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Geachte heer Bagchus, 

 

Op 3 augustus jl. ontvingen wij uw consultatieverzoek inzake de conceptregeling rechtspositie 

decentrale politieke ambtsdragers. In vervolg op de eerdere consulatie op het geharmoniseerd  

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (kenmerk: 2018-0000216625) die 

momenteel ter advisering voorligt bij de Raad van State. Onze reactie daarop heeft u 30 mei 2018 

ontvangen. In dit geharmoniseerd besluit is in een aantal artikelen een grondslag opgenomen voor 

nadere regels. De conceptregeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers - die u ons nu 

ter consultatie heeft voorgelegd - bevat deze nadere regels. Hierbij sturen wij u de reactie van de 

VNG op deze (concept)regeling.  

 

Overgangsrecht 

In het voorstel geldt onder andere bij de regeling voor reiskosten zogenoemd overgangsrecht. 

Hoewel wij begrijpen dat een nieuw rechtpositiebesluit voor- en nadelen kan hebben voor 

decentrale politieke ambtsdragers maakt overgangsrecht het nieuwe rechtspositiebesluit en de 

regeling juridisch ingewikkeld(er). Bij overgangsrecht worden er diverse cohorten / groepen met 

verschillende rechten onderscheiden. Hierdoor worden enerzijds rechten van zittende politieke 

ambtsdragers gerespecteerd, maar anderzijds zorgt overgangsrecht ook voor ongelijkheid in 

rechtspositionele aanspraken. Wij willen u dan ook vragen om regelingen voor overgangsrecht tot 

een minimum te beperken en daar waar overgangsrecht noodzakelijk is, de regeling zo gemakkelijk 

mogelijk in de uitvoering te maken. Hierbij kan worden gedacht aan een apart hoofdstuk in de 

toelichting (Nota van Toelichting). 
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Reiskosten raadsleden 

De conceptregeling bevat voor raads- en commissieleden een imperatieve bepaling voor reiskosten 

binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening van de functie. Wij willen uw aandacht vragen 

voor de relatie tussen artikel 3.1 van de conceptregeling en de bepalingen 96 en 97 uit de 

Gemeentewet. In deze bepalingen van de Gemeentewet is vastgelegd dat de raad een vergoeding 

voor reiskosten binnen en buiten de gemeente bij verordening mág regelen. Nu deze materie al in 

hogere regelgeving verplicht wordt geregeld heeft de verordeningsbevoegdheid van de raad ten 

onrechte geen betekenis meer. Wij vragen u hiernaar te kijken.  

 

Reiskosten burgemeesters en wethouders 

Het voorstel behelst ook een verdere invulling van de hoogte van vergoedingen. Voor het onderdeel 

reiskosten voor burgemeesters en wethouders vragen wij u aandacht voor de positie van 

bestuurders in gemeenten met een grotere oppervlakte, deze bestuurders leggen in verhouding met 

bestuurders in de ‘stadse’ gemeenten meer dienstkilometers af met de (eigen) auto. Wij vrezen 

voor een mogelijke ongelijkheid die kan ontstaan tussen bestuurders werkzaam voor gemeenten 

met een klein oppervlakte en bestuurders werkzaam voor gemeenten met een relatief grotere 

oppervlakte.   

 

Ter beschikking gestelde woning en auto  

Het voorstel behelst ook een nadere regeling voor de ter beschikking gestelde woning. De VNG ziet 

dat hierin redelijkheid is betracht in de eigen bijdrage in verhouding tot de economische huurwaarde 

van de woning. Ons inziens doet deze regeling het meest recht aan de verschillende belangen - in 

vergelijking tot het huidige systeem - zoals geen korting op de bruto-bezoldiging en de aansluiting 

bij de huidige 18% voor woonplaatsvoorzieningen. 

 

Het voorstel behelst ook een facultatieve regeling voor de ter beschikking gestelde auto. In de 

regeling wordt de eigen bijdrage berekent aan de hand van een formule. Wij willen u vragen gezien 

de nieuwe bepalingen in de regeling om in uw circulaire extra aandacht te schenken aan de uitleg 

van deze regeling- eventueel met rekenvoorbeelden- zodra deze van kracht wordt. 

 

Fiscaal  

Wij constateren dat voor belangrijke bepalingen zoals reis- en verplaatsingskosten een invulling is 

gegeven aan de hoogte van de maximale vergoeding en hoe deze vergoeding fiscaal moet worden 

aangemerkt. Echter constateren wij ook dat bij een aantal regelingen zoals loopbaanoriëntatie en 

mobiliteit bevorderende activiteiten, het stelsel bewaken en beveiligen en scholing sprake is van 

‘open-norm-regelingen’ en een nadere fiscale duiding ontbreekt. In de praktijk blijkt dat daar waar 

deze “open normen” gelden veel vragen bij gemeenten rijzen. Ter voorkoming van onduidelijkheid 

hierover kan wellicht voor dergelijke regelingen aansluiting worden gezocht bij  bestaande fiscale 

criteria in de Wet op de Loonbelasting 1964. Op deze wijze kunnen gemeente gemakkelijker 

beoordelen wat “redelijke” kosten zijn en hoe hoog deze kosten voor deze voorzieningen mogen 

zijn. 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J. Kriens 
Algemeen directeur 


