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Bijlage bij de gedragscodes van de burgemeester en van de wethouders 

 

 

Regels omtrent gebruik van gemeentelijke voorzieningen, vergoedingen en 

declaraties  
 

I Uit de Regeling rechtspositie burgemeesters 

 

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende een 

aantal rechtspositionele aangelegenheden ten aanzien van burgemeesters, van 20 februari 

2004, Stcrt. 41, laatstelijk gewijzigd 28 oktober 2011, Stcrt. 2011, 19571.  

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Gelet op de artikelen 30, 31, 32 en 34 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters; 

Besluit: 

 

Artikel 1  

Lid 1  

a. een belastingheffing in verband met ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde 

computerapparatuur, bijbehorende apparatuur en software, dan wel 

communicatieapparatuur als bedoeld in artikel 30, eerste en derde lid, van het 

Rechtspositiebesluit burgemeesters;  

b. een vergoeding voor de aanschaf of het gebruik van de eigen computerapparatuur, 

bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in artikel 30, tweede lid, van het 

Rechtspositiebesluit burgemeesters;  

ontvangt de burgemeester ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een 

tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde van deze apparatuur en software voor 

de periode van maximaal drie jaar.  

Na toepassing werkkostenregeling luidt het eerste lid: 

Lid 1  
Voor zover er sprake is van een vergoeding voor de aanschaf of het gebruik van de eigen 

computerapparatuur, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in artikel 30, tweede 

lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, ontvangt de burgemeester ten laste van de 

gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde van 

deze apparatuur en software voor de periode van maximaal drie jaar. 

Lid 2  
De aanleg- en abonnementskosten van de internetverbinding ten behoeve van het gebruik van 

de computer komen ten laste van de gemeente. 

Lid 3  
Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van een bruikleenovereenkomst 

vast. 

 

Artikel 2  
De in artikel 30, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters bedoelde vergoeding 

voor het gebruik van de privé-telefoon bedraagt € 25,– bruto per maand. 

Na toepassing werkkostenregeling luidt dit artikel:  

De in artikel 30, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters bedoelde vergoeding 

voor het gebruik van de privé-telefoon bedraagt € 12,– bruto per maand. 

 

https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Computer-_en_communicatieapparatuur_349158
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Computer-_en_communicatieapparatuur_349158
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Computer-_en_communicatieapparatuur_349158
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Computer-_en_communicatieapparatuur_349158
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Computer-_en_communicatieapparatuur_349158
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Artikel 3
1
  

Lid 1  
De verhuiskostenvergoeding, bedoeld in artikel 31, eerste en derde lid, van het 

Rechtspositiebesluit burgemeesters, betreft het bedrag van: 

a. de kosten voor het transport van de bagage en de inboedel van de betrokkene en zijn 

gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en 

uitpakken van bagage en inboedel;  

b. andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de kosten van 

inrichting van de woning en tijdelijke opslag, tot een maximum van € 5.818,46.  

Lid 2  
Kosten in verband met de aan- of verkoop van een woning en verbouwingskosten worden niet 

aangemerkt als kosten als bedoeld in het eerste lid. 

Lid 3  
Het recht op de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, vervalt indien de verhuizing niet heeft 

plaatsgevonden binnen twee jaar na de dag waarop de benoeming als burgemeester ingaat. 

Artikel 3a
1
  

Lid 1  
In aanvulling op artikel 3, eerste lid, omvat de verhuiskostenvergoeding, bedoeld in artikel 31, 

eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters in geval van dubbele woonlasten een 

tegemoetkoming in de kosten voor de duur van ten hoogste twee jaar. Indien de burgemeester 

voordat hij aanspraak maakte op deze tegemoetkoming, gebruik heeft gemaakt van de 

vergoeding voor pensionkosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, of een vergoeding op grond 

van artikel 3a van deze regeling, zoals dat luidde op 1 januari 2010, wordt de periode waarin 

daarvan gebruik is gemaakt, in mindering gebracht op de in de eerste zin genoemde maximale 

duur. Deze periode wordt eerst in mindering gebracht op het eerste jaar, bedoeld in het tweede 

lid. 

