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Juridische grondslag Rechtspositiebesluit burgemeesters, Rechtspositiebesluit 
wethouders. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

Relaties met andere circulaires 

Ingangsdatum Verschillend 

Geldig tot Nader bericht 

1. Inleiding 
In deze circulaire worden bovengenoemde onderwerpen toegelicht. Deze vier zijn 
geregeld via bijgevoegde algemene maatregel van bestuur die is gepubliceerd op 
21 juni 2013 (Staatsblad 2013/222). De onderwerpen zijn zowel verschillend qua 
inhoud als qua ingangsdatum. Ook zien niet alle wijzigingen op alle politieke 
ambtsdragers. Op deze verschillen zal per onderwerp nader worden ingegaan. 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om u (in paragraaf 6) te informeren 
over de mogelijkheid om Loyalis Maatwerk Administraties (LMA) in te schakelen 
voor een keuring ingeval van een aanspraak van een burgemeester of wethouder 
op voortzetting van de uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa). Zie verder pan 6 hierna. 

2. A m b t s w o n i n g e n bu rgemees te rs 
Een ambtswoning is een woning die de gemeente huurt of koopt ten behoeve van 
de burgemeester. Tot voor kort werd de burgemeester op basis van artikel 35 van 
het Rechtspositiebesluit burgemeesters voor de bewoning ervan gekort met 12% 
op zijn of haar bruto bezoldiging. Toepassing van deze korting betekent echter 
niet altijd dat daarmee alle woonkosten voor functionaris zijn gedekt. Afhankelijk 
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van de economische huurwaarde van de woning is namelijk vaak ook nog het 
fiscale regime van toepassing. 
Met dit fiscale regime doel ik op het volgende. De fiscus merkt de terbeschikking
stelling van de ambtswoning aan de functionaris aan als loon in natura waarvoor 
de functionaris, afhankelijk van genoemde economische huurwaarde van de 
woning, een fiscale bijtelling kan worden opgelegd. In de praktijk bestond hier 
geregeld onduidelijkheid over bij de inhoudingsplichtige gemeenten. Onjuiste 
toepassing heeft gevolgen voor de burgemeester; Omdat de fiscus naast het 
lopende jaar tot v i j f j aa r kan terugvorderen, kan een naheffing of navordering bij 
de burgemeester afhankelijk van de omstandigheden oplopen tot een groot 
bedrag. Dit is ongewenst. 

Daarom is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 
overleg met de burgemeestersbonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), de staatssecretaris van Financiën, en de commissarissen van de Koning 
gekomen tot het volgende nieuwe systeem. 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-'0000395118 

Een burgemeester wordt voor de woonkosten van een ambtswoning gekort met in 
principe 18% van de bruto bezoldiging, ongeacht de huurwaarde van de ambts
woning. Dit is nu in artikel 35, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burge
meesters bepaald. Het gaat bij deze woonkosten (maar dat is niet nieuw) om de 
zogenaamde "kale huur", dus de woonkosten zonder gas, water, elektriciteit, e.d. 

Indien die huurwaarde hoger is dan de 18%'korting op de bezoldiging, is de 
burgemeester loon- en inkomstenbelasting over dat meerdere verschuldigd. Deze 
extra lasten worden in dit nieuwe systeem door de gemeente gecompenseerd. De 
grondslag voor deze compensatie is opgenomen in het vierde lid van artikel 35. 
Conform de fiscale wetgeving moet deze compensatie worden gebruteerd als het 
bestuursorgaan nog niet gekozen heeft voor de werkkostenregeling. Is wel 
gekozen voor de werkkostenregeling, dan kan deze compensatie netto worden 
verstrekt. Daarom is deze compensatie in artikel 36 als eindheffingsbestanddeel 
aangemerkt. 

Een verhoging van de korting op de bruto bezoldiging van 12% naar 18% oogt 
weliswaar als een "huurverhoging" van 50%, maar die 12% korting is zoals 
gezegd slechts een deel van de totale woonkosten/Als zowel de rechtspositionele 
als de fiscale kostencomponenten in ogenschouw worden genomen, zullen de 
totale lasten voor het gebruik van de ambtswoning al snel de 18% van de bruto 
bezoldiging bereiken en veelal overschrijden. Bovendien wordt het totaal te 
betalen bedrag aan woonkosten voor de burgemeesters gemaximeerd op deze 
18%. De eventuele woonkosten die boven dit percentage uitkomen, zijn voor 
rekening van de gemeente. 

