworrning in het college over buitenlandse reizen en
over uítnodigingen daartoe op kosten van derden. Maar ook om bijvoorbeeld de rekening en
veruntwoording achteraf (zowel inhoudelijk als financieel), het meereizen van de paÉner en het
combineren van een dienstreis met een (dîrect voorafgaande of aanslultende) privé-reis.

Ook gemeenteraden, raadsleden en raadscommlssies maken wel eens ín het gemeentelijk belang
excursies of reizen naar het buitenland. Hiervoor moet de gemeenteraad explfciet toestemming
verlenen. Hetgeen hierboven is geschreven over buitenlandse dienstreizen van wethouders geldt
mutãtis mutandis ook voor buitenlandse excursies en reizen van de gemeenteraad, raadsleden of
raadscommissies.

Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de vergoedingen en
verstrekkingen naar de waarde in het economische verkeer bij de aangifte InkomstenbelastÍng als
opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte kosten binnen de geldende
ra ndvoo rwaa rden als aft rekba re beroepskosten lc¡ n nen wo rd en opg evoerd.

Artikel 22' Mobiele telefoon
Met ingang võn 1 Jänuari 2A07 zijn de vergoedingen of verstrekk¡ngen van een mobiele telefoon geheel
onbelast afs het zakelijk gebruík meer dan 10o/o bedraagt. In de bruikleenovereenkomst ¡s vastgelegd
dat mobiefe telefoons voor minima al 9\olo zakelijk worden gebruikt door wethouders. In de vaste
onkostenvergoeding is een component telefoonkosten opgenomen. Voor deelUjdwethouders is dat 120lo
van de onkostenvergoeding en voor voltijd wethouders 9alo. Zie hiervoor ook de betreffende toelichting
op artikel 3 en 16.

Artikel 25 Reis- en pensionkosten en verhuÍskosten bij benoeming
Sinds de dualisering van het gemeentebestuur kunnen personen van buiten de gemeenteraad tot
wethouderworden benoemd. Dat kunnen ook personen zijn d¡e n¡et in de gemeente zelf wonen. Die
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zijn op grond van de Gemeentewet verplicht om te gaan wonen in de gemeente waar zij wethouder
zijn geworden. In artikel 24 is geregeld dat zij bij verhuizing naar de gemeente in aanrnerking komen
voor een verhuiskostenvergoedlng en eventueel voor vergoeding van reis- en pensionkosten in
afrvachting van de verhuiztng. De vergoedingen zijn onbelast.

Artikel 26 Vergoeding voor het biiwonen van commissievergaderingen
In dit artikel is het presentiegeld voor leden van gemeentelijke commissies geregeld, Deze bepaling
geldt niet voor raadsleden en wethouders dfe in de commissle zitten, Hun vergoeding is lmmers al
geregeld in de rechtSpositiebesluiten en elders in deze verordening. Uitgezonderd zijn verder onder
meer ambtenaren en besh¡urders die ín die hoedanigheid in de commissie zitting hebben.
Uitgezonderd zijn tenslotte vertegenwoordigers van belangengroepen e.d. tenzij hun lldmaatschap
tevens in belangrijke mate het gemeentel$k belang dient.

De hoogte van het presentiegeld wordt bij gemeentellJke verordenlng bepaald. De minister van
Blnnenlandse Zaken en KoninkriJksrelatles stelt jaarlijks per 1 januari het maximum vast zoals dat is
herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid. In aftikef 26, eerste lid, is er voor
gekozen de hoogte van de vergeeding te bepalen op het door de minlster vastgestelde maximum. De
raad kan ook eén lager bedrag vaststellen. Het Rechtspositiebesluit raads- en cornmissieleden biedt
echter ook de rnogelijkheid orn in de Gemeentelijke verordening te regelen dat in bepaalde gevallen
een hoger bedrag ãan presentlegeld wordt toegekend dan het eerder bedoelde rnaximumbedrag. Dat is
geregeld in artikel 25, vierde líd, van de verordening. Er kan gekozen worden voor een procentuele
verhoging, maar het is ook mogelijk orn het bedrag uit een hogere gemeenteklasse te kiezen.

Artikelen 31 t/m 33 De ptucedure van declaratie
In aftikel 31 zün de twee wijzen van betaling aangegeven. In de artlkelen 32 en 33 is vervolgens
aangegeven in welke gevallen welke betallngswijze aan de orde is en welke procedurevoorschriften in
acht genomen moeten worden,

Declaratie va n vooruitbetaalde kosten
Daarbij gaat het om vergoeding van de volgende kosten:
- reis. en verblijfkosten van raadsleden;
- zakelijke reis- en verblijfkosten van wethouders
- reis- en verblijfl<osten bij buitenlandse dienstreizen van wethouders
- reis- en pensionkosten en verhuiskosten;
- reis- en verblijfl<osten van leden van gemeentelijke commissies

Recåfsfr€ekse facturering bü de gemeente
Rekenlngen kunnen rechtstreeks bij de gemeente in rekening worden gebracht in de volgende
gevallen:
- deelname aan cursussen, congressen. sem¡nars en symposia door raadsleden en wethouders;
- zakelijke re¡s- en verblijfl<osten van wethouders;
- reis- en pensionkosten en verhuiskosten
- reis- en verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen vän wethouders.

Artikel 35 f nwerkingtred¡ng en' terugwerkende kracht
Op grond van het Rechtspositiebeslult mads- en commissieleden kan de extra vergoeding (toelage)
aan leden van een vertrouwenscommissie, rekenkamercommissie of onderzoekscommissie worden
toegekend met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009. In Weert is in de periode vanaf I
janua¡.i 2009 tst heden tweemaat een vertrouweftscomrn¡ssie ingestefdT eenmaal voor de
herbenoeming van de toenteÈijd zittende burgemeester en eenmaal voor de benoeming vän een
nieuwe, de huidige, burgemeester. Op grond van onderhavige verordening ontvangen de leden van
deze vertrouwenscommlssies alsnog een extra vergoeding voor hun werkzaamheden.
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