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Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Afschaffen wachtgeldregeling statenleden 
 

1.   Beslispunten 
1. de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 

te wijzigen, in die zin dat de artikelen 14, 15, 16 en 17 die betrekking 
hebben op de wachtgeldregeling voor Statenleden per direct ( 1 juli 
2012) worden geschrapt;   

2. een overgangsbepaling op te nemen, in de vorm van een nieuw artikel 
14a, luidende: “De voormalige statenleden die op 1 juli 2012 nog recht 
hebben op wachtgeld conform de geschrapte artikelen 14, 15, 16 en 17 
van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissie-
leden 2008, blijven dat recht behouden totdat de termijn is verstreken 
(uiterlijk 1 april 2013)”.  

 
2. Inleiding 
 Bij besluit van Provinciale Staten d.d. 5 juni 2003 is de huidige Verordening 

rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden vastgesteld. Deze is 
gebaseerd op de modelverordening van het IPO die een handreiking aan de pro-
vincies biedt om de rechtspositie van gedeputeerden, staten- en commissieleden 
nader te regelen binnen de wettelijke en fiscale grenzen. Vanwege allerhande 
wijzigingen van wettelijke en fiscale regels heeft de Algemene Vergadering van 
het IPO voor de Statenleden een modelverordening vastgesteld. Bij statenvoor-
stel is op 10 januari 2008 besloten tot een algehele wijziging en aanpassing van 
de verordening aan de IPO modelverordening.  Met de artikelen die in de Veror-
dening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden  zijn opgenomen 
over wachtgeld voor statenleden, wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid 
die artikel 8 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden geeft. In 
artikel 8, tweede lid worden de volgende randvoorwaarden meegegeven voor het 
invullen van deze mogelijkheid: 
 - maximumduur twee jaar 
 - eerste jaar ten hoogste 80% en tweede jaar ten hoogste 70% van het op het 

moment van aftreden geldende bedrag van de vergoeding voor de werkzaam-
heden, eventueel vermeerderd met het bedrag van de in het jaar voor het 
aftreden ontvangen vergoeding. De uitkering eindigt in ieder geval met in-
gang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt be-
reikt. 
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De aanleiding tot dit voorstel is de volgende. Op 18 mei 2011 hebben de staten 
een motie van de PVV verworpen (10 voor- 26 tegen) met het voorstel te komen 
tot afschaffing van de wachtgeldregeling voor statenleden. Op 29 juni 2011 
hebben Provinciale Staten een breed gedragen motie ‘versobering bestuurskosten 
‘ statenbreed aangenomen met het verzoek aan het Presidium om bij de behan-
deling van de programmabegroting 2012 een bezuinigingsvoorstel te doen voor 
het product Provinciale Staten, hier te noemen: statenbudget. De uitwerking is 
niet meer in de begroting 2012 opgenomen. De motie ‘draagt het presidium op te 
onderzoeken op welke termijn de uitkering bij aftreden van statenleden (artikel 
14 e.v. in de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissiele-
den) kan worden beëindigd en Provinciale Staten hiervoor een voorstel aan te 
bieden’. Daarnaast speelt het voorstel te komen tot een sluitende meerjarenbe-
groting vanaf 2012.  
Met het onderhavige voorstel komt het Presidium daaraan tegemoet. 
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3. Beoogd effect 
Afschaffen van het recht op wachtgeld voor statenleden. 
 
4. Argumenten 
1.1   Afschaffen wachtgeldregeling vanwege versoberingen sluitende meerjarenraming 
Provinciale staten hebben de volgende mogelijkheden om de wachtgeldregelingen aan te passen: 
a. geheel schrappen. Artikel 8 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden maakt het 
mogelijk om bij verordening een wachtgeldregeling in het leven te roepen, maar schrijft dit niet 
dwingend voor. 
b. duur beperken. Mag niet langer zijn dan twee jaar, maar wel korter. 
c. hoogte beperken. 
Om redenen van versobering stelt het Presidium voor de bestaande regeling af te schaffen. Daar-
naast speelt het voorstel te komen tot een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2012. 
Over de uitvoeringskosten valt het volgende te melden. Uitkeringen die in de eigen administratie 
verwerkt worden kunnen tegen een abonnementsvergoeding van €250,-(exclusief  omzetbelasting) 
per uitkering per jaar door RAET (binnenkort Loyalis)worden overgenomen. Aanpassingen na de 
eerste vaststelling geschieden voor de daaropvolgende jaren voor hetzelfde bedrag. Het eerste jaar 
brengt RAET €100,- euro extra per uitkering in rekening. Over 2011 is op deze wijze een bedrag van 
€4105,50 (inclusief omzetbelasting in rekening gebracht op het budget van Provinciale Staten. Over 
2012 wordt aan het eind van het jaar een factuur verwacht. Het totaal uitgekeerde wachtgeld over 
2011 bedroeg overigens € 45.727.07. 
2.1  Stopzetten via overgangsbepaling van rechtspositie rechthebbenden per 1 april 2013 
De rechtspositie van rechthebbenden wordt alleen aangetast als de versobering of afschaffing van 
de wachtgeldregeling met onmiddellijke ingang of met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. 
Wanneer de wijziging alleen betrekking heeft op toekomstige gevallen en de huidige rechten van de 
voormalige statenleden worden gerespecteerd is er geen sprake van aantasting van de rechtspositie. 
In dit voorstel wordt u een overgangsbepaling met een termijn tot 1 april 2013 voorgesteld. Dit is 
het moment dat de nu lopende aanspraken worden beëindigd. Dat betekent dat niet wordt gekozen 
voor het ondervangen van een mogelijk toekomstig beroep door huidige statenleden die in de nieu-
we statenperiode niet terugkomen of na 1 juli 2012 ontslag nemen en een beroep zouden willen 
doen op wachtgeld. Voor hen geldt dan een ongunstiger regeling dan op dit moment. Wil men dat 
niet dan zullen de staten moeten kiezen voor een overgangsbepaling. 
 