Er moet echter een uitzondering worden gemaakt voor de situatie dat objectief 
aantoonbaar is dat de economische huurwaarde Zager is dan genoemde 18% van 
de bruto bezoldiging. Dit zal zich naar verwachting niet vaak voordoen, maar bij 
onverkorte toepassing zou in deze gevallen de burgemeester op grond van zijn 
rechtspositie een hogere "huur" moeten betalen dan op grond van de markt 
vereist zou zijn. Dat is niet redelijk. Daarom is in het tweede lid van artikel 35 
opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders dan moet besluiten 
dat het kortingspercentage wordt vastgesteld op dat lagere percentage. Hier is 
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geen sprake van discretionaire bevoegdheid, maar van een uitvoeringsbesluit. Is 
de huurwaarde lager, dan moet de korting lager worden vastgesteld. 
Er is geen vormvereiste voor het vaststellen van die economische huurwaarde. Het 
gaat er om dat die vaststelling op objectieve gronden plaatsvindt. Dat kan bij 
voorbeeld op basis van taxatierapporten of een beschikking van de bevoegde 
belastinginspecteur. 

De formulering van deze uitzondering in het tweede lid betekent ook dat het kan 
voorkomen dat het percentage van de korting op enig moment na de eerste 
vaststelling moet worden vastgesteld op een ander percentage. Dat is immers 
afhankelijk van de economische huurwaarde. Het kan dus ook een hoger 
percentage worden, zij het dat dit percentage natuurlijk gemaximeerd is op 18%. 
In de gevallen waarin het tweede lid van toepassing is, zijn de fiscale gevolgen 
voor burgemeester en het bestuursorgaan nihil; er is immers geen verschil met de 
economische huurwaarde. 

De regeling werkt terug tot en met 1 januar i 2013. De fiscus beziet de vraag of er 
sprake is van een heffingstekort per kalenderjaar en in principe na afloop van dat 
kalenderjaar op basis van de aangifte Inkomstenbelasting. In dit geval wordt de 
situatie vanaf 1 januari 2013 in beginsel dus pas bezien in 2014. Er is dus voor 
zowel gemeente als burgemeester alle reden en ti jd om de verhoging van de 
korting van 12% naar (maximaal) 18% voor 2013 te verdisconteren met de 
resterende maanden van het jaar. Op die manier helpt deze terugwerkende kracht 
om een naheffing bij de burgemeester voorkomen. 

Daarnaast is er overgangsrecht. In een aantal gemeenten bleek in dit verband dat 
er voor de periode van 1 januari 2007 tot 1 januari 2013 nageheven loonbelasting 
en nagevorderde inkomstenbelasting verschuldigd was. In het proces van de 
afwikkeling met de Belastingdienst zijn de desbetreffende gemeenten tot en met 
15 november 2012 in de gelegenheid gesteld om hun aanvraag in dit kader bij het 
ministerie in te dienen. Het totaal verschuldigde bedrag voor de gemeenten die 
zich hebben gemeld, is door het ministerie van BZK aan de Belastingdienst 
betaald. Dit besluit legt een juridische grondslag onder deze compensatie die eind 
2012 is afgewikkeld. 

3. WIA-voorziening decentrale politieke ambtdragers 
Alle decentrale politieke ambtsdragers met een structurele functionele beperking 
kunnen nu aanspraak maken op een tegemoetkoming voor de bekostiging van een 
voorziening als bedoeld in artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeids
vermogen (WIA). Voor de gemeente gaat het hier om de burgemeester, de 
wethouder of het raadslid. 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-0000395118 

De WIA kent voorzieningen tot bevordering van de arbeidsparticipatie van (over-
heids)werknemers met een structurele functionele beperking. Het gaat dus om 
arbeidsplaatsvoorzieningen en voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding 
naar arbeid. Omdat politieke ambtsdragers geen werknemer zijn in de zin van de 
WIA, zijn zij uitgesloten van de in die wet geregelde voorzieningen. Via de 
gepubliceerde wijziging van de desbetreffende rechtspositiebesluiten kunnen 
genoemde ambtsdragers zo veel mogelijk op dezelfde wijze en onder dezelfde 
voorwaarden als werknemers en overheidswerknemers op grond van de WIA, 
aanspraak maken op een financiële vergoeding van deze voorzieningen. 
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Indien een arts oordeelt dat het om een structurele functionele beperking gaat en 
betrokkene (burgemeester, wethouder of raadslid) bekostigt zo'n WIA-voorziening, 
dan kent het college van burgemeester en wethouders de tegemoetkoming toe. 
Hier is geen discretionaire bevoegdheid. 

