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I lnleiding

Op 16 maart2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. U bent gekozen als raadslid.

Deze gids informeert u over uw arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste onderwerpen zijn samengevat.
Voor meer diepgang wordt verwezen naar wetten, regelingen en verordeningen. Ook op de websites
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (www.politiekeambtsdragers.nl) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, rubriek Rechtspositie politieke ambtsdragers kunt u meer
informatie vi nden over uw arbeidsvoorwaarden.

De informatie in deze introductiegids is geschreven uitgaande van de geldende rechtspositieregelingen
op 1 februari2022. Deze gids is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen
rechten worden ontleend.

2 Rechtspositiealgemeen

Voor het uitoefenen van het ambt van raadslid ontvangt u een beloning. Tevens ontvangt u enkele
vergoedingen. De rechtspositie en arbeidsvoonaraarden van raads- en commissieleden staan in de
volgende wetten en regelingen:

Gemeentewet, hoofdstuk Vl (Geldelijke voozieningen ten behoeve van de leden van de raad
en de commissies);
het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

- de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers;
de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Barendrecht 2019.

U mag alleen beloningen en vergoedingen ontvangen die op één van deze wettelijke bepalingen of
regelingen is gebaseerd. ln artikel 99 Gemeentewet staat hierover het volgende: "Buiten hetgeen hun
bij of krachtens de wet is toegekend, onfuangen de leden van de raad, van een door de raad, het
college of de burgemeester ingestelde commíssie als zodanig geen andere vergoedingen en
tegemoetkomingen ten laste van de gemeente."

3 Begin raadslidmaatschap na de raadsverkiezingen

Vanaf de dag dat u als raadslid wordt beëdigd, vangt het raadslidmaatschap aan. Vanaf dit moment
heeft u aanspraak op de raadsvergoeding, de onkostenvergoeding en andere vooaieningen.

AIs u bent beëdigd als raadslid maar gelijktijdig ook de functie van demissionair wethouder bekleedt
heeft u geen recht op een beloning vanwege het raadslidmaatschap. U ontvangt een beloning vanuit
het wethouderschap.

Bij aan- of aftreden gedurende het jaar worden de raads- en onkostenvergoeding naar rato berekend.
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4 Zelfstandige, tenzij gekozen voor opting-in

Uw werkzaamheden als gekozen raadslid verricht u in beginsel niet in dienstbetrekking. Dit betekent
dat u fiscaal gezien als zelfstandige bent aangemerkt. De vergoedingen die u als raadslid ontvangt,

moet u dan in uw aangifte inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden opgeven.

U kunt belastingtechnisch ook kiezen voor een zogenaamd fictief werknemerschap (opting-in). lndien u
kiest voor opting-in, wordt u aangemerkt als fictief werknemer voor de loonheffing. Bij de uitbetaling van

de raadsvergoeding, wordt dan reeds loonheffing ingehouden.

Met andere woorden, bij opting-in wordt u door de fiscus behandeld alsof u een werknemer in

loondienst bent. Hierdoor betaalt u gedurende het jaar reeds belasting en voorkomt u een naheffing van

de fiscus. Van belang is om met het juiste loonheffíngspercentage te werken. Het juiste

loonheffingspercentage is afhankelijk van uw totale jaarinkomen. Als u kiest voor opting-in dan moet u
zelf aangeven welk percentage loonheffing moet worden ingehouden.

Als u heeft gekozen voor opting-in, moet u ook bijdragen aan de Zorgveuekeringswet. Er wordt dan

een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van 5,55o/o ingehouden op uw raadsvergoeding. Er vindt geen

inhouding plaats als u niet voor opting-in kiest. U betaalt de bijdrage Zorgvezekeringswet dan zelf via

een aanslag.

De keuze voor opting-in kan eenmaal per raadsperiode gemaakt worden en geldt in principe voor de
resterende raadsperiode.

5 Raadsvergoeding

Vanaf de dag van de beediging ontvangt u een raadsvergoeding. De hoogte van de vaste maandelijkse
raadsvergoeding is vastgelegd in artikel 3.1.1 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en

is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

Gemeente Barendrecht valt in inwonersklasse 5. Per 1 januari 2022bedraagt de raadsvergoeding
€ 1.406,42 bruto per maand. De vergoeding worden jaarlijks bíj ministeriële regeling geïndexeerd.

Vergo edi ng voo r co m missieleden
Aan een commissielid wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de
commissie toegekend ter hoogte van een bedrag per vergadering.

Per í januari2022bedraagt de vergoeding voor commissieleden € 90,02 bruto per vergadering. De
vergoeding worden jaarlijks bij ministeriële regeling geïndexeerd.

6 Vaste onkostenvergoeding

Een raadslid ontvangt een vaste onkostenvergoeding per maand. De hoogte van de
onkostenvergoeding is vastgelegd in artikel3.1.6. lid 'l Rechtspositiebesluit decentrale politieke

ambtsdragers. Deze vergoeding is in alle gemeenten gelijk.

