
   

Factsheet

Gemeenteambtenaren in 
stembureaus

Aanspraken van gemeenteambtenaren die zitting 
nemen in een stembureau
Met de verkiezingen voor de deur komen er bij 
gemeenten steeds meer vragen van medewerkers of 
werkzaamheden in het stembureau van de gemeente 
mogen verrichten waar zij wonen of werken. Hierbij 
gaat het om medewerkers die benoemd worden in 
een stembureau, maar ook om medewerkers die 
helpen bij de stemmentelling op een stembureau. 
Verder leven er vragen bij medewerkers hoe de 
eventuele vergoedingen die zij krijgen voor de 
werkzaamheden op het stembureau fiscaal moeten 
worden behandeld. Hier volgt een overzicht van wat 
er in de gemeentelijke sector over dit onderwerp is 
afgesproken en hoe werkgevers in de sector 
gemeenten hiermee om kunnen gaan.

Geen centrale afspraken over verlof
In de arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO voor 
de sector gemeenten is geen expliciete afspraak 
gemaakt over vergoedingen of verlof van 
medewerkers werkzaamheden verrichten in een 
stembureau. Dit in tegenstelling tot de 

arbeidsvoorwaardenregeling ARAR voor de sector 
rijksoverheid In de ARAR is afgesproken dat 
ambtenaren in aanmerking komen voor bijzonder 
verlof in artikel 33 e.v. ARAR indien zij zitting willen 
nemen in een stembureau. 

Lokale keuzemogelijkheden 
Er zijn twee mogelijkheden voor medewerkers om 
werkzaamheden te verrichten voor een stembureau. 
De mogelijkheden zijn afhankelijk van de vraag waar 
de medewerker werkzaamheden verricht. Dit kan 
een stembureau zijn in de gemeente waar de 
medewerker is aangesteld of een stembureau in een 
andere gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een 
gemeente zijn waar de medewerker woont of een 
buurgemeente. 

1. Indien het stembureaulid is benoemd in een 
stembureau in een andere gemeente dan waar 
de medewerker ambtelijk is aangesteld. De 
medewerker kan:
• Wettelijk vakantieverlof opnemen op grond 

van artikel 6:2 e.v. CAR-UWO. Dit verlof wordt 
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door de gemeente toegekend indien het 
bedrijfsbelang zich hiertegen niet verzet. Het 
salaris en salaristoelagen van de medewerker 
worden doorbetaald.

• Het Individueel Keuzebudget (IKB) gebruiken 
om bovenwettelijke verlofuren te kopen en 
op te nemen. Dit verlof wordt door de 
gemeente toegekend ,indien het 
bedrijfsbelang zich hiertegen niet verzet. Het 
salaris en salaristoelagen van de medewerker 
worden doorbetaald.

• Buitengewoon verlof aanvragen al dan niet 
met doorbetaling van salaris om in een 
stembureau zitting te nemen op grond van 
artikel 6:4:5 CAR-UWO. In dit artikel van de 
CAR-UWO wordt de mogelijkheid geboden 
om buitengewoon verlof voor overige 
redenen toe te kennen aan de medewerker. 
De gemeente kan dit verzoek aanvaarden en 
nadere afspraken maken over het wel of niet 
doorbetalen van het salaris en de 
salaristoelagen.

2. Indien het stembureaulid is benoemd in een 
stembureau in dezelfde gemeente waar de 
medewerker ambtelijk is aangesteld. De 
medewerker kan: 
• Werkzaamheden uitvoeren als taak binnen de 

aanstelling, indien de gemeente de 
medewerker heeft aangewezen om 
werkzaamheden te verrichten. In dit geval zal 
de medewerker geen verlof op hoeven te 
nemen. De werkzaamheden kunnen worden 
verricht op grond van artikel 2:1B, tweede lid, 
CAR-UWO.

Wanneer kan een vergoeding worden verstrekt?
Of een vergoeding kan worden verstrekt aan een 
medewerker die werkzaamheden verricht op een 
stembureau is afhankelijk van de gemeente waar de 
medewerker is aangesteld:
a. Indien de medewerker werkzaamheden verricht 

in een stembureau in een gemeente waar de 
medewerker is aangesteld, dan is er geen recht 
op een vergoeding. Je krijgt dan al een salaris 
van de gemeente en de werkzaamheden op het 
stembureau worden vervuld vanuit het 
takkenpakket behorend bij de functie. De 
medewerker bespreekt de wens op zitting te 
nemen op het stembureau met de 
leidinggevende, waarbij de leidinggevende 
medewerkers kan aanwijzen.

b. Het stembureaulid wil werkzaamheden verrichten 
in een andere gemeente dan de gemeente waar 
het stembureaulid is aangesteld. Het werk voor 
het stembureau zal in dit geval losstaan van de 

reguliere functie. Indien de medewerker zitting 
neemt in een stembureau in een andere 
gemeente dan waar de werkzaamheden worden 
verricht, dan heeft de medewerker wel aanspraak 
op een vergoeding. 