Voor de burgemeester, wethouder of raadslid mag een voorziening uitsluitend een 
vergoeding of tegemoetkoming in geld behelzen, geen voorzieningen in natura. De 
reden hiervan is dat de huidige grondslagen in de Gemeentewet niet toestaan dat 
er niet-financiële voorzieningen worden verstrekt. 

Op dit punt werkt dit besluit terug tot en met 1 januari 2013. 

4. Schrappen grondslag uitkeringsregelingen raadsleden 
De mogelijkheid dat gemeenten een uitkeringsregeling instellen voor hun raads
leden is met ingang van 1 juli 2013 geschrapt. 

Verschillende ministers van BZK hebben zich hier al over uitgesproken en ook in 
de Tweede Kamer en in de lokale politiek zelf is in de loop der jaren steeds meer 
steun ontstaan om deze voorzieningen af te schaffen. Het lidmaatschap van een 
gemeenteraad wordt gezien als een nevenfunctie die in principe naast een 
reguliere dienstbetrekking wordt vervuld. Raadsleden zijn dus over het algemeen 
niet primair afhankelijk van het inkomen uit hun politieke ambt en zij kunnen ver 
van tevoren aan zien komen wanneer hun ambtsperiode eindigt. Verder wordt nu 
als onwenselijk beschouwd dat de uitkering voor afgetreden raadsleden vaak werd 
verstrekt onafhankelijk van de hoogte van het hoofdinkomen en zonder dat een 
sollicitatieplicht was geregeld. 

De mogelijkheid om uitkeringsregelingen vast te stellen voor raadsleden vervalt 
per 1 jul i 2013, maar er is wel sprake van overgangsrecht voor zittende raads
leden in gemeenten waar al vóór deze datum een uitkeringsregeling was vast
gesteld. Het recht op uitkering op basis van zo'n uitkeringsregeling vervalt name
lijk pas na de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en dan nog 
uitsluitend voor de nieuw gekozen en herkozen raadsleden. 

Dat betekent dat het raadslid van een gemeente waar vóór 1 jul i 2013 een 
uitkeringsregeling was vastgesteld, nog aanspraak kan maken op die uitkering als 
hij of zij na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 besluit te stoppen of niet 
wordt herkozen. 
Dit overgangsrecht geldt ook voor raadsleden van een gemeente waar vóór 1 juli 
2013 een uitkeringsregeling was vastgesteld, en die betrokken zijn bij een 
herindeling tussen 1 juli 2013 en de algemene gemeenteraadsverkiezingen in 
2014. Indien raadsleden niet meer herkozen worden na een herindelingverkiezing 
tussen 1 juli 2013 en de algemene gemeenteraadsverkiezingen in 2014, vallen zij 
nog onder het oude regime. 
Voor de na genoemde gemeenteraadsverkiezingen nieuw gekozen of herkozen 
raadsleden geldt echter dat zij na aftreden geen recht zullen hebben op een 
uitkering uit hoofde van het raadslidmaatschap. 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-0000395118 
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5. Uitwerking vervangingsregeling wethouders wegens 
zwangerschap en bevalling of ziekte 

De Wet van 6 jul i 2011 tot regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders 
en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (Stb. 2011, 375) 
maakt het mogelijk dat wethouders gedurende een periode van zestien weken 
kunnen worden vervangen als zij wegens zwangerschap en bevalling of ziekte hun 
functie ti jdelijk niet kunnen vervullen. Daartoe wordt ti jdeli jk de norm voor het 
maximale aantal te benoemen bestuurders buiten werking gesteld. 
In de memorie van toelichting bij deze wet is aangegeven dat een aantal zaken 
nader zou worden geregeld op het niveau van het rechtspositiebesluit. Dit is nu 
gebeurd. In artikel 10 van het Rechtspositiebesluit wethouders is nu een 
voorziening opgenomen voor de tijdelijke vervanger; in artikel 11 wordt de 
onkostenvergoeding van degene die vervangen wordt, gedurende het ti jdelijk 
verlof gehalveerd. Hieronder wordt op deze twee zaken ingegaan. 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-0000395118 

