MEMORANDUM
Overzicht wijzingen naar aanleiding van rechtspositiebesluit politieke
ambtsdragers
Voorzieningen voor Statenleden
1.

Deel vergoeding uitbetalen als presentiegeld

Heden
n.v.t.

Vanaf 28 maart 2019
20% van de maandelijkse vergoeding kan afhankelijk worden gemaakt
van het aantal bijgewoonde Statenvergaderingen.

Keuze:
20% van de maandelijkse vergoeding aan Statenleden als presentiegeld uitkeren, afhankelijk van het aantal
bijgewoonde vergaderingen.
Voorstel:
Niet opnemen. De administratieve lasten van het bijhouden van presentielijsten wegen niet op tegen het
tegengaan van ’spook-statenlidmaatschap’. Tot op heden is dit geen probleem geweest in de Utrechtse
staten.

2.

Toelage lid onderzoekscommissie

Heden
n.v.t.
Binnen de provincie is dit nog niet voorgekomen

Vanaf 28 maart 2019
Toelage vaststellen tot ten hoogste driemaal de
maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden
per jaar voor de duur van de activiteiten van de
commissie.

Keuze:
De hoogte van de vergoeding voor lidmaatschap van een onderzoekscommissie per jaar vaststellen tot een
maximum van driemaal de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden per jaar.
Voorstel: De maximale toelage opnemen in verband met de inspanningen/ zwaarte die gepaard gaan met
lidmaatschap van een dergelijke commissie.

3.

Toelage lid bijzondere commissie

Heden
n.v.t.

Vanaf 28 maart 2019
Mogelijkheid tot het vaststellen van een toelage van
maximaal €120,- per maand voor de duur van de
activiteiten van de commissie per maand.

Binnen de provincie zitten er geen staten leden in de
bijzondere commissies.
Keuze:
Het niet of op een bepaalde hoogte vaststellen van een toelage voor lidmaatschap van een bijzondere
commissie tot een maximum van €120,- per maand.

Voorstel: Gelet op het feit dat PS een bijzondere commissie bij verordening moeten instellen, ligt het in de
rede om op dat moment ook de hoogte van de toelage voor het lidmaatschap van de bijzondere commissie
in die verordening voor de bijzondere commissies te regelen. Voorgesteld wordt om niets op te nemen in de
rechtspositieverordening.

4.

Toelage fractievoorzitter

Heden
Een toelage voor de duur van het
voorzitterschap gelijk aan 1,2% van de
vergoeding op jaarbasis per jaar en een
toelage gelijk aan 0,4% van de vergoeding
op jaarbasis voor elk lid dat de fractie
buiten de fractievoorzitter telt. Bij elkaar
ten hoogste 6,4% van de vergoeding op
jaarbasis.

5.

Vanaf 28 maart 2019
Een toelage van €70,- per maand voor de
duur van de uitoefening van het
fractievoorzitterschap, vermeerderd met
€10,- voor elk lid dat de Statenfractie telt
buiten de fractievoorzitter.
De toelage bedraagt maximaal €150,- per
maand.
Indien de werkzaamheden starten of
eindigen in de loop van de maand, wordt de
toelage naar rato bepaald.

reiskostenvergoeding

Heden
€ 0,37 per kilometer bij het gebruik van eigen
vervoer, waarvan € 0,19 onbelast en € 0,18 belast.
Taxikosten worden vergoed in het geval van in
redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten

6.

Vanaf 28 maart 2019
€ 0,19 onbelast per kilometer bij gebruik van eigen
vervoer;
Vergoeding van veer- en tolkosten voor het
bijwonen van vergaderingen van provinciale staten
en commissievergaderingen en voor reizen ten
behoeve van uitoefening van de functie;
Vergoeding van parkeerkosten voor reizen ten
behoeve van uitoefening van de functie;
Taxikosten worden niet langer vergoed.

Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

Heden
Een uitkering bij overlijden aan de weduwe of
weduwnaar van wie het overleden statenlid niet
duurzaam gescheiden leefde, gelijk aan het bedrag
van de vergoeding voor de werkzaamheden over een
tijdvak van drie maanden.