Lid 2  
De tegemoetkoming bestaat uit het bedrag van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de 

huisvesting en bedraagt het eerste jaar ten hoogste 18% en het tweede jaar ten hoogste 15% 

van de bezoldiging, waarbij voor de berekening van de tegemoetkoming de bezoldiging niet 

lager wordt gesteld dan het bedrag behorend bij inwonersklasse 2 en niet hoger dan dat 

behorend bij inwonersklasse 6, bedoeld in bijlage I van het Rechtspositiebesluit 

burgemeesters. 

Lid 3  
Onder de daadwerkelijk gemaakte kosten van de huisvesting, bedoeld in het tweede lid, 

worden verstaan: 

a. het bedrag van de huur van de woning in de gemeente waar de burgemeester is benoemd, 

vermeerderd met de kosten voor elektriciteit, gas en water;  

b. de rente van schulden ter verwerving van de woning in de gemeente waar de 

burgemeester is benoemd, vermeerderd met de kosten voor elektriciteit, gas en water; óf  

c. de korting op de bezoldiging vanwege de bewoning van een ambtswoning, vermeerderd 

met de kosten voor elektriciteit, gas en water.  

Lid 4  

De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand na de benoeming waarop de 

dubbele woonlasten ontstaan, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand waarin de 

tegemoetkoming wordt aangevraagd, en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand 

waarin de woning waar de burgemeester tot zijn benoeming woonde, is verkocht, of na afloop 

van de in het eerste lid bedoelde maximale duur. De datum van verkoop wordt bepaald op de 

dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd. 

https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/2_1_regeling_rechtspositie_burgemeesters_349364#1#1
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Verhuiskosten_349160
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/2_1_regeling_rechtspositie_burgemeesters_349364#1#1
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Verhuiskosten_349160
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Bezoldiging_burgemeesters_372723
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Lid 5  
De tegemoetkoming wordt slechts verleend indien:  

a. de burgemeester in de betrokken gemeente binnen een jaar na zijn benoeming een woning 

huurt of koopt dan wel een ambtswoning ter beschikking krijgt; én  

b. de woning waar de burgemeester tot zijn benoeming woonde kenbaar in de verkoop staat 

en de rente van schulden ter verwerving van die woning drukt op het huishouden van de 

burgemeester.  

Lid 6  
Voor de burgemeester die is benoemd vóór 1 november 2011 blijft het vijfde lid, onderdeel a, 

buiten toepassing. 

Lid 7  
De verschuldigde loon- en inkomstenbelasting over de tegemoetkoming worden door de 

gemeente aan de burgemeester vergoed. 

 

Artikel 4  

Lid 1  
De vergoeding voor reis- en pensionkosten, bedoeld in artikel 31, tweede lid, van het 

Rechtspositiebesluit burgemeesters betreft: 

a. per maand een bedrag van maximaal 90 procent van de gemaakte pensionkosten tot ten 

hoogste 50 procent van de bezoldiging;  

b. voor reiskosten tussen de woonplaats en de plaats van verblijf:  

1. de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer;  

2. bij gebruik van een eigen personenauto, een bedrag van € 0,15 per afgelegde 

kilometer. 

Lid 2  
Indien geen aanspraak wordt gemaakt op een vergoeding van pensionkosten, bedraagt de 

vergoeding voor het reizen tussen de woonplaats en de gemeente: 

a. de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer;  

b. bij gebruik van een eigen personenauto, een bedrag van € 0,15 per afgelegde kilometer.  

Lid 3
1
  

Onder de pensionkosten worden verstaan de kosten voor een hotel of ander tijdelijk verblijf, 

waaronder mede de kosten voor elektriciteit, gas en water worden begrepen en de kosten die 

in rekening worden gebracht voor overige diensten of zaken niet. 

 

Lid 4  
Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van pensionkosten als bedoeld in het eerste lid, 

onder a, ingeval er aanspraak kan worden gemaakt op de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 

3a, eerste lid. 

 

Lid 5  
Onder de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer, bedoeld in het eerste en tweede 

lid, worden verstaan de kosten van voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een 

dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of via een geleidesysteem voortbewogen 

voertuig dan wel met een veerpont of een veerboot. 

