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Samenvatting

Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raadsen
commissieleden. Deze verordening vervangt de eerdere model- en voorbeeldverordeningen.
Deze nieuwe modelverordening is nodig als gevolg van wijzigingen in de
rechtspositiebesluiten voor wethouders en raads- en commissieleden. Meer specifiek gaat het
om de laatste ontwikkelingen in de werkkostenregeling en de harmonisering en
modernisering van de huisvestingsvoorzieningen van wethouders. Uiteraard zijn er ook een
aantal redactionele verbeteringen doorgevoerd. De artikelsgewijze toelichting bij de
modelverordening is geactualiseerd en in de artikelen van de modelverordening zijn betere
koppelingen gemaakt met hogere wet- en regelgeving.
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Geacht college en gemeenteraad,
Met deze ledenbrief ontvangt u een nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden. Deze verordening vervangt de eerdere model- en
voorbeeldverordeningen. Deze nieuwe modelverordening is aangepast als gevolg van een
aantal wijzigingen in de fiscale werkkostenregeling. Tevens is de verordening aangepast aan
de laatste wetswijziging betreffende de huisvestingsvoorzieningen voor wethouders. Ook is de
artikelsgewijze toelichting bij de modelverordening herschreven en waar nodig geactualiseerd.
Tenslotte zijn er een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd in de modelverordening.
Belangrijkste wijzigingen
De voornaamste aanleiding voor het uitbrengen van een nieuwe versie van de
modelverordening is gelegen in de wijzigingen in de werkkostenregeling. In de eerdere versie
van de modelverordening (d.d. 16 juli 2014) hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden
met de werkkostenregeling. Door de strakke fiscale eisen van de gebruikelijkheids- en
noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling zijn de bepalingen voor de verstrekking
c.q. vergoeding van computers en de internetverbinding in de modelverordening grotendeels
herzien.
Tevens zijn de huisvestingvoorzieningen in de Rechtspositiebesluiten en Regelingen voor
burgemeesters en wethouders in het kader van het streven naar harmonisering en
modernisering van de rechtspositie gewijzigd. Dit heeft geresulteerd in harmonisatie van
huisvestingvoorzieningen voor wethouders en burgemeesters (o.a. de tegemoetkoming
dubbele woonlasten voor wethouders). Ook deze wijziging is in de modelverordening
opgenomen.
Tot slot verdient vermelding dat steeds meer voorzieningen van politieke ambtsdragers
dwingendrechtelijk zijn geregeld in de Rechtspositiebesluiten, Ministeriele regelingen en de
Gemeentewet. Als gevolg hiervan hoeft u minder vast te leggen in de lokale gemeentelijke
verordening. Wij hebben daarom zoveel mogelijk artikelen en bepalingen die reeds in hogere
wetgeving zijn geregeld in de verordening geschrapt.

Tevens is duidelijker aangegeven welke artikelen nadere uitwerkingsbepalingen zijn (dit is
cursief aangegeven). In de volgende alinea van deze ledenbrief wordt via een
implementatiehandleiding ingegaan op de wijzigingen in de modelverordening. Hierbij geldt
als uitgangspunt dat een vergelijking wordt gemaakt met de artikelnummers van de oude naar
de nieuwe modelverordening.
Implementatiehandleiding en wijzigingen per artikel
A Artikel 1 is inhoudelijk niet gewijzigd.
B Artikel 2 is in het geheel een facultatieve bepaling geworden. Het artikel betreffende de
raadsvergoeding kan in de lokale verordening worden opgenomen, indien de gemeente de
raadsvergoeding afhankelijk wil maken van het aantal bijgewoonde vergaderingen. De
raadsvergoeding kan maximaal 20% afhankelijk worden gemaakt van het aantal bijgewoonde
vergaderingen.
C In artikel 3 is in het geheel een facultatieve bepaling. Het artikel betreffende de vergoeding
voor een raadscommissie kan in de lokale verordening worden opgenomen, indien de
gemeente de hoogte van de commissievergoeding wenst te verhogen om tegemoet te komen
aan de deskundigheid van de commissieleden of de taakzwaarte van de commissie.
D Artikel 4 is inhoudelijk gewijzigd en een nieuw artikel geworden betreffende reis- en
verblijfkosten voor binnen- en buiten het gemeentelijke grondgebied. Onder reizen buiten het
grondgebied worden ook buitenlandse reizen begrepen.
E Artikel 5 is vervallen en vervangen door artikel 4 betreffende de reis- en verblijfkosten
binnen en buiten (inclusief buitenlandse reizen) het grondgebied van de gemeente. Er is in de
modelverordening geen aparte bepaling meer gewijd aan buitenlandse reizen.
F Artikel 6 is inhoudelijk gewijzigd en vernummerd naar artikel 5 betreffende scholing. Nieuw
is dat in lid 3 een maximumbedrag aan scholing lokaal kan worden vastgesteld. In lid 4 is
vastgelegd dat de griffier in beginsel beslist over de aanvraag op basis van overlegging van
inhoudelijke bewijsstukken en een kostenspecificatie.
