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Overzicht wijzigingen nieuwe Verordening rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden 2016 en nieuwe Verordening gedeputeerden
2016 ten opzichte van de huidige verordening d.d. 1 januari 2008
Waarom dit overzicht?
Als gevolg van het besluit Harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers moet de huidige Verordening rechtspositie
Gedeputeerden, staten- en commissieleden d.d. 1 januari 2008 worden aangepast. Bijgaand een vergelijkingsoverzicht tussen enerzijds de huidige
Verordening die voor Gedeputeerden, Staten- en commissieleden geldt en de nieuwe Verordening voor Staten- en burgerleden en andere commissieleden
en de Verordening voor Gedeputeerden. Bij aanpassing van de huidige verordening bleek dat de rechtsposities van gedeputeerden en Staten- en
burgerleden en andere commissieleden dusdanig van elkaar verschillen dat het eenvoudiger en duidelijker is om met 2 aparte verordeningen te werken nl
één voor de rechtspositie van Staten- en burgerleden en andere commissieleden en één voor de rechtspositie van gedeputeerden. In dit overzicht worden
de wijzigingen aangegeven ten opzichte van de oude verordening uit 2008. Verder heeft het IPO een modelverordening gemaakt en op bepaalde punten
wordt aangegeven dat hierbij wordt aangehaakt.
Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden
2008
Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen
Artikel 1
Opsomming van commissie, rechtspositiebesluit ged, rechtspositiebesluit
staten en commissieleden, reisbesluit binnenland, reisregeling buitenland,
statenlid, verplaatsingskostenbesluit, griffier, provinciesecretaris

Hoofdstuk II Voorzieningen voor statenleden→ de voorzieningen voor
staten- en commissieleden worden samengevoegd
Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden → komt nog wel voor in
nieuwe verordening aangezien art 93 lid 1 Prov.wet aangeeft dat in de
verordening dit moet vastliggen.

Voorstel verordening rechtspositie Staten- en burgerleden en andere
commissie leden 2016
Naam verordening wordt aangepast aan datgene wat er geregeld wordt
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1- Begripsomschrijvingen
Alleen definities opgenomen die geen citeertitels of wettelijke definities
betreffen d.w.z. commissie, of commissielid. Verder is onderscheid
gemaakt tussen burgerlid op grond van artikel 80 Prov.wet en andere
commissieleden op grond van de artikelen 81 en 82 Prov.wet.
Dit onderscheid wordt ook in de naam van de verordening opgenomen.
Hoofdstuk II Voorzieningen voor Staten- en burgerledenleden
Artikel 2 Vergoeding en onkostenvergoeding Statenleden
In dit artikel alleen een verwijzing naar het rechtspositiebesluit Staten- en
commissieleden. Niet de hoogte wordt genoemd aangezien deze gebiedend
vastligt in eerdergenoemd Rechtspositiebesluit.
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Artikel 3 Vergoeding voor werkzaamheden burgerleden (artikel 80
Provinciewet)
In dit artikel alleen een verwijzing naar het rechtspositiebesluit Staten- en
commissieleden
Artikel 3 Onkostenvergoeding → komt niet meer voor in nieuwe
verordening aangezien deze dwingendrechtelijk geregeld zijn in
rechtspositiebesluit staten- en commissieleden. Onkostenvergoeding is voor
statenleden € 167,48 per maand (peil 010116) op basis van art. 2 lid 3
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden. .
Artikel 4 berekening en betaling vaste vergoeding→ De statenvergoeding
ligt sinds de wijziging van het Rechtspositiebesluit staten- en
commissieleden gebiedend vast en is vastgesteld op een bedrag van €
1109,39 (peil 010116) per maand.

Zie opmerking bij artikel 2

Artikel 5 Reiskosten

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten binnenland Statenleden
overgenomen
Artikel 4 Reis- en verblijfkosten binnenland Statenleden
Overgenomen

Artikel 6 Verblijfkosten
2 bepalingen waaruit blijkt dat:
- Statenlid tijdens verblijf in Provinciehuis maaltijden en consumpties
vanwege de provincie worden vertrekt:
- Vergoed worden de noodzakelijke verblijfkosten ter zaken van
andere ander ter zake van de provincie gemaakte reizen dan die
voor het bijwonen van vergaderingen op het provinciehuis etc
.conform reisbesluit binnenland.

Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium

Zie opmerking bij artikel 2

Artikel 5 Reis- en verblijfkosten burgerleden
Artikel 6 Buitenlandse excursie of reis voor Statenleden
Deels overgenomen uit IPO modelverordening. Nieuw is dat niet expliciet
een delegatie of commissie uit PS is genoemd maar dat alles onder de
noemer Statenleden, al dan niet verenigd in een delegatie of een commissie
is benoemd. Verder is opgenomen dat voor een reis naar een europese
instelling geen voorafgaande toestemming vereist is.
Artikel 7 Cursussen, congressen en symposia door Staten- en burgerleden

Edocs: 1786233
22-04-2016
Artikel 8 Computer- en internetverbinding

Artikel 9 Spaarloonregeling
→vervallen omdat hiervoor geen fiscale grondslag meer bestaat
Artikel 10 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij
arbeidsongeschiktheid→ komt niet meer voor in de nieuwe verordening
aangezien deze dwingendrechtelijk geregeld is het rechtspositiebesluit
staten- en commissieleden.
Artikel 11 Compensatie korting werkloosheidsuitkering→ komt niet meer
voor in de nieuwe verordening aangezien deze dwingendrechtelijk geregeld
zijn in het rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.
Artikel 12 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van provinciale
staten→ komt niet meer voor in nieuwe verordening aangezien deze
dwingendrechtelijk geregeld zijn in het rechtspositiebesluit staten- en
commissieleden.
Artikel 13 Ziektekostenvoorziening→ komt niet meer voor in nieuwe
verordening aangezien deze dwingendrechtelijk geregeld zijn in het
rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.
Artikel 14 Recht op uitkering bij aftreden
→vervalt omdat daarvoor geen wettelijke grondslag in hogere regelgeving
meer is

Artikel 8 iPad, bijbehorende apparatuur en software
bepaling geldt voor Staten- en burgerleden
Artikel 9 Uitkering bij overlijden Statenleden
Vervangt art. 21 van de Verordening 2008.
Artikel 10 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
Is gevolg van de werkkostenregeling.
Hoofdstuk III Voorzieningen voor andere commissieleden
Artikel 12 Vergoeding voor werkzaamheden andere commissieleden
Artikel 13 Reis- en verblijfkosten andere commissieleden
Hoofdstuk IV De procedure van declaratie door Staten- en burgerleden
Artikel 12 Betaling vergoedingen Staten- en burgerleden
overeenkomstig oude verordening
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Artikel 15 Duur van de uitkering bij aftreden
→vervalt omdat daarvoor geen wettelijke grondslag in hogere regelgeving
meer is
Artikel 16 Bedrag van uitkering bij aftreden
→vervalt omdat daarvoor geen wettelijke grondslag in hogere regelgeving
meer is
Artikel 17 Korting wegens inkomsten
→vervalt omdat daarvoor geen wettelijke grondslag in hogere regelgeving
meer is
Artikel 18 Verplichting om werk te zoeken (was al PM-post)
→vervalt omdat daarvoor geen wettelijke grondslag in hogere regelgeving
meer is
Artikel 19 Betaling van de uitkering bij aftreden
→vervalt omdat daarvoor geen wettelijke grondslag in hogere regelgeving
meer is
Artikel 20 Opschorting en einde van de uitkering bij aftreden
→vervalt omdat daarvoor geen wettelijke grondslag in hogere regelgeving
meer is
Artikel 21 Uitkering bij overlijden
verplaatst→zie artikel 9
Artikel 22 Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap of
ziekte→ komt niet meer voor in nieuwe verordening aangezien deze
dwingendrechtelijk geregeld zijn in de Provinciewet.
Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden
2008
Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Voorstel Verordening Rechtspositie gedeputeerden 2016
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk II Voorzieningen voor gedeputeerden
Artikel 2 Reiskosten woon-werkverkeer
Bestaande artikel 24 Verordening 2008 wordt overgenomen.
Artikel 3 Zakelijke reiskosten
Tekst is gelijk aan artikel 25 Verordening 2008. De salderingsbepaling wordt
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niet overgenomen aangezien daarvoor geen grondslag meer bestaat in de
hogere regelgeving .
Artikel 4 Dienstauto
Model IPO wordt overgenomen. Vervangt bestaande artikel 26 Verordening
2008. Reden: dit sluit beter aan op de actuele regelgeving en is
gemakkelijker uit te voeren dan in de huidige verordening. Terughoudend
privé-gebruik is toegestaan. Formulering: als dit past binnen het reisschema
en de agenda. Verder heel expliciet benoemd dat de dienstauto uitsluitend
met chauffeur kan worden gebruikt. Dit is afwijkend ten opzichte van de
verordening uit 2008.
Artikel 23 Onkostenvergoeding→ komt niet meer voor in nieuwe
verordening aangezien deze dwingendrechtelijk geregeld zijn in het
Rechtspositiebesluit gedeputeerden art. 21.
Artikel 24 Reiskosten woon –werkverkeer
verplaatst→ zie art 2
Artikel 25 Zakelijke reiskosten
verplaatst→zie art 3
Artikel 26 Dienstauto
verplaatst→zie art. 4
Artikel 27 Verblijfkosten
Artikel 28 Buitenlandse dienstreis
Artikel 29 Cursus, congres, seminar of symposium → komt niet meer voor in
de verordening aangezien dit geregeld is in ar. 23 b Rechtspositiebesluit
gedeputeerden.
Artikel 30 Computer- en internetverbinding