 

Lid 6  

https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Verhuiskosten_349160
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/2_1_regeling_rechtspositie_burgemeesters_349364#1#1
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Het recht op de vergoeding, bedoeld in het eerste en tweede lid, vervalt een jaar na de dag 

waarop de benoeming als burgemeester ingaat. 

Artikel 5  

Lid 1  
De vergoeding van kosten voor woonwerkverkeer, bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, 

van het Rechtspositiebesluit burgemeesters betreft: 

a. de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer, bedoeld in artikel 4, vijfde lid;  

b. bij gebruik van een eigen personenauto een bedrag van € 0,15 per afgelegde kilometer.  

Lid 2  
In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, geldt voor een waarnemend burgemeester een 

bedrag van € 0,37 per afgelegde kilometer 

Na toepassing werkkostenregeling luidt het tweede lid: 

 

Lid 2  
In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, geldt voor een waarnemend burgemeester een 

bedrag van € 0,28 per afgelegde kilometer. 

 

Lid 3 
2  

De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend toegekend indien de woonplaats 

van de burgemeester is gelegen binnen de gemeente waarin hij is benoemd als burgemeester, 

met uitzondering van het eerste jaar voor zover de raad ontheffing heeft verleend van het 

vereiste van ingezetenschap, bedoeld in artikel 71, tweede lid, van de Gemeentewet. 

 

Artikel 6  

Lid 1  
Indien de burgemeester voor de uitoefening van zijn functie voor vervoer binnen de gemeente 

regelmatig zakelijk gebruik maakt van een eigen personenauto, heeft hij daarvoor aanspraak 

op een vaste vergoeding of een vergoeding op basis van het jaarlijks per eigen personenauto 

afgelegde aantal kilometers. 

 

Lid 2  
De vaste vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt per maand: 

a. 64,75 in gemeenten met een oppervlak tot 50 vierkante kilometer;  

b. 92,50 in gemeenten met een oppervlak van 50 tot 100 vierkante kilometer;  

c. 138,75 in gemeenten met een oppervlak van 100 tot 150 vierkante kilometer;  

d. 166,50 in gemeenten met een oppervlak van 150 vierkante kilometer en meer.  

Na toepassing werkkostenregeling luidt het tweede lid: De vaste vergoeding, bedoeld in het 

eerste lid, bedraagt per maand: 

a. 31,08 in gemeenten met een oppervlak tot 50 vierkante kilometer;  

b. 44,40 in gemeenten met een oppervlak van 50 tot 100 vierkante kilometer;  

c. 66,60 in gemeenten met een oppervlak van 100 tot 150 vierkante kilometer;  

d. 79,92 in gemeenten met een oppervlak van 150 vierkante kilometer en meer.  

Lid 3  
De vergoeding op basis van het jaarlijks per eigen personenauto afgelegde aantal kilometers, 

bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan het product van het aantal kilometers en het bedrag, 

genoemd in artikel 2 van de Reisregeling binnenland. Het aantal kilometers dat maximaal kan 

worden gedeclareerd bedraagt per jaar: 

https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/Woon-werkverkeer_349162
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/2_1_regeling_rechtspositie_burgemeesters_349364#2#2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416
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a. 2100 in gemeenten met een oppervlak tot 50 vierkante kilometer;  

b. 3000 in gemeenten met een oppervlak van 50 tot 100 vierkante kilometer;  

c. 4500 in gemeenten met een oppervlak van 100 tot 150 vierkante kilometer;  

d. 5400 in gemeenten met een oppervlak van 150 vierkante kilometer en meer.  

Na toepassing werkkostenregeling luidt de eerste zin van het derde lid: De vergoeding op 

basis van het jaarlijks per eigen personenauto afgelegde aantal kilometers, bedoeld in het 

eerste lid, is gelijk aan het aantal kilometers vermenigvuldigd met € 0,28. 

 

Lid 4  
Indien de burgemeester voor de uitoefening van de functie binnen de gemeente geen 

aanspraak maakt op de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, ontvangt hij de kosten voor het 

gebruik van het openbaar vervoer, bedoeld in artikel 4, vijfde lid. 