Per 1 januari 2022 bedraagt de vaste onkostenvergoedin g € 183,27 netto per maand.
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Zaken die uit de vaste kostenvergoeding bekostigd moeten worden zijn onder andere:
Representatie
Vakliteratuur
Contributies, lidmaatschappen
Telefoonkosten
Bureaukosten, porti
Zakelijke giften
Bijdrage aan fractiekosten
Ontvangsten thuis
Excursies

De contributie voor een landelijke beroepsvereniging zoals de Nederlandse Vereniging van Raadsleden
hoeft u niet uit de vaste onkostenvergoeding te betalen. Deze kosten komen voor rekening van de
gemeente.

7 Toelage fractievoorzitter§

Fractievoorzitters ontvangen een toelage voor hun werkzaamheden. De hoogte van deze toelage is
vastgelegd in artikel 3.1.5 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Naast een basisbedrag van€74,81bruto per maand, ongeacht de fractiegrootte, bestaat de toelage uit
een variabel bedrag van € 10,68 bruto per maand voor elk raadslid dat de fractie buiten de
f ractievoorzitte r telt.

Per 1 januari2022 bedraagt de totale toelage voor een fractievoozitter maximaal€ 160,29 bruto per
maand.

I Toelagen voor raadsleden in commissie§

Geen extra toelage voor reguliere comrnissíes
Een lid van een reguliere commissie die is ingesteld ter voorbereiding van de besluitvorming in de
gemeenteraad ontvangt géén extra toelage.

Toelage lid rekenkamercommissie en vertrouwenscommissie
Een lid van de vertrouwenscommissie zoals bedoeld in artikel 61 lid 3 Gemeentewet en de
rekenkamercommissie zoals bedoeld in artikel 81a Gemeentewet ontvangt hiervoor een toelage.
De hoogte van de toelage is vastgelegd in artikel 3.1.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers.

Per 1 januari2022 bedraagt de toelage € 128,23 bruto per maand.

Toelage I i d o n de noekscommrssie
Een lid van een ondezoekscommissie zoals bedoeld in artikel 155a lid 3 Gemeentewet (zoals
bijvoorbeeld een enquètecommissie) krijgt hiervoor een toelage. De maximale hoogte van de toelage is
vastgelegd in artikel 3.1.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
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ln aÉikel 3 van de Verordening rechtspositie raads- en commíssieleden is bepaald dat een lid van een
onderzoekscommissie een bruto toelage per maand onfuangt van 114" deel van de vaste maandelijkse
raadsvergoeding.

I iPad

ln artikelg van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden is bepaald dat aan raads- en

commissieleden een iPad in bruikleen ter beschikking wordt gesteld. U sluit hiervoor een
bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Het is tevens mogelijk om bijbehorend (rand)apparatuur in bruikleen ter beschikking te krijgen.J Bijbehorende apparatuur is (rand)apparatuur die is bestemd om aan de iPad/tablet te worden
gekoppetd om informatie uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zi[n een muis, printer, scanner,
toetsenbord. De randapparatuur moet voor het werk noodzakelijk zijn'

Na beeindiging van uw raads- of commissielidmaatschap dient u de iPad en (rand)apparatuur weer in
te leveren bij de gemeente.

Í 0 Reiskostenvergoeding

Raads- en commissieleden hebben recht op een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van raads- en
commissievergaderingen (woon-werkverkeer) en werkbezoeken in het kader van de functie binnen de
gemeentegrenzen (dienstreizen). Het recht op de vergoeding is vastgelegd in artikel 3.1.7
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 3.1 Regeling rechtspositie decentrale
politieke ambtsdragers.

De gemeenteraad heeft besloten om ook de reis- en verblijfkosten te vergoeden voor reizen buiten het
grondgebied van de gemeente, mits de dienstreis plaatsvindt ter uitvoering van een beslissing van het
gemeentebestuur. Het recht op deze vergoeding is vastgelegd in artikel 4b van de Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden.

De reiskostenvergoeding is op declaratiebasis:
de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer of
een vergoeding van € 0,19 netto per kilometer bij gebruik van een eigen auto.

ïol- en veerkasten, parkeerkosten
Tol- en veerkosten worden vergoed bij woon-werkverkeer en bij dienstreizen.
Parkeerkosten worden alleen vergoed bij dienstreizen.

í1 Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overliiden

Een raadslid ontvangt eenmaal per jaar een bedrag ter hoogte van het bedrag van de vaste
maandelijkse raadsvergoeding, waarmee het raadslid voozieningen kan treffen ter zake van
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het recht op deze vergoeding is vastgelegd in artikel 5
van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden.