Artikel 31 Mobiele telefoon

Artikel 5 Verblijfkosten
Is gelijk aan artikel 27 Verordening 2008
Artikel 6 Buitenlandse dienstreis
Is gelijk aan artikel 28 Verordening 2008

Artikel 7 Computer en internetverbinding
Lijkt sterk op artikel 30 Verordening 2008. Tekst van het IPO model is
overgenomen wat leidt tot enkele kleine redactionele wijzigingen in het 2e
lid.
Artikel 8 Communicatie-apparatuur
Tekst model IPO overgenomen, die artikel 31 Verordening 2008 vervangt.

Edocs: 1786233
22-04-2016

Artikel 32 Spaarloonregeling
→vervallen omdat hiervoor geen fiscale grondslag meer bestaat
Artikel 33 Reis- pensionkosten en verhuiskosten

Tekst uit IPO model brengt overeenstemming met de thans bestaande
fiscale wetgeving en met de huidige gang van zaken.
Artikel 9 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten
Stemt overeen met art. 33 van de Verordening 2008.
Artikel 10 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
Overgenomen uit het IPO model. Is gevolg van de werkkostenregeling.
Hoofdstuk III Procedure van declaratie voor gedeputeerden
Vervangt hoofdstuk V van de Verordening 2008. Overgenomen uit IPOmodel. Tekst is duidelijker en beter leesbaar.
Artikel 11 Betaling van vaste vergoedingen
Artikel 12 Rechtstreekse facturering bij de provincie
Artikel 13 Declaratie van vooruit betaalde kosten
Artikel 14 Gebruik creditcard

Hoofdstuk IV Voorzieningen voor commissieleden
Artikel 34 Vergoeding voor bijwonen vergadering
verplaatst →zie art 3 en 4
Artikel 35 Reis- en verblijfkosten
verplaatst →zie art. 6
Artikel 36 Cursus, congres, seminar of symposium
verplaatst→zie art.7
Artikel 37 Computer- en internetverbinding
→zie art. 8

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding
Artikel 15 Intrekking oude regeling
Artikel 16 Inwerkingtreding
Artikel 17 Citeertitel
Hoofdstuk III Voorzieningen voor andere commissieleden (onderdeel
verordening rechtspositie Staten- en burgerleden en andere
commissieleden)
Artikel 11
Artikel 12
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Artikel 38 Buitenlandse excursie of reis
verplaatst →zie artikel 67
Artikel 39 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen → zie art 3 en
11
Artikel 40 Reis- en verblijfkosten→zie artikel 5 en 12
Artikel 41 Betaling van kosten →zie artikel13
Artikel 42 Declaratie vooruitbetaalde kosten
Artikel 43 Rechtstreekse facturering bij de provincie
Artikel 44 Gebruik creditcard
Artikel 45 Citeertitel en inwerkingtreding

