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Wegwijzer kostenvergoeding en algemene informatie Staten- en burgerleden en andere commissieleden
1. Is er een arbeidsverhouding met het Statenlid?
Statenleden zijn niet in dienstbetrekking bij de provincie. De provincie is niet de werkgever. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij niet vallen onder
de werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en WIA. Statenleden worden ook niet aangemerkt als werknemer in de zin
van de Zorgverzekeringswet en hebben derhalve op grond van die wet geen recht op vergoeding door de provincie van de over de
Statenvergoeding verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de basisverzekering. Eigen voorzieningen zijn er op die
onderdelen getroffen in het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden en in onderhavige verordening.
2. Wat is de opting-in regeling?
Omdat er geen dienstbetrekking met de provincie is vallen Statenleden niet onder de Wet op de loonbelasting 1964 maar worden inkomsten
getoetst aan de Wet Inkomstenbelasting 2001. Wel kan een Statenlid opteren voor loonbelasting door te kiezen voor het fictief
werknemerschap: de zogenaamde ‘opting-in’ . De administratie van de provincie is zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de daaraan
gestelde wettelijke eisen. In een gezamenlijke verklaring melden de provincie en het Statenlid aan de Belastingdienst dat wordt geopteerd voor
de loonbelasting. Als gezamenlijk wordt gekozen voor het loonbelastingsysteem draagt de provincie de ingehouden loonheffing af aan de
Belastingdienst. De inkomsten worden als loon belast in box 1. Het Statenlid hoeft in dat geval geen administratie bij te houden. Kosten die
worden gemaakt kunnen niet worden afgetrokken. De beslissing om voor de loonbelasting te opteren kan eenmaal per zittingsperiode worden
gemaakt geldt in beginsel voor de (resterende) zittingsperiode. Wel kan betrokkene als spijtoptant terugkomen op deze beslissing voor de
resterende periode.
Omdat het Statenlid geen medewerker is in de zin van de Sociale zekerheidswetgeving worden op de Statenvergoeding geen premies sociale
zekerheid ingehouden.
3. Tijdelijk ontslag van een Statenlid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte
Een Statenlid dat met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat wordt tijdelijk ontslag verleend ingevolge artikel X10 van de Kieswet. Dat geldt
ook bij ziekte. Een tijdelijk ontslag wordt niet aangemerkt als beëindiging van het lidmaatschap.
Het Statenlid ontvangt in deze periode op basis van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden de gewone statenvergoeding. Wel is in
het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden aangegeven dat de onkostenvergoeding van het Statenlid wordt gehalveerd.
Er wordt verder een vervanger benoemd voor de duur dat het Statenlid afwezig is.
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4. Waarom deze wegwijzer?
In het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden zijn de financiële vergoedingen vastgelegd. Het is wenselijk dat de kostenvergoedingen
van de Staten- en burgerleden en andere commissieleden overzichtelijk op een rijtje worden gezet.
In deze wegwijzer wordt aangegeven:
a. wat de aanspraken zijn, waarbij wordt opgemerkt dat alle bedragen in de tabel jaarlijks worden geïndexeerd vanuit het Ministerie van BZK;
b. wat de inhoud van de aanspraken is;
c. wat de procedure van declareren is om de aanspraken te effectueren.
5. Overzicht vergoedingen
Aanspraak Statenleden
Statenvergoeding op grond van
Rechtspositiebesluit Staten en commissieleden
Vergoeding fractievoorzitters op grond van
Rechtspositiebesluit

Onkostenvergoeding Statenleden

Inhoud aanspraak
€ 1109,39 bruto per maand (peil 010116) voor
vergoeding van de werkzaamheden. Bedrag
wordt jaarlijks per 1 januari op basis van
indexatiecijfers herzien
Naast de vergoeding van € 1109,39 ontvangen
fractievoorzitters voor de duur van hun
voorzitterschap per jaar een toelage gelijk aan
1,2 % van de vergoeding op jaarbasis en een
toelage van 0,4% van de vergoeding op jaarbasis
voor elk lid dat de fractie buiten de
fractievoorzitter telt. (voorzitters van een grote
fractie ontvangen meer dan voorzitters van een
kleine fractie). De vergoeding is maximaal 6,4 %
op jaarbasis.
€ 167,48 per maand (peil 010116).
Bedoeld voor aan de uitoefening van het
Statenlidmaatschap verbonden kosten die niet
op andere wijze worden vergoed. Deze
onkostenvergoeding is bedoeld voor

Procedure
Salarisadministratie provincie Flevoland maakt
dit bedrag maandelijks over.
Salarisadministratie provincie Flevoland maakt
dit bedrag maandelijks over.