Voorbeeld: 
Een gemeenteambtenaar woont in de gemeente 
Zoetermeer, maar wenst zitting te nemen in het 
stembureau in de gemeente Delft om aldaar 
werkzaamheden te verrichten voor de verkiezingen. 
De medewerker wordt benoemd in de gemeente 
Delft. Het is in dit geval de gemeente Zoetermeer 
die het verlof moet goedkeuren en de gemeente 
Delft die de vergoeding aan de medewerker 
verstrekt.

Hoe wordt de vergoeding fiscaal behandeld?
Uiteraard is het van belang om te weten of de 
vergoeding belast of onbelast is. Tevens is van 
belang wat de gemeentelijke werkgever moet doen 
of doorgeven aan de Belastingdienst. Dit wordt 
bepaald in de fiscale wetgeving. 

Presentiegelden
Het staat gemeenten vrij om een 
presentievergoeding te verstrekken aan de 
stembureauleden die zitting nemen op een 
stembureau bij een andere gemeente. De hoogte 
van deze vergoeding voor stembureauleden mag de 
gemeente zelf bepalen. Hiervoor zijn geen kaders of 
richtlijnen gesteld door de VNG. 

Gemeente als inhoudingsplichtige in de Wet 
Loonbelasting 
Er zijn gemeenten die het presentiegeld als 
vrijwilligersvergoeding verstrekken. De 
vrijwilligersvergoeding is in de Wet Loonbelasting 
1964 geregeld. De gemeente zal dan als 
inhoudingsplichtige geen loonheffing afhouden van 
de vergoeding (belastingvrij). 

Het gerechtshof Amsterdam heeft onlangs 
geoordeeld dat de vergoeding voor de 
werkzaamheden verricht als lid van een stembureau 
niet kwalificeert als een onbelaste 
vrijwilligersvergoeding in de loonbelasting1. De 
vrijwilligersvergoeding is alleen toegestaan, indien 
de vergoeding binnen de grenzen van de fiscale 
voorwaarden blijft. Indien de gemeente een 
vergoeding verstrekt, dan moet de gemeente als 

1 Gerechtshof Amsterdam, 23 april 2015, 
ECLI:NL:GHAMS:2015:1479



   

inhoudingsplichtige bepalen wat het uurloon is. De 
vergoeding per uur kan worden berekend door het 
aantal feitelijk gewerkte uren op het stembureau te 
delen door de vergoeding die wordt gegeven. 

Er wordt fiscaal voldaan aan de eisen van een 
vrijwilligersvergoeding (safe harbour toets), indien 
een medewerkers van 23 jaar of ouder maximaal 
€ 4,50 per uur krijgt met een maximum van € 150 per 
maand en € 1.500 per jaar.

Voorbeeld
Een medewerker van de gemeente Dordrecht werkt 
19 uren op het stembureau en ontvangt een 
vergoeding van € 150 van de gemeente Rotterdam 
voor de werkzaamheden op het stembureau. De 
Belastingdienst heeft in dit geval geoordeeld dat de 
vergoeding € 7,89 per uur bedraagt. In dat geval is 
door de belastingrechter onlangs geoordeeld dat 
deze vergoeding per uur hoger is dan maximaal € 
4,50 per uur. De vergoeding werd belast als resultaat 
uit overige werkzaamheden in Box I van de 
Inkomstenbelasting. De vrijwilligersregeling kan niet 
worden toegepast en de vergoeding is derhalve niet 
belastingvrij.

Gemeenten moeten bij het bepalen en toekennen 

van de vergoeding voor werkzaamheden op het 
stembureau dus eerst toetsen aan de 
vrijwilligersregeling. Hierbij zijn twee uitkomsten 
mogelijk:
a. Indien de vergoeding per uur onder de € 4,50 

per uur blijft, dan is een vrijwilligersvergoeding 
mogelijk, indien aan de eisen wordt voldaan. De 
gemeente hoeft dan de vergoeding niet op te 
geven via een IB-47 formulier aan de 
Belastingdienst. De medewerker geniet dan de 
vergoeding belastingvrij.

b. Indien de vergoeding per uur boven de € 4,50 
per uur uitstijgt, dan kan de vrijwilligersregeling 
geen toepassing vinden. De gemeente moet dan 
de vergoeding wel opgeven via een IB-47 
formulier aan de Belastingdienst als betaling aan 
derden. De medewerker betaalt dan over de 
vergoeding in de aangifte inkomstenbelasting.

Het stembureaulid moet de vergoeding voor de 
werkzaamheden in de jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen altijd 
zelf controleren en zonodig corrigeren. Het 
stembureaulid blijft namelijk altijd zelf 
verantwoordelijk voor een juiste aangifte 
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
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