U ontvangt deze bruto vergoeding in november van ieder kalenderjaar.
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12 Zorgvoorziening

Voor raadsleden is vanuit de VNG een collectief contract met de lZA, CZ en Menzis afgesloten, waarin
een korting op de premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering wordt aangeboden. U

kunt zich aanmelden bij de lZA, CZ of Menzis als u wenst aan te sluiten bij dit collectief contract.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website https://www.collectiefzorgaanbod.nl/

1 3 Tegemoetkoming ziektekostenverzekering

Een raadslid heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering.
Het recht op deze vergoeding is vastgelegd in artikel3.1.10 Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers.

Per 1 januari 2022 is de vergoedin g € 114,44 netto per jaar. De vergoeding wordt maandelijks naar rato
uitbetaald.

í4 Scholing

Raads- en commissieleden kunnen, ten laste van de gemeente, deelnemen aan niet-partijpolitiek
georiënteerde scholing in verband met de uitoefening van het ambt van raadslid of commissielid. Het
recht op scholing is vastgelegd in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Nadere regels zijn vastgelegd in artikel 7 van de Verordening rechtspositie raads- en cornmissieleden.

{5 Overige voorzieningen en faciliteiten

Een raadslid kan aanspraak maken op een aantalvoozieningen en faciliteiten zoals vastgelegd in het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers:

(Preventieve) beveiligingsvoozieningen (artikel 3.3.1 );
Bedrijfsgeneeskundige zorg (artikel 3. 3. 5);
Voorzieningen in verband met beroepsziekte of een dienstongeval (artikel 3.3.6);

- Voorzieningen in verband met een structurele beperking (artikel 3.3.7).

Als u denkt aanspraak te kunnen maken op één of meer van de bovenstaande faciliteiten en
voozieningen kunt u contact opRemen met de griffie.

Ten aanzien van een commissielid zijn de (preventieve) beveiligingsvoorzieningen (artikel3.3.1), de
voozieningen in verband met beroepsziekte of een dienstongeval (artikel 3.3.6) en de voozieningen in
verband met een structurele beperking (artikel 3.3.7) van overeenkomstige toepassing.
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16 ïiidelijke vervanging bij ziekte of zwangerschap

Als raadslid valt u niet onder de Ziektewet en verplichte bedrijfsgeneeskundige zorg. Tijdens ziekte
worden de raadsvergoeding en onkostenvergoeding 1A0o/o aan u doorbetaald.

U kunt er ook voor kiezen om u in deze situaties te laten vervangen. Hiertoe dient u op grond van de
Kieswet een veaoek tot tijdelijk ontslag in te dienen bij de voorzitter van de raad. Na inwilliging van het

vezoek kan voor u een tijdelijke opvolger worden benoemd.

Tijdens de vervanging ontvangt u uw volledige raadsvergoeding en de helft van uw vaste
onkostenvergoeding. Uw vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige
onkostenvergoeding. De vervanging duurt 16 weken, daar kan niet van worden afgeweken. Per
zittingsperiode zijn maximaal drie vervangingsperioden per raadslid toegestaan.

Na afloop van de vervanging (16 weken) is uw vervanger van rechtswege ontslagen en hoeft geen

ontslag te worden ingediend bij de voorzitter van de raad. U bent met ingang van de eerste dag na de
vervangingsperiode van rechtswege weer raadslid en ontvangt weer uw volledige vergoedingen.

17 Gedragscode integriteit

Als raads- of commissielid geldt voor u een gedragscode die door de gemeenteraad is vastgesteld, in
aanvulling op artikel 15 Gemeentewet. Het doel van deze gedragscode is om raadsleden en
commissieleden een houvast te bieden bij hun politiek en bestuurlijk handelen als het gaat om
integriteit.

{ I Openbaarmaking nevenfuncties

Een raadslid is op grond van artikel 12van de Gemeentewet verplicht tot openbaarmaking van alle
andere functies (betaald en onbetaald), die worden vervuld naast het raadslidmaatschap. Onder de
openbaarmaking valt ook de hoofdbetrekking. De openbaarmaking vindt plaats door ter inzagelegging
van een opgave op het gemeentehuis en/of publicatie op de internetsite van de gemeente.

í9 Rechtsbijstand en aansprakelijkheid

Burgers roepen bestuurders en ambtenaren steeds vaker persoonl'rjk ter verantwoording als zij andere
dan gewenste besluiten nemen. Niet alleen civielrechtelijk, maar ook strafrechtelijk. Om bestuurders
enige mate van bescherming te kunnen is een beschermingspolis afgesloten bestaande uit
bestuurdersaansprakelijkheid, maar ook voor rechtsbijstand, traumabegeleiding en verhaal bij geweld

of bedreiging.

20 Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie in deze introductiegids? Dan kunt u contact
opnemen met de griffie. Zij beantwoorden uw vraag en/of zorgen voor doorgeleiding van uw vraag
naar de juiste personen of instanties.