Salarisadministratie provincie Flevoland maakt
dit bedrag maandelijks over.
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Reiskosten (op basis van Reisbesluit binnenland)

Verblijfkosten( op basis van Reisbesluit
binnenland)

representatie, vakliteratuur, excursies, parkeren,
bureaukosten, porti, lidmaatschappen,
representaties, zakelijke giften en kranten
abonnementen
Reiskosten worden vergoed voor het bijwonen
van een vergadering of voor een door of
vanwege de provincie georganiseerde activiteit.
In geval van reizen per openbaar vervoer
worden de werkelijke kosten vergoed.
In geval van reizen per eigen vervoermiddel: dan
worden de kilometers vergoed op basis van
€ 0,37 per kilometer (dit bedrag is tot € 0,19
fiscaal vrijgesteld, de rest is belast).

Tijdens zakelijk verblijf in het provinciehuis:
Maaltijden en consumpties worden vanwege de
provincie verstrekt overeenkomstig het
cateringarrangement dat is afgestemd op het
vergaderschema.
Ter zake van andere door of vanwege de
provincie georganiseerde activiteiten/reizen:
Op basis van artikel 5 lid 1 van het Reisbesluit
binnenland geldt het volgende:
Als de reis ten minste 4 uur duurt: € 4,56
(dagcomponent) voor kleine uitgaven; € 13,56
voor kleine uitgaven ’s avonds
(avondcomponent) als een overnachting in de
dienstreis valt.
Daarbovenop kan worden gedeclareerd:

Declaratie vindt plaats op door de griffie
aangewezen wijze.
Fiattering van de declaratie vindt plaats door de
griffier of een andere door hem aan te wijzen
ambtenaar.

Opmerking:
Voor andere reiskosten dan omschreven in deze
verordening zijn voorschriften opgenomen in de
verordening fractievergoedingen.

Declaratie vindt plaats op door de griffie
aangewezen wijze. Fiattering van de declaratie
vindt plaats door de griffier of een andere door
hem aan te wijzen ambtenaar.
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Buitenlandse excursie of reis

Deelname van een individueel Statenlid aan een
Cursus, congres, seminar of symposium

Computer- en internetverbinding

- € 14,39 voor lunch (als de tijd tussen 12.00 en
14.00 uur geheel in de dienstreis valt)
- € 21,77 voor avondmaaltijd (als de tijd tussen
18.00 en 21.00 uur geheel in de dienstreis valt)
- € 86,34 voor logies
- € 8,43 voor ontbijt
Provinciale Staten kunnen Statenleden, al dan
niet verenigd in een delegatie uit PS of een
commissie uit PS toestemming verlenen. De in
redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten
komen voor rekening van de provincie. Alleen
voor reizen naar Europese instellingen is geen
voorafgaande toestemming vereist.
Kosten van door of vanwege de provincie
georganiseerde cursussen, congressen, seminars
etc komen voor rekening van de provincie.
Kosten van cursussen, congressen, seminars of
symposia kunnen voor rekening van de provincie
komen, indien deelname van belang is in
verband met de vervulling van het
Statenlidmaatschap.
De fractievoorzitter wordt in staat geacht te
beoordelen of dit het geval is. De aanvraag
wordt dan ook door tussenkomst van de
fractievoorzitter vooraf ingediend. De aanvraag
is gemotiveerd, zodat duidelijk wordt waarom
deelname van belang wordt geacht . Uit de
aanvraag blijkt wat de inhoud van de activiteit is
en waaruit de kosten bestaan.
De aanvraag wordt beoordeeld door de CdK en
de Statengriffier.
De door de provincie verstrekte iPad geldt als
invulling van artikel 6a rechtspositiebesluit
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Uitkering bij zwangerschap- en bevallingsverlof
en bij ziekte

Uitkering bij overlijden

Aanwijzing als eindheffings bestanddeel
Ziektekostenvoorziening
Aanspraak burgerleden
Vergoeding voor bijwonen vergadering

Reiskosten (op basis van reisbesluit)