G Artikel 7 is vernummerd naar artikel 6 betreffende het gebruik van computer (en
randapparatuur). Het artikel gaat er in lid 1 in beginsel vanuit dat gemeenten de computer
(laptop, minicomputer of tablet) in bruikleen geven. Indien gemeenten geen computers in
bruikleen willen geven , dan is er in lid 2 een mogelijkheid voor een raadslid of wethouder een
tegemoetkoming aan te vragen voor de aanschaf of gebruik van een computer.
Wat betreft de vergoeding van de aanleg- en de abonnementskosten voor de
internetverbinding, is het eerder opgenomen richtbedrag van € 10 euro per maand voor de
internetverbinding losgelaten. In lid 3 kan lokaal worden bepaald wat de hoogte is voor de
internetvergoeding. Aanspraak op een dergelijke internetvergoeding is alleen aan de orde
wanneer daadwerkelijk extra kosten worden gemaakt voor een (snellere) internetaansluiting in
verband met de uitoefening van het raadslidmaatschap.
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H Artikel 7 is een nieuwe facultatieve bepaling betreffende collectieve verzekering. Het
rechtspositiebesluit Raads- en commissieleden biedt de mogelijkheid om voor raadsleden één
of meer collectieve verzekeringen voor ouderdomspensioen, overlijden of invaliditeit af te
sluiten.
X Artikel 8 is inhoudelijk niet gewijzigd.
I Artikel 9 is inhoudelijk gewijzigd en redactioneel verbeterd. Tevens is een koppeling gemaakt
naar de Regeling Rechtspositie wethouders voor de reis- en verblijfkosten en de
chronologische volgorde van de bepalingen in de Regeling Rechtspositie is hersteld.
J Artikel 10 is inhoudelijk gewijzigd en redactioneel verbeterd. Tevens is een betere koppeling
gemaakt naar de Regeling Rechtspositie wethouders.
K Artikel 11 is een facultatieve bepaling betreffende het gebruik van een dienstauto en is
inhoudelijk niet gewijzigd.
L Artikel 12 is vervallen en vervangen door artikel 10 betreffende zakelijke reiskosten in de
nieuwe modelverordening.
M Artikel 13 is vernummerd naar artikel 12 betreffende de computer en internetverbinding. Het
artikel gaat er in lid 1 in beginsel vanuit dat gemeenten de computer (laptop, minicomputer of
tablet) in bruikleen geven. Indien gemeenten geen computers in bruikleen willen geven, dan
is er in lid 2 een mogelijkheid voor een raadslid of wethouder een tegemoetkoming aan te
vragen voor de aanschaf of gebruik van een computer.
Wat betreft de vergoeding van de aanleg- en de abonnementskosten voor de
internetverbinding, is het eerder opgenomen richtbedrag van € 10 euro per maand voor de
internetverbinding losgelaten. In lid 3 kan lokaal worden bepaald wat de hoogte is voor de
internetvergoeding. Aanspraak op een dergelijke internetvergoeding is alleen aan de orde
wanneer daadwerkelijk extra kosten worden gemaakt voor een (snellere) internetaansluiting in
verband met de uitoefening van het raadslidmaatschap.
N Artikel 14 is inhoudelijk niet gewijzigd en vernummerd naar artikel 13 in de nieuwe
modelverordening.
O Artikel 15 is inhoudelijk gewijzigd en vernummerd naar artikel 14 in de nieuwe
modelverordening. Per 1 februari 2016 kunnen wethouders ook in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming in de dubbele woonlasten, artikel 14 (nieuw) voorziet hier nu in. Tevens
zijn lid 1 en 2 voorzien van een koppeling met de Regeling Rechtspositie wethouders voor de
reis- en pensionkosten.
P Artikel 16 is inhoudelijk niet gewijzigd en vernummerd naar artikel 15 in de nieuwe
modelverordening.
Q Artikel 17 is inhoudelijk gewijzigd en vernummerd naar artikel 16 in de nieuwe
modelverordening. Ter vergroting van de leesbaarheid is lid 1 tekstueel aangepast en een lid
2 toegevoegd.
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R Artikel 18 is in zijn geheel vervallen en vervangen door een nieuw artikel 17 in de nieuwe
modelverordening. Artikel 17 (nieuw) bundelt de verschillende manieren waarop vergoeding
dan wel betaling van onkosten kan plaatsvinden.
S Artikel 19 is in zijn geheel vervallen en vervangen door een nieuw artikel 17 in de nieuwe
modelverordening.
T Artikel 20 is in zijn geheel vervallen, en vervangen door een nieuw artikel 17 in de nieuwe
modelverordening.
U Artikel 21 is vervallen door definitieve invoering van de werkkostenregeling.
V artikel 22 is inhoudelijk niet gewijzigd en vernummerd naar artikel 18.
W artikel 23 is inhoudelijk niet gewijzigd en vernummerd naar artikel 19.
X artikel 24 is inhoudelijk niet gewijzigd en vernummerd naar artikel 20.
Meer informatie
Een uitgebreide artikelsgewijze toelichting kunt u vinden bij de modelverordening, welke in de
bijlage bij deze brief is bijgesloten. Voorts kunt u op de website van de VNG via het
beleidsdossier Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid nog meer informatie vinden over de
rechtspositie van politieke ambtsdragers. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van
deze brief en de wijzigingen in de modelverordening dan kunt u deze per mail stellen via
informatiecentrum@vng.nl.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Voorzitter directieraad
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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