
ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 

Hoofdstuk II Vergoedingen raadsleden 

Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden  

In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is geregeld dat raadsleden voor 

hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. De hoogte van de vergoeding wordt 

bij gemeentelijke verordening bepaald. Wel is in het Rechtspositiebesluit het 

maximale bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden aangegeven. In artikel 

2 is de hoogte van de vergoeding bepaald op het maximale bedrag. Het bedrag van 

de vergoeding voor de werkzaamheden is geïndexeerd. Het wordt jaarlijks per 1 

januari herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor 

volwassenen, inclusief bijzondere beloningen. Hiervoor is in de gemeente geen 

nadere besluitvorming nodig omdat het bedrag van de vergoeding is gekoppeld aan 

het maximumbedrag dat de minister van BZK jaarlijks bijstelt.  

Artikel 9a 

Aan raadsleden wordt éénmalig gedurende de raadsperiode een vergoeding op 

declaratiebasis toegekend voor de aanschaf van een computer, bijbehorende 

apparatuur, software en het onderhoud daarvan benodigd voor het uitoefenen van 

het raadslidmaatschap. Het in artikel 9a genoemde bedrag wordt met ingang van een  

volgende nieuwe raadsperiode verhoogd met een percentage overeenkomstig de 

aanpassing van de vergoeding als bedoeld in artikel 2.  

Onder een computer wordt tevens begrepen een laptop, Ipad of tablet. 

De grondslag voor deze faciliteit is te vinden in artikel 7a, tweede lid, van het 

rechtspositiebesluit raads– en commissieleden.  

De vergoeding kan éénmalig per raadsperiode voor de volledige kosten worden 

aangevraagd. Opknippen over meerdere jaren is derhalve niet mogelijk. 

Het in artikel 9a genoemde bedrag is een netto bedrag.  Aan deze vergoeding zijn 

fiscale voorwaarden verbonden. Er wordt vanuit gegaan dat raadsleden de computer 

niet geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruiken. Dat betekent dat ook de hiervoor 

te verstrekken vergoeding fiscaal is belast en dat de belasting niet door de gemeente 

mag worden gecompenseerd. Het in artikel 9a genoemde netto bedrag moet daarom,  



bij een situatie waarin voor opting in is gekozen, worden gebruteerd en belast met 

loonbelasting naar het voor hen geldende inhoudingspercentage.   

Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de 

vergoeding naar de waarde in het economisch verkeer bij de aangifte 

Inkomstenbelasting als opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte 

kosten binnen de geldende randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten kunnen 

worden  opgevoerd.  

 

Artikel 11 Hardheidsclausule 

Er is behoefte aan een clausule om gevallen waarbij toepassing van de verordening 

strikt genomen onbillijk zou zijn een bijzondere voorziening te treffen. Voorheen was 

het treffen van een voorziening voorbehouden aan het college. Nu is deze 

bevoegdheid toebedeeld aan de voorzitter van de raad, als orgaan. Hij pleegt over de 

toepassing van dit artikel altijd eerst overleg met het presidium. 