Vanaf 28 maart 2019
De mogelijkheid om te bepalen dat statenleden
eenmaal per jaar een bedrag ontvangen ter hoogte
van de vergoeding van hun werkzaamheden voor
één maand, waarmee zij voorzieningen kunnen
treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid,
ouderdom, overlijden.
De grondslag om een collectieve verzekering af te
sluiten waarbij wordt voorzien in de opbouw van
ouderdomspensioen en voorzieningen bij invaliditeit
en overlijden, is hiermee komen te vervallen.

Keuze:
Het wel of niet in de verordening opnemen van een dergelijke jaarlijkse bijdrage.
Voorstel: Een jaarlijkse bijdrage toekennen als compensatie van de huidige uitkering bij overlijden.
7.

Compensatietoelage bij korting door WW-uitkering

Heden
Indien een staten- of commissielid een uitkering
ontvangt op grond van de Werkloosheidswet en op
de uitkering wordt gekort door het ontvangen voor
een vergoeding voor werkzaamheden als staten- of
commissielid, wordt deze korting met een toelage
gecompenseerd.

Vanaf 28 maart 2019
Deze grondslag vervalt.
De toelichting zegt dat een dergelijke situatie door
een andere inkomensverrekening onder de Wet
werk en zekerheid niet meer kan voorkomen.
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Voorzieningen Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten
1) Reiskosten voor CdK en Gedeputeerden
Heden
Commissaris:
-

-

Vanaf 28 maart 2019
Commissaris en Gedeputeerde:
€ 0,19 onbelast per kilometer bij gebruik van eigen
vervoer voor woon-werkverkeer, mits ingeschreven
op een adres binnen de provincie of in het bezit van
een ontheffing, en reizen ten behoeve van
uitoefening van het ambt.

Kosten voor gebruik openbaar vervoer voor
woon-werkverkeer
€ 0,15 per kilometer voor woonwerkverkeer
Kosten voor gebruik openbaar vervoer voor
het reizen ten behoeve van uitoefening van
het ambt
€ 0,28 per kilometer voor reizen ten
behoeve van uitoefening van het ambt bij
gebruik van het eigen vervoer

Voor woon-werkverkeer worden aan de commissaris
of de gedeputeerde bij gebruik van een eigen auto
tevens de veer- en tolkosten vergoed.
Voor de commissaris geldt een overgangsregeling.
Kiezen tussen oude of nieuwe voorwaarden

Gedeputeerde:
-

-

een openbaar vervoerjaarkaart eerste of
tweede klasse voor woon-werkverkeer
€ 0,15 per kilometer voor woonwerkverkeer bij gebruik van eigen vervoer.
bij gebruik van openbare middelen van
vervoer en van een taxi voor het reizen ten
behoeve van het ambt krijgt men een
volledige vergoeding van de in redelijkheid
gemaakte kosten
€ 0,28 per kilometer voor reizen ten
behoeve van uitoefening van het ambt bij
gebruik van het eigen vervoer

2) Loopbaanoriëntatie
Heden
n.v.t.

Vanaf 28 maart 2019
De kosten die de commissaris of gedeputeerde
maakt omdat hij zich tijdens het ambt oriënteert op
zijn verdere loopbaan of mobiliteit bevorderende
activiteiten ontplooit, komen ten laste van de
provincie

3) Buitengewoon verlof CdK
Heden
Een vrouwelijke commissaris heeft aanspraak op
zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Vanaf 28 maart 2019
Geen grondslag meer. Verlof zal in overleg
plaatsvinden met PS. CdK blijft formeel in functie en
behoudt de aanspraken die bij het ambt horen.

4) Vergoeding in verband met verhuizing
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Heden
CdK: Vergoeding van verhuiskosten bij verhuizing in
verband met de benoeming. Deze vergoeding is ook
voor kosten bij het betrekken van tijdelijke
huisvesting.
Indien de CdK niet over woonruimte beschikt na
benoeming, heeft hij aanspraak op vergoeding van
reis- en pensionkosten.
Gedeputeerden: Provinciale Staten hebben bij
verordening bepaald dat gedeputeerden die nog niet
in de provincie wonen, aanspraak hebben op reis- en
pensionkosten en op een vergoeding van
verhuiskosten in verband met de benoeming.