Artikel 10: voorziening voorde tijdelijke vervanger 
In genoemde wet van 6 jul i 2011 is bepaald dat de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers (Appa) niet van toepassing is op de tijdelijke vervanger. In 
plaats daarvan is nu in het Rechtspositiebesluit wethouders opgenomen dat aan de 
vervanger een extra vergoeding wordt toegekend waarmee die in een verzekering 
voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden kan voorzien. De hoogte van 
dit vaste bedrag is voor de vervanger van de wethouder afhankelijk van de 
gemeentegrootte. Deze varieert op grond van de tabel in artikel 10 van het 
rechtspositiebesluit van €262 tot €590 per maand. Voor de toekenning is niet 
relevant of betrokkene ook daadwerkelijk een verzekering heeft afgesloten. 

Deze vergoeding is een bruto vergoeding. Zij is niet aangemerkt als eindheffings
bestanddeel. Dit betekent dat het een belaste vergoeding betreft die tot het loon 
van de vervanger behoort; ook voor bestuursorganen die al hebben gekozen voor 
de werkkostenregeling. 

Een premie voor de bovengenoemde verzekering is in het kader van de 
inkomstenbelasting aftrekbaar van het inkomen van betrokkene, voor zover het 
gaat om een premie voor een aanspraak op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, 
ziekte of ongeval als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel c, van de Wet 
Inkomstenbelasting 2001. Uw verzekeringsmaatschappij kan daarover uitsluitsel 
geven. Een premie voor een overlijdensuitkering is niet aftrekbaar. 

Er is sprake van terugwerkende kracht, te weten tot en met 3 augustus 2011. Dat 
is de datum van inwerkingtreding van de regeling voor de tijdelijke vervanging van 
de wethouders. Dat wil zeggen dat gemeenten in voorkomend geval een 
nabetaling moeten doen aan degenen die in de periode 3 augustus 2011 tot en 
met 1 juli 2013 gedurende een of meer periodes van 16 weken een wethouder 
hebben vervangen die wegens zwangerschap en bevalling of ziekte de functie 
ti jdeli jk niet heeft kunnen vervullen. 

Een dergelijke nabetaling wordt belast in het jaar van genieten, dus in dit geval 
zal dat in 2013 zijn. Er is geen sprake van belastingheffing in 2011 of 2012, want 
in die jaren bestond het recht op deze vergoeding nog niet. 
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Artikel 1 1 : Halvering onkostenvergoeding van degene die vervangen wordt 
In artikel 11 van genoemd rechtspositiebesluit is bepaald dat de onkostenvergoe
ding van degene die vervangen wordt, gedurende het ti jdeli jk verlof de helft 
bedraagt van het bedrag dat een wethouder ontvangt als hij of zij in functie is. 

Deze halvering kan niet met terugwerkende kracht worden uitgevoerd. Het betreft 
immers een rechtspositionele verslechtering. Deze wordt daarom vanaf 1 jul i 2013 
toepasselijk op wethouders die op of na 1 jul i 2013 tijdelijk verlof genieten. 

6. Keuring voorgezette uitkering Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa) 

Op grond van de Appa bestaat onder omstandigheden in geval van invaliditeit, 
aanspraak op voortzetting van de uitkering. Voor het vaststellen van de aanspraak 
is de uitslag van een keuring van belang. 

Deze keuring kent een specifiek protocol. Niet alle geneeskundigen zijn bevoegd 
deze keuring uit te voeren. Naar aanleiding van signalen uit de praktijk is gezocht 
naar een instantie die de bedoelde keuring kan uitvoeren. Bij Loyalis Maatwerk
administraties (LMA) vinden deze keuringen al plaats voor bestuursorganen die 
het uitvoeren van de Appa-uitkering aldaar hebben ondergebracht. LMA is bereid 
gevonden de keuring bij (wijze van dienstverlening) aan te bieden aan bestuurs
organen die géén cliënt zijn bij LMA. 