 

Lid 5  
Een burgemeester die de beschikking heeft over een dienstauto en daarnaast regelmatig 

gebruik maakt van een eigen personenauto, ontvangt een vergoeding die is gebaseerd op de 

helft van de in het tweede lid genoemde bedragen, respectievelijk op de helft van het in het 

derde lid genoemde aantal kilometers. 

 

Lid 6  
Voor een dienstreis met een bestemming buiten de gemeente, geldt bij gebruik van een eigen 

personenauto een vergoeding van het bedrag per kilometer, genoemd in artikel 2 van de 

Reisregeling binnenland of een vergoeding van de kosten voor het gebruik van het openbaar 

vervoer. 

Na toepassing werkkostenregeling luidt de eerste zin van het zesde lid: 

 

Lid 6  
Voor een dienstreis met een bestemming buiten de gemeente, geldt bij gebruik van een eigen 

personenauto een vergoeding van € 0,28 per kilometer of een vergoeding van de kosten voor 

het gebruik van het openbaar vervoer. 

 

Lid 7  
De vergoeding van verblijfkosten, bedoeld in artikel 32, eerste lid, onderdeel b, van het 

Rechtspositiebesluit burgemeesters, betreft de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte 

werkelijke kosten. 

 

Artikel 6a  

Lid 1  
De burgemeester kan op aanvraag aanspraak maken op saldering van reiskosten voor 

zakelijke reizen overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. 

 

Lid 2  
Indien geen regeling als bedoeld in het eerste lid is vastgesteld, kan de burgemeester op 

aanvraag aanspraak maken op een vergoeding als bedoeld in artikel 4a van de Reisregeling 

binnenland en artikel 2a van de Reisregeling buitenland. 

Na toepassing werkkostenregeling luidt dit artikel:  

(Vervallen) 

 

Artikel 7  
De vergoeding voor reiskosten, bedoeld in artikel 34 van het Rechtspositiebesluit 

burgemeesters, bedraagt: 

a. de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer, bedoeld in artikel 4, vijfde lid;  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005912
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005912
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006914
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b. € 0,09 per afgelegde kilometer voor het gebruik van een eigen motorvoertuig, indien het 

gebruik van het openbaar vervoer doelmatig was;  

c. € 0,37 per afgelegde kilometer voor het gebruik van een eigen motorvoertuig, indien het 

gebruik van het openbaar vervoer niet doelmatig was.  

Artikel 8  
Het declareren van de kosten geschiedt onder overlegging van bewijsstukken. 

 

Artikel 9  
De Regeling vaste autokostenvergoeding burgemeesters 1996 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 10  
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2004, met dien verstande dat: 

a. artikel 1 en 2 van de Regeling rechtspositie burgemeesters terugwerken tot en met 1 juli 

2002,  

b. het college kan bepalen dat in afwijking van het bepaalde onder a, tot de inwerkingtreding 

van deze regeling overeenkomstige toepassing wordt gegeven aan de regeling van de 

vergoeding aan ambtenaren van kosten verbonden aan het gebruik van de privé-

telefoonaansluiting voor dienstdoeleinden (Stb. 527),  

c. artikel 5, derde lid van de Regeling rechtspositie burgemeesters terugwerkt tot en met 1 

januari 2002.  

Artikel 11  
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeesters. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

  

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.W. Remkes. 
 
Voetnoten:  

1: De leden 3-6 zijn van kracht m.i.v. 01-11-2011. 

2: Lid 3 is van kracht m.i.v. 01-11-2011. 

 

 

https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/2_1_regeling_rechtspositie_burgemeesters_349364#ref_1#ref_1
https://hrm.rechtspositie.info/gemeente%20velsen/module/Politiekeambtsdragers/Gemeente_rechtspositiebesluiten_politieke_ambtsdragers/2_1_regeling_rechtspositie_burgemeesters_349364#ref_2#ref_2
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II Uit de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 

 

Hoofdstuk I  Begripsomschrijvingen 

 

Artikel 1 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 

a.  Commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet ; 

b.  Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243; 

c.  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 

1994, Stb. 244; 

d.  Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, 

Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders; 

e.  Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse 

Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212; 

f.  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 

maart 1993, nr.AB93/U280, Stcrt. 56; 

g.  Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 

september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181; 

h.  Raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder; 

i.  Griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet ; 

j.  Gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet . 