Vanaf 28 maart 2019
CdK en gedeputeerden hebben eenmalig aanspraak
op een vergoeding van verhuiskosten bij verhuizing
in verband met de benoeming van buiten de
provincie naar de provincie.
De vergoeding bedraagt het fiscaal onbelaste
maximum (thans €7.750,-)
In het geval de CdK/Gedeputeerde nog geen
woonplaats binnen de provincie heeft, heeft hij
aanspraak op vergoeding voor kosten voor tijdelijke
huisvesting en vergoeding van reiskosten naar de
woning waar hij ten tijde van de benoeming woonde
voor één bezoek per week.
Indien de verhuizing leidt tot dubbele woonlasten,
heeft de ambtsdrager tot ten hoogte drie jaar na
benoeming recht op tegemoetkoming in de kosten
van de dubbele lasten.
De Cdk heeft één jaar na eervol ontslag of nietherbenoeming bij vertrek uit de provincie eenmalig
aanspraak op verhuisvergoeding, tenzij hij elders
voor vergoeding in aanmerking komt.

5) Ter beschikking gestelde woning
Heden
CdK: Voor het bewonen van een ambtswoning wordt
een korting op de bezoldiging toegepast van 18%. De
CdK draagt de onderhoudskosten welke volgens wet
en plaatselijk gebruik ten laste van de huurder zijn.
Gedeputeerden: n.v.t.

Vanaf 28 maart 2019
De CdK of Gedeputeerde betaalt voor het bewonen
van een door de provincie ter beschikking gestelde
woning een eigen bijdrage per maand aan de
provincie van 18% van de bezoldiging. De bewoner
draagt de onderhoudskosten welke volgens wet en
plaatselijk gebruik ten laste van de huurder zijn

6) Terugkeer wegens dringende reden
Heden
CdK: bij dringend dienstbelang wordt, na overleg
met de Minister, de schade vergoed die hij en zijn
gezinsleden lijden, indien hij uit het buitenland moet
terugkeren. Gs stellen de hoogte van de vergoeding
vast.
Gedeputeerden: n.v.t.
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Vanaf 28 maart 2019
Schadeloosstelling voor CdK en gedeputeerden.
Bij gedeputeerden toetst de CdK marginaal.
Het artikel is niet langer beperkt tot terugroeping uit
het buitenland. Het gaat om schade die wordt
geleden omdat de ambtsdrager zich buiten zijn
ambtsgebied bevindt. Schade van gezinsleden wordt
niet langer standaard vergoed. Dit is afhankelijk van
de omstandigheden van het geval.

Ter beschikking gestelde auto

Heden
Gedeputeerden:
Een gedeputeerde kan voor reizen ten behoeve van
de provincie gebruikmaken van een dienstauto met
chauffeur. De dienstauto kan ook worden gebruikt
voor reizen van huis naar de plek van tewerkstelling.

Vanaf 28 maart 2019
GS kunnen aan de CvdK of gedeputeerden een auto
ter beschikking stellen. Dit kan een dienstauto of een
leaseauto zijn. Een ter beschikking gestelde auto kan
worden gebruikt voor zowel bestuurlijke als zakelijke
doeleinden. Hieronder wordt mede verstaan het
gebruik in het kader van de uitoefening van
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CvdK:
Aan de CvdK wordt een dienstauto ter beschikking
gesteld.

nevenfuncties waarvan uitoefening naar oordeel van
GS in het belang van de provincie is. Een voorbeeld
hiervan is lidmaatschap van het IPO.
GS kunnen bepalen dat de auto ook gebruikt kan
worden voor andere dan bestuurlijke of zakelijke
doeleinden. Bij privégebruik (gebruik anders dan
zakelijk of bestuurlijk), wordt een eigen bijdrage
betaald.

Keuze:
1)
a. GS stellen ten laste van de provincie een auto voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar aan de
CvdK; of
b. GS stellen een auto op afroep ter beschikking aan de CvdK; of
c. GS stellen een auto ten laste van de provincie exclusief ter beschikk8ng aan de CvdK; of
d. De CvdK mag de exclusief ter beschikking gestelde auto gebruiken voor andere dan zakelijke of
bestuurlijke doeleinden.
2)
a.