De aanvraagprocedure is als volgt: 
1. Het bestuursorgaan dat van de dienstverlening gebruik wil maken (opdracht

gever), neemt contact op met LMA/mevr. H. Feron, 045-5794372/ 
henny.ferontaioyalis.nl. 

2. De aanvraag van de keuring dient drie maanden vóór afloop van de uitkering 
plaats te vinden, zodat de keuring kan worden afgerond, voordat de uitkering 
eindigt. 

3. De kosten van de keuring worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 
Deze bedragen € 2500,- . Er kan sprake zijn van bijkomende kosten, zoals 
het opvragen van een aanvullend psychologisch rapport, het opvragen van 
stukken bij verschillende artsen etc. Om deze reden wordt door LMA op 
declaratiebasis gefactureerd. 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-0000395118 

6. 

LMA stuurt een opdrachtbevestiging (inclusief voorwaarden) naar de 
opdrachtgever. Deze gaat schriftelijk (via een e-mailbericht) akkoord waarna 
LMA de procedure opstart. 

Bij de aanvraag geeft de opdrachtgever de volgende gegevens door aan LMA: 
- naam, voorletters, adres en telefoonnummer van de persoon die moet 
worden gekeurd; 
- burgerservicenummer. 

De Medisch Adviseur van Loyalis stelt op basis van het keuringsrapport een 
keuringsuitslag/advies op dat naar de opdrachtgever wordt gestuurd. 
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7. Algemene inwerkingtreding werkkostenregeling uitgesteld 
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de werkkostenregeling (WKR) niet per 
1 januari 2014, maar per 1 januari 2015 verplicht gaat gelden voor alle werk
gevers. De staatssecretaris van Financiën heeft de algemene inwerkingtreding met 
één jaar uitgesteld. 

In de WKR kan in 2013, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,5% 
(was in 2011 en 2012: 1,4%) van het totale fiscale loon (de "vri je ruimte") 
worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers 
en politieke ambtsdragers die onder de loonbelasting vallen. Over het bedrag 
boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de 
gemeente loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 
80%. Kortheidshalve zij hier verwezen naar de circulaire van 8 maart 2011, 
kenmerk 2011-40998. 

8. Vragen en informatie op internet 
Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van 
BZK via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl. 

Informatie die betrekking heeft op gemeentelijke politieke ambtsdragers, kunt u 
vinden op de internetsite van de Rijksoverheid: www.riiksoverheid.nl. Daarna kiest 
u Ministeries/Ministerie van BZK/Onderwerpen/Gemeenten. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
voor deze, 
de directeur Arbeidszaken Publieke Sector, 
A 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-000039511£ 

.D.R 
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Datum 

Besluit van 12 juni 2013 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit 1 5 j u l i 2 0 1 3 

commissar issen van de Koning, het Rechtspositiebesluit burgemeesters, Kenmerk 
het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, het Rechtspositiebesluit 2013-0000395118 
wethouders, het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Waterschapsbeslui t 
en het Rechtsposit iebesluit Rijksvertegenwoordiger BES in verband met I 
een wijziging in de regeling inzake ambtswoningen en enkele andere 
wijzigingen 

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 
14 mei 2013, nr. 2013- 0000282194, CZW; 

Gelet op de artikelen 44, tweede lid, en 66, tweede lid, van de Gemeentewet, de 
artikelen 43, tweede lid, en 65, tweede lid, van de Provinciewet en de artikelen 
32a, eerste lid, en 44, eerste lid, van de Waterschapswet en artikel 193, tweede 
lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 mei 2013, 
No.W04.13.0142/1); ; 

1 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 6 juni 2013, nr. 2013-0000331515; I 

i 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I 

Het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 9 komt te luiden: 

Artikel 9 
1. Voor het bewonen van een ambtswoning wordt op de bezoldiging een korting 
toegepast van 18%. 
2. Indien gedeputeerde staten de economische huurwaarde van de ambtswoning 
lager vaststellen dan 18% van de bezoldiging, stellen zij de korting, in afwijking 
van het eerste lid, vast op dat lagere percentage. 
3. Indien de commissaris van de Koning een ambtswoning bewoont, draagt hij de 
onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik ten laste van ! 
de huurder zijn. 
4. Indien de commissaris van de Koning voor het gebruik van een ambtswoning ! 
loon- en inkomstenbelasting is verschuldigd, vergoedt de provincie deze belasting 
aan de commissaris van de Koning. 