 

Hoofdstuk III  Voorzieningen voor wethouders  

 

Artikel 14  Onkostenvergoeding  

 

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is 

gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 8, vermeld in artikel 25 van het 

Rechtspositiebesluit wethouders.  

 

Artikel 15  Reiskosten woon-werkverkeer 

  

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de 

wethouder, die niet in de gemeente Velsen woont, is gelijk aan de vergoeding bedoeld in 

artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.  

 

Artikel 16  Zakelijke reiskosten 

  

1.  Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 15 vergoeding 

verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 15 bedoelde reizen ten 

behoeve van de gemeente gemaakt.  

 

De vergoeding betreft:  

a.  Bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige 

vergoeding van de reiskosten;  

b.  Bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, 

onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;  

c.  Een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten;  

d.  Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder 

gesaldeerd overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen 

regeling als bedoeld in de eerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van 

de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats overeenkomstig artikel 

4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland en 
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artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde 

Verplaatsingskostenregeling 1989.  

 

Artikel 17  Dienstauto  

 

1.  De wethouder kan voor reizen ten behoeve van de gemeente gebruik maken van een 

dienstauto met of zonder chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van 

dit artikel mede verstaan een door de gemeente ingehuurde auto.  

2.  De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de wethouder ook worden gebruikt 

voor het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor reizen ten 

behoeve van nevenfuncties die de wethouder vervult uit hoofde van zijn ambt.  

3.  Indien de wethouder voor reizen ten behoeve van in het tweede lid bedoelde 

nevenfuncties gebruik maakt van de gemeentelijke dienstauto en daarvoor een 

vergoeding van reiskosten ontvangt wordt die vergoeding in de gemeentelijke kas 

gestort.  

 

Artikel 18  Verblijfkosten  

(vervallen)  

 

Artikel 19  Buitenlandse dienstreis 

  

1.  Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt 

worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.  

2.  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar 

een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De 

gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.  

 

Artikel 20  Cursus, congres, seminar of symposium 

  

1.  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en 

symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden 

aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.  

2.  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat 

niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daarvoor bij de 

gemeentesecretaris een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van 

inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening 

van de gemeente als deelname van belang is in verband met de uitoefening van het 

ambt van wethouder.  

 

Artikel 21  Computer  

 

1.  Burgemeester en wethouders verlenen een wethouder voor de uitoefening van het 

wethoudersambt een tegemoetkoming voor het gebruik van een eigen computer, 

bijbehorende apparatuur en software.  

2.  De tegemoetkoming bedraagt over een raadsperiode van vier jaar maximaal 90% van 

de volgens lid 3 vastgestelde aanschafwaarde van deze computer, bijbehorende 

apparatuur en software. De tegemoetkoming wordt omgerekend en uitgekeerd in een 

bedrag per maand (90% aanschafwaarde: 48 maanden).  

3.  Burgemeester en wethouders stellen de in lid 2 bedoelde aanschafwaarde vast voor 

aanvang van elke raadsperiode.  
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Artikel 22  Mobiele telefoon  

 

1.  Op aanvraag wordt de wethouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een 

mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.  

2.  De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.  

3.  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.  

4.  Voor zover de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon voor privé-

doeleinden is gebruikt, vindt maandelijks een verrekening van de gesprekskosten 

plaats.  

 

Artikel 23  Spaarloonregeling/levensloopregeling  

 

1.  De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel 

geldende spaarloonregeling.  

2.  De wethouder kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g 

van de Wet op de loonbelasting 1964.  

3.  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik 

maakt van de wettelijke levensloopregeling .  

4.  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op 

enige vergoeding van de gemeente.  

 

Artikel 23a  Fietsregeling  

 

1.  De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de 

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van de wethouder wordt de 

bezoldiging dan wel vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering 

verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.  

2.  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op 

enige vergoeding van de gemeente.  

 

Artikel 24  Reis- pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming  

 

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt 

heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:  

a.  Reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling 

rechtspositie wethouders;  

b.  Verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.  

 

Artikel 25  Kinderopvang  

(vervallen)  