GS stellen ten laste van de provincie een auto voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar aan
een gedeputeerde; of
b. GS stellen een auto op afroep beschikbaar aan een gedeputeerde; of
c. GS stellen een auto ten laste van de provincie exclusief ter beschikking aan de gedeputeerde; of
d. De gedeputeerde mag de exclusief ter beschikking gesteld auto gebruiken voor andere dan zakelijke
of bestuurlijke doeleinden.
Voorstel:
De huidige praktijk handhaven met oog op de eerder door GS genomen besluiten. Dit is keuze mogelijkheid
1a en 2a.

Gemeenschappelijke voorzieningen
1.

Vergoeding kosten scholing

Heden
Geen maximale scholingsvergoeding,

Vanaf 28 maart 2019
Er is een mogelijkheid om een maximale
scholingsvergoeding in te stellen.
Er is de mogelijkheid om een scholingsplan op te
stellen, waaraan aanvragen met betrekking op het
volgen van scholing worden getoetst.

PS :
De griffier beoordeeld of er sprake is van deelname
in belang van het statenlidmaatschap.

CvdK:
Scholing in verband met uitoefening ambt komt voor
rekening van de provincie.
GS:
Scholing die naar oordeel van GS in verband met
uitoefening van het ambt wordt gevolgd, komt voor
rekening van de provincie.

Keuze:
- De scholingsvergoeding op een bepaald bedrag te maximeren.
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- Een scholingsplan op te stellen waaraan aanvragen met betrekking op het volgen van scholing worden
getoetst.
Voorstel: Een maximum per categorie (PS, GS, CvdK) in te stellen en de huidige aanvraagpraktijk te
handhaven.
2.

Informatie en communicatievoorzieningen

Heden
PS
De leden ontvangen een vergoeding voor een device
gebaseerd op een afschrijvingstermijn van drie jaar.

Vanaf 28 maart 2019
Een vergoeding is niet meer mogelijk. Voor de duur
van de uitoefening van de functie worden
noodzakelijke informatie- en communicatiemiddelen
ter beschikking gesteld. Hieronder wordt verstaan
een laptop/ tablet. Het betreft een
bruikleenovereenkomst. De middelen blijven
eigendom van de provincie.

GS
Zij krijgen een device en een telefoon beschikbaar
gesteld vanuit de provincie.

Voorstel: voor PS leden een laptop/tablet beschikbaar stellen. Voor GS het huidige beleid handhaven.

3.

Geschikte vervoersvoorziening

Heden
n.v.t.

Vanaf 28 maart 2019
Het is mogelijk om een geschikte
vervoersvoorziening te vergoeden of ter beschikking
te stellen aan een staten- of commissielid, de
commissaris of een gedeputeerde met een
functionele beperking.

Keuze:
- Geen geschikte vervoersvoorziening vergoeden of ter beschikking stellen aan een staten- of
commissielid, de commissaris of een gedeputeerde met een functionele beperking
- Wel een geschikte vervoersvoorziening vergoeden of ter beschikking stellen aan een staten- of
commissielid, de commissaris of een gedeputeerde met een functionele beperking.
Voorstel:
Wel een geschikte vervoersvoorziening vergoeden of ter beschikking stellen aan een staten- of commissielid,
de commissaris of een gedeputeerde met een functionele beperking.

4.

Bedrijfsgeneeskundige zorg

Heden
PS: n.v.t.

Vanaf 28 maart 2019
Het college van gedeputeerde staten treft ten laste
van de provincie een voorziening voor
bedrijfsgeneeskundige zorg voor statenleden,
gedeputeerden en de CvdK.

Gedeputeerden: n.v.t.

CvdK: Bedrijfsgeneeskundige begeleiding
overeenkomstig de voor (Rijks)ambtenaren
geldende voorschriften
Keuze:
Invullen van de wijze van bedrijfsgeneeskundige begeleiding voor alle ambtsdragers. Eventuele aansluiting
bij de bedrijfsgeneeskundige zorg voor de ambtenaren van de provincie.
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Voorstel: Aansluiten bij de bedrijfsgeneeskundige begeleiding voor ambtenaren.
5.