B ' 

Aan artikel 9a wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f 
dooreen puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 
g. de vergoeding, bedoeld in artikel 9, vierde lid. 



CIRCULAIRE 

Datum 
C 15 juli 2013 

Kenmerk 

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 2oi3-oooo395iië 

Artikel 13 
1. Gedeputeerde staten kennen een commissaris die naar het oordeel van een arts 
een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de provincie op 
aanvraag een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een voorziening als 
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen. 
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 
ARTIKEL I I 

Het Rechtspositiebesluit burgemeesters wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 23 komt te luiden: 

Artikel 23 
1. Het college van burgemeester en wethouders kent een burgemeester die naar 
het oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van 
de gemeente op aanvraag een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een 
voorziening als bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen. 
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 
B 

Artikel 35 komt te luiden: 

Artikel 35 
1. Voor het bewonen van een ambtswoning wordt op de bezoldiging een korting 
toegepast van 18%. 
2. Indien het college van burgemeester en wethouders de economische 
huurwaarde van de ambtswoning lager vaststelt dan 18% van de bezoldiging, stelt 
het college de korting, in afwijking van het eerste lid, vast op dat lagere 
percentage. 
3. Indien de burgemeester een ambtswoning bewoont, draagt hij de 
onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik ten laste van 
de huurder zijn. 
4. Indien de burgemeester voor het gebruik van een ambtswoning loon- en 
inkomstenbelasting is verschuldigd, vergoedt de gemeente deze belasting aan de 
burgemeester. 
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Aan artikel 36 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f 
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 
g. de vergoeding, bedoeld in artikel 35, vierde lid. 

ARTIKEL I I I 

Het Rechtspositiebesluit gedeputeerden wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In hoofdstuk 3 wordt voor paragraaf 2 een paragraaf ingevoegd, luidende: 

§ 1. Vergoedingen in verband met de tijdelijke vervanging in verband met 
zwangerschap en bevalling of ziekte 

Artikel 7 
De tijdelijke vervanger van de gedeputeerde die verlof heeft wegens 
zwangerschap en bevalling of ziekte, ontvangt voor zijn verzekering voor 
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden €590 per maand. 

Artikel 8 
De gedeputeerde die verlof heeft wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, 
ontvangt een onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt 
verbonden kosten ter hoogte van de helft van het in artikel 21 bedoelde bedrag. 

B 

Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 17 
1. Gedeputeerde staten kennen een gedeputeerde die naar het oordeel van een 
arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de provincie op 
aanvraag een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een voorziening als 
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen. 
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 

ARTIKEL IV 

Het Rechtspositiebesluit wethouders wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In hoofdstuk 3 wordt voor paragraaf 2 een paragraaf ingevoegd, luidende: 

§ 1. Vergoedingen in verband met de tijdelijke vervanging in verband met 
zwangerschap en bevalling of ziekte 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-0000395118 



CIRCULAIRE 

Artikel 10 

De tijdelijke vervanger van de wethouder die verlof heeft wegens zwangerschap 
en bevalling of ziekte, ontvangt per maand voor zijn verzekering voor 
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden het bij zijn gemeentegrootte 
behorende bedrag, bedoeld in de onderstaande tabel. 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-0000395118 

Aantal 
inwoners 
gemeente 

Tot en met 
8.000 
8.001-
14.000 
14.001-
24.000 
24.001-
40.000 
40.001-
60.000 
60.001-
100.000 
100.001-
150.000 
150.001-
375.000 
375.001 en 
meer 

Tegemoetkoming 
verzekering arbeids
ongeschiktheid, 
ouderdom en 
overlijden 
€ 262 

€ 303 

€ 343 

€ 369 

€ 410 

€ 450 

€ 491 

€ 518 

€ 590 

Artikel 11 
De wethouder die verlof heeft wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, 
ontvangt een onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt 
verbonden kosten ter hoogte van de helft van het in artikel 25 bedoelde bedrag. 

B 

Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 21 
1. Het college van burgemeester en wethouders kent een wethouder die naar het 
oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de 
gemeente een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een voorziening als 
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen. 
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 
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Datum 
ARTIKEL V is juli 2013 

Kenmerk 

Het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden wordt als volgt gewijzigd: 2013-0000395118 

A 

Artikel 8 vervalt. 