5. Advies uit de Opinieronde      
 
6. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van het Presidium, nummer 1302503 
. 
 

     BESLUITEN: 
 

1. de artikelen 14, 15, 16 en 17 uit de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- 
en commissieleden met ingang van 1 juli 2012 te schrappen. 

2. een overgangsbepaling op te nemen, in de vorm van een nieuw artikel 14a,luidende: 
“De voormalige statenleden die op 1 juli 2012 nog recht hebben op wachtgeld conform 
de geschrapte artikelen 14, 15, 16 en 17 van de Verordening rechtspositie gedeputeer-
den, staten- en commissieleden 2008, blijven dat recht behouden totdat de termijn is 
verstreken (uiterlijk 1 april 2013)”.  

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 mei (ov) /28 mei 2012 
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griffier,                               voorzitter, 
 
7. Bijlagen 

- De artikelen 14 t/m 17 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commis-
sieleden; 

 
8. Ter lezing gelegde stukken    
 

Bijlage 1 

Artikel 14 Recht op uitkering bij aftreden  

1. Een statenlid heeft op aanvraag met ingang van de datum van aftreden recht op een uitkering ten laste van de provincie 
indien hij direct vóór aftreden minimaal 6 maanden zonder onderbreking van langer dan 16 weken statenlid is geweest.  
2. Geen recht op een uitkering bij aftreden bestaat indien het statenlid: 
a. na aftreden zonder onderbreking weer als statenlid optreedt;  
b. op de datum van zijn aftreden 65 jaar of ouder is;  
c. van zijn statenlidmaatschap vervallen is verklaard ingevolge artikel X 7 van de Kieswet;  
d. is benoemd in de plaats die is opengevallen als gevolg van het tijdelijke ontslag van een statenlid wegens zwangerschap 
en bevalling of ziekte, ingevolge artikel X 12 van de Kieswet. 

Artikel 15 Duur van de uitkering bij aftreden 

1. De uitkering bij aftreden wordt toegekend voor een duur gelijk aan de helft van het aantal volledige maanden waarin 
betrokkene direct vóór aftreden zonder onderbreking van langer dan 16 weken statenlid is geweest.  
2. De maximumduur van de uitkering bij aftreden is 2 jaar. 

Artikel 16 Bedrag van de uitkering bij aftreden 
 
1. De uitkering bij aftreden bedraagt in het eerste jaar 80% en daarna 70% van het op het moment van aftreden geldende 
bedrag van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden.  
2. Indien de vergoeding voor de werkzaamheden met toepassing van artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit 
staten- en commissieleden wordt herzien wordt de uitkering bij aftreden met ingang van het tijdstip van die herziening 
dienovereenkomstig aangepast. 

Artikel 17 Korting wegens inkomsten 
 
1. Inkomsten die het gewezen statenlid geniet wegens het verrichten van activiteiten worden met de uitkering bij aftreden 
verrekend over de maand waarop deze inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben, voor 
zoveel die uitgaan boven het bedrag van het minimumloon, inclusief de vakantie-uitkering, voor volwassen werknemers als 
bedoeld in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.  
2. Inkomsten die het gewezen statenlid geniet wegens het verrichten van activiteiten, ter hand genomen met ingang van of 
na het aftreden als statenlid en hogere inkomsten, anders dan ten gevolge van algemene loonsverhogingen, die hij geniet uit 
activiteiten, ter hand genomen vóór het aftreden als statenlid, worden volledig met de uitkering bij aftreden verrekend over 
de maand waarop deze inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben.  
3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden onder de daar vermelde inkomsten verstaan:  
a. winst uit een of meer ondernemingen, bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001;  
b. belastbaar loon uit of in verband met arbeid en  
c. belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, behoudens voorzover het een werkzaamheid betreft als bedoeld in de 
artikelen 3.91, eerste lid, onderdelen a en b, en 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001;  
d. een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeids-
ongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. 
4. Het gewezen statenlid is verplicht van het ter hand nemen van enige activiteiten als bedoeld in het eerste en tweede lid, 
terstond mededeling te doen aan gedeputeerde staten, onder opgave, voor zover mogelijk, van de inkomsten die hij uit die 
activiteiten zal trekken, een en ander overeenkomstig de hem door gedeputeerde staten gegeven voorschriften. Zijn de 
inkomsten niet vooraf op te geven, dan doet hij tijdig vóór het verschijnen van elke uitkeringstermijn opgave van de inkom-
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sten die hij sinds het ter hand nemen van de activiteiten of sinds de vorige opgave heeft genoten. Brengt de aard van de 
activiteiten of van de inkomsten mede dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, dan geschiedt 
de opgave dienovereenkomstig en wordt op de uitkering bij aftreden een vermindering toegepast van een voorlopig bedrag 
onder voorbehoud van verrekening aan het eind van de even bedoelde termijn.  
5. Het gewezen statenlid geeft desgevraagd alle informatie betreffende de ter hand genomen activiteiten en de inkomsten 
die nodig zijn voor de uitvoering van dit artikel en wordt geacht erin toe te stemmen dat allen die daarvoor naar het oordeel 
van gedeputeerde staten in aanmerking komen, hierover desgevraagd alle noodzakelijke informatie verstrekken. 
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