Parkeerfaciliteiten

Heden
Alle PS- en GS-leden hebben parkeerrechten
voor de garage én voor P2 bij de Statenzaal.

Vanaf 28 maart 2019
De provincie heeft de keus afspraken te maken wat
betreft de parkeerfaciliteiten.
Het toegang geven tot het parkeerterrein van de
provincie valt voor staten- en commissieleden onder
de werking van de Provinciewet
De Provinciewet bepaalt dat een niet- geldelijke
voorziening, zoals parkeerfaciliteiten, toegestaan is
als die in de provinciale verordening is geregeld.
Bijkomende voorwaarde is dat de provinciale
verordening wordt goedgekeurd door de minister
van BZK.

Keuze:
-

Geen afspraken maken over de
parkeerfaciliteiten
- Wel afspraken maken over de
parkeerfaciliteiten
Voorstel:
Afspraken maken over de parkeerfaciliteiten
volgens de huidige praktijk

Voorzieningen voor commissieleden
1.

Hogere vergoeding

Heden
Commissies waarbij een bijzonder beroepsmatige
deskundigheid is verreist of de normale vergoeding
niet voldoende is wordt opgesomd in de verordening
met de vergoeding die voor de leden van die
commissie gelden.

Vanaf 28 maart 2019
In artikel het Besluit is geregeld dat een hogere
vergoeding kan worden vastgesteld
vanwege de bijzonder beroepsmatige deskundigheid
van een commissielid of omdat de normale
vergoeding niet in redelijke verhouding staat tot de
zwaarte van de taak en de omvang van de te
verrichten werkzaamheden. Het Besluit geeft niet
aan dat de hogere vergoeding gemaximeerd is.
Deze hogere vergoeding kan ook op een andere plek
geregeld worden. Bijvoorbeeld in de
verordening waarmee de commissie wordt ingesteld
waarin het commissielid, waarvoor de hogere
vergoeding op zijn plaats is, zitting zal hebben

Keuze:
Het al dan niet opnemen van een hogere vergoeding voor commissieleden die deelnemen aan een
commissie waarbij een bijzonder beroepsmatige deskundigheid of de normale vergoeding niet voldoende is
opnemen in de verordening.
Voorstel:
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Wel opnemen. Dit sluit aan bij de huidige praktijk.

2.

Reiskostenvergoeding

Heden

Vanaf 28 maart 2019

€ 0,37 per kilometer bij het gebruik van eigen
vervoer, waarvan € 0,19 onbelast en € 0,18 belast.

€ 0,19 onbelast per kilometer bij gebruik van eigen
vervoer;

Taxikosten worden vergoed in het geval van in
redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten.

Vergoeding van veer- en tolkosten voor het
bijwonen van vergaderingen van provinciale staten
en commissievergaderingen en voor reizen ten
behoeve van uitoefening van de functie;
Vergoeding van parkeerkosten voor reizen ten
behoeve van uitoefening van de functie;
Taxikosten worden niet langer vergoed.

De procedure van declaratie en betaling

Heden
In de huidige verordening zijn drie manieren van
betaling aangegeven.
1) Declareren bij de provincie
2) Rechtstreekse facturering aan de provincie
3) Creditcard
Per kostensoort wordt aangegeven welke manier
van betaling gewenst is.

Vanaf 28 maart 2019
De provincie heeft de optie de declaratie afspraken
op te nemen in de verordening. De
modelverordening geeft de volgende optie:
In de modelverordening wordt er een duidelijke
volgorde aangebracht in de manieren van betalen.
De voorkeursvariant is rechtstreekse facturering aan
de provincie. Als dat niet mogelijk is, kan de uitgave
worden gedaan met een provinciale creditcard.
Alleen als de betaling niet op die manieren kan
gebeuren, kan de ambtsdrager of het commissielid
de betaling uit eigen middelen doen en vervolgens
declareren bij de provincie

Keuze:
- Declaratie afspraken niet opnemen in de verordening
- Het huidige declaratiesysteem handhaven en opnemen in de verordening
- De modelverordening volgen
Voorstel:
Het huidige declaratiesysteem handhaven en opnemen in de verordening.
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