B 

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 11a 
1. Gedeputeerde staten kennen een lid van provinciale staten dat naar het oordeel 
van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de 
provincie op aanvraag een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een 
voorziening als bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen. 
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 

ARTIKEL VI 

Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 9 vervalt. 

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 12a 
1. Het college van burgemeester en wethouders kent een lid van de raad dat naar 
het oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van 
de gemeente op aanvraag een tegemoetkoming toe voor een voorziening als 
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen. 
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 

ARTIKEL VII 

Het Waterschapsbesluit wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Na artikel 3.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
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Datum 
Artikel 3.9a ISM2013 
1. Het dagelijks bestuur kent een lid van het algemeen bestuur dat naar het Kenmerk 
oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van het 2 0 1 3 - 0 O 0 0395i i8 
waterschap op aanvraag een tegemoetkoming toe voor een voorziening als 
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen. 
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 

B 

In artikel 3.17 wordt "Artikel 3.9" vervangen door: Artikel 3.9, artikel 3.9a. 

C 

In artikel 3.41 wordt "3 .9 " vervangen door: 3.9, 3.9a. 

ARTIKEL VI I I 

Het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 8 komt te luiden: 

Artikel 8 
1. Voor het bewonen van een ambtswoning wordt op de bezoldiging een korting 
toegepast van 18%. 
2. Indien Onze Minister de economische huurwaarde van de ambtswoning lager 
vaststelt dan 18% van de bezoldiging, stelt hij de korting, in afwijking van het 
eerste lid, vast op dat lagere percentage. 
3. Indien de Rijksvertegenwoordiger een ambtswoning bewoont, draagt hij de 
onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik ten laste van 
de huurder zi jn. 
4. Indien de Rijksvertegenwoordiger voor het gebruik van een ambtswoning loon-
en inkomstenbelasting is verschuldigd, vergoedt het Rijk deze belasting aan de 
Rijksvertegenwoordiger. 

B 

Aan artikel 8a wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b 
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 
c. de vergoeding, bedoeld in artikel 8, vierde lid. 

C 

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 10a 
1. Onze Minister kent de Rijksvertegenwoordiger die naar het oordeel van een arts 
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een structurele functionele 
beperking heeft, ten laste van het Rijk op aanvraag een tegemoetkoming toe voor 
een voorziening als bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen. 
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. 

Datum 
15 juli 2013 

Kenmerk 
2013-0000395118 

ARTIKEL IX 

Voor de periode van 1 januari 2007 tot 1 januari 2013 compenseert de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aan de Belastingsdienst 
verschuldigde nageheven loonbelasting en nagevorderde inkomstenbelasting in 
verband met de ambtswoning van de commissaris, de burgemeester en de 
Rijksvertegenwoordiger over deze periode. 

ARTIKEL X 

1. Een uitkering op grond van een uitkeringsregeling op basis van artikel 9 van het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden aan raadsleden, die uiterlijk 
aanvangt op de datum van aftreden van de leden van de raad in de oude 
samenstelling na de raadsverkiezingen van 2014, of een herindelingsverkiezing na 
publicatie van dit besluit maar vóór de raadsverkiezingen in 2014, wordt verstrekt 
tegen de voorwaarden van de verordening, zoals die gold op de dag voor de 
inwerkingtreding van dit besluit. 
2. Een uitkering op grond van een uitkeringsregeling op basis van artikel 8 van het 
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden aan leden van provinciale staten, 
die uiterlijk aanvangt op de datum van aftreden van de leden van de provinciale 
staten in de oude samenstelling na de provincialestatenverkiezingen van 2015, 
wordt verstrekt tegen de voorwaarden van de verordening, zoals die gold op de 
dag voor de inwerkingtreding van dit besluit. 

ARTIKEL XI 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013, met dien verstande dat 
de artikelen I, I I , I I I , onderdeel B, IV, onderdeel B, V, onderdeel B, V I , onderdeel 
B, VI I en VI I I terugwerken tot en met 1 januari 2013 en de artikelen I I I , 
onderdeel A en IV, onderdeel A, terugwerken tot en met 3 augustus 2011. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

dr. R.H.A. Plasterk 