Staten- en commissieleden, waar wordt
gesproken van het ter beschikking stellen van
een computer en bijbehorende apparatuur. Dit
is lijn met de door Provinciale Staten gemaakte
afspraken over haar digitale stukkenstroom.
Het Statenlid dat ziek is of met zwangerschapsen bevallingsverlof gaat ontvangt tijdens deze
periode de normale statenvergoeding (op basis
van 1a van het Rechtspositiebesluit Staten- en
commissieleden).
De onkostenvergoeding wordt in deze periode
gehalveerd.
In geval van overlijden van het Statenlid wordt
aan de weduwe of weduwnaar van wie het
Statenlid niet duurzaam gescheiden leefde of de
achtergebleven geregistreerde partner of
degene met wie het Statenlid ongehuwd
samenleefde een uitkering toegekend van 3
maal de statenvergoeding van € 1109,39 (peil
010116)
Zie verhaal over opting- in bij punt 2
Statenleden ontvangen een tegemoetkoming in
de ziektekostenverzekering van € 102,54 (peil
010116) per jaar.
Inhoud afspraak
Burgerleden ( op grond van artikel 80 Prov wet)
ontvangen € 107,01 (peil 010116) per
vergadering.

Reiskosten voor het bijwonen van een
commissievergadering worden vergoed.

Procedure
Declaratie vindt plaats op door de griffie
aangewezen wijze. Fiattering van de declaratie
vindt plaats door de griffier of een andere hem
aan te wijzen ambtenaar.
Declaratie vindt plaats op door de griffie
aangewezen wijze. Fiattering van de declaratie
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Reiskosten van andere door of vanwege de
provincie georganiseerde activiteiten worden
vergoed tot aan de provinciegrens. Dit is in lijn
met de provinciewet.
In geval van reizen per openbaar vervoer
worden de werkelijke kosten vergoed.
In geval van reizen per eigen vervoermiddel: dan
worden de kilometers vergoed op basis van
€ 0,37 per kilometer (dit bedrag is tot € 0,19
fiscaal vrijgesteld, de rest is belast).

vindt plaats door de griffier of een andere hem
aan te wijzen ambtenaar.

Verblijfkosten

Tijdens zakelijk verblijf in het provinciehuis:
Maaltijden en consumpties worden vanwege de
provincie verstrekt overeenkomstig het
cateringarrangement dat is afgestemd op het
vergaderschema.

Declaratie voor verblijf binnen provinciehuis is
niet aan orde.
Voor het overige geldt dat declaratie plaatsvindt
op door de griffie aangewezen wijze. Fiattering
van de declaratie vindt plaats door de griffier of
een andere hem aan te wijzen ambtenaar.

Deelname van een individueel Burgerlid aan een
Cursus, congres, seminar of symposium

Kosten van door of vanwege de provincie
georganiseerde cursussen, congressen, seminars
etc. komen voor rekening van de provincie.
Kosten van cursussen, congressen, seminars of
symposia kunnen voor rekening van de
provincie komen indien deelname van belang is
in verband met de vervulling van het
burgerlidmaatschap.
De fractievoorzitter wordt in staat geacht te
beoordelen of dit het geval is. De aanvraag
wordt dan ook door tussenkomst van de
fractievoorzitter vooraf ingediend. De aanvraag
is gemotiveerd, zodat duidelijk wordt waarom
deelname van belang wordt geacht . Uit de
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aanvraag blijkt wat de inhoud van de activiteit is,
en waaruit de kosten bestaan.
De aanvraag wordt beoordeeld door de CdK en
de Statengriffier.
Computer- en internetverbinding

Aanspraak andere commissieleden
Vergoeding voor bijwonen vergadering

De door de provincie verstrekte iPad geldt als
invulling van artikel 6a rechtspositiebesluit
Staten- en commissieleden, waar wordt
gesproken van het ter beschikking stellen van
een computer en bijbehorende apparatuur. Dit
is lijn met de door Provinciale Staten gemaakte
afspraken over haar digitale stukkenstroom.
Inhoud afspraak
Bestuurscommissieleden en andere
commissieleden die op grond van hun expertise
zijn aangetrokken ontvangen een andere
vergoeding nl 250 % van het bedrag dat
burgerleden per vergadering ontvangen of als
voorzitter (plv vz) 300 % van het bedrag dat
burgerleden ontvangen.

Reiskosten

Reiskosten voor het bijwonen van een
vergadering worden vergoed. Reiskosten in het
geval van reizen per openbaar vervoer worden
vergoed op basis van de werkelijke kosten. In
geval van reizen per eigen vervoermiddel: dan
worden de kilometers vergoed op basis van
€ 0,37 per kilometer (dit bedrag is tot € 0,19
fiscaal vrijgesteld, de rest is belast).

Verblijfkosten

Tijdens zakelijk verblijf in het provinciehuis:
Maaltijden en consumpties worden vanwege de

Procedure
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provincie verstrekt

