
 

Overzicht wijzigingen nieuwe Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019 ten opzichte van de huidige Verordening 
rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden 2016  
 
Er geldt per 28 maart 2019 een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (hierna het Besluit) en een nieuwe Regeling rechtspositie decentrale 
politieke ambtsdragers (hierna de Regeling). Daarom moet de huidige Verordening rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden 2016 worden 
aangepast.  
 
Bijgaand een vergelijkingsoverzicht tussen de huidige Verordening die voor Staten- en burgerleden en andere commissieleden uit 2016 geldt en de nieuwe 
Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019. In dit overzicht worden de wijzigingen aangegeven ten opzichte van de huidige 
verordening uit 2016.  

Verordening Rechtspositie Staten- en Burgerleden en andere 
Commissieleden 2016 
 

Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie 
Flevoland 2019 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 Artikel 1- Begripsomschrijvingen 
Alleen definities opgenomen die geen citeertitels of wettelijke definities 
betreffen. Onderscheid tussen burgerlid o.g.v. artikel 80 Prov.wet en 
andere commissieleden o.g.v. artikel 81 en 82 Prov.wet. Dit onderscheid is 
ook in de naam van de verordening opgenomen.  

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen  
Alleen definities opgenomen die geen citeertitels of wettelijke definities 
betreffen d.w.z. commissie,  of commissielid.  

  
Hoofdstuk II Voorzieningen voor Staten- en burgerleden Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor Statenleden  
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.  
 
Artikel 3 Vergoeding voor werkzaamheden burgerleden  (artikel 80 
Provinciewet) 
In dit artikel alleen een verwijzing naar het rechtspositiebesluit Staten- en 
commissieleden. 

Artikel 2- Vergoeding voor Statenleden 
In dit artikel alleen een verwijzing naar het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers. In eerdergenoemd 
Rechtspositiebesluit ligt de hoogte van de vergoeding voor 
werkzaamheden  en voor onkosten uitputtend vast, zodat de hoogte niet 
genoemd wordt. 

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten binnenland Statenleden 
Vergoeding reiskosten openbaar vervoer of bij eigen vervoer conform 
Reisregeling Binnenland.  

Uitputtend geregeld in artikel 2.1 van de Regeling, dus niet in de tekst 
van de Verordening opgenomen: zakelijk verkeer voor de uitoefening 
van het ambt wordt als volgt vergoed:  
- openbaar vervoer: volledig; 
- eigen vervoer: het maximale dat onbelast verstrekt mag worden 
(peildatum 1 april 2019: € 0,19 per kilometer). 
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Artikel 5 Reis- en verblijfkosten burgerleden 
Enkel reiskosten voor vergaderingen binnen de provincie. Vergoeding 
reiskosten openbaar vervoer of bij eigen vervoer conform Reisregeling 
Binnenland. 

Uitputtend geregeld in artikel 2.1 van de Regeling, dus niet in de tekst 
van de Verordening opgenomen: zakelijk verkeer voor de uitoefening 
van het ambt wordt als volgt vergoed:  
- openbaar vervoer: volledig; 
- eigen vervoer: het maximale dat onbelast verstrekt mag worden. 

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.  

Uitputtend geregeld in artikel 2.1 van de Regeling, dus niet in de tekst 
van de Verordening opgenomen. 

Artikel 7 Cursussen, congressen en symposia door Staten- en 
burgerleden 
reiskosten volgens artikel 4 en 5, vergoeding kosten voor deelname 
mogelijk.  

Opgenomen  bij de gemeenschappelijke bepalingen in Artikel 5 van de 
Verordening. Niet partijpolitiek georiënteerde scholing kan vergoed 
worden, als in belang voor de uitoefening van het ambt. De inhoud van 
de scholing bepaalt of het partijpolitiek georiënteerd is of 
functiegericht. Procedure is onveranderd. 

Artikel 8 iPad, bijbehorende apparatuur en software  
Er wordt een iPad ter beschikking gesteld met bruikleenovereenkomst.  

Opgenomen bij de gemeenschappelijke bepalingen in Artikel 6 van de 
Verordening. Er wordt een iPad ter beschikking gesteld met 
bruikleenovereenkomst. 

Artikel 9 Uitkering bij overlijden Statenleden 
Uitkering aan nabestaanden van drie maanden vergoeding.  

Enkel regeling in artikel 2.1.1 van het Besluit over het afwikkelen van de 
betaling van de vergoeding.  

Artikel 10 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 
Is gevolg van de werkkostenregeling.  

Uitputtend geregeld bij de gemeenschappelijke bepalingen, in artikel 
2.3.8 van het Besluit. Is een gevolg van de werkkostenregeling.  

  
Hoofdstuk III Voorzieningen voor andere commissieleden  
Artikel 12 Vergoeding voor werkzaamheden andere commissieleden 
 
 
 
 

Artikel 3 – Toelage lid onderzoekscommissie 
Geldt voor Statenlid dat lid is van een onderzoekscommissie, toelage ter 
hoogte van één maandvergoeding per jaar, naar rato van de duur van de 
activiteiten. 
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Artikel 13 Reis- en verblijfkosten andere commissieleden Artikel 4 – Toelage lid bijzondere commissie 
Geldt voor Statenlid dat lid is van een bijzondere commissie, toelage 
van € 120,- per maand, naar rato van de duur van de activiteiten.  

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie door Staten- en burgerleden  Opgenomen in artikel 8 van de Verordening.  
Artikel 12 Betaling vergoedingen Staten- en burgerleden  
Reis- en verblijfkosten commissieleden, die geen Statenlid zijn, vergoed 
van woonhuis naar Provinciehuis voor het bijwonen van vergaderingen.  

Uitputtend geregeld in artikel 2.1.6 en 2.1.7 van het Besluit en artikel 
2.1 van de Regeling. Niet opgenomen in de tekst van de Verordening.  

 Hoofdstuk 3 Gemeenschappelijke voorzieningen 
Gelden voor Statenleden en Commissieleden 

 Artikel 7– Parkeerfaciliteiten 
Er mag, bij vereiste aanwezigheid in het Provinciehuis, gebruik gemaakt 
worden van de parkeerplaats.  

  
Hoofdstuk III Procedure van declaratie  Hoofdstuk 4 De procedure van declaratie en betaling 

Is onveranderd gebleven. 
Artikel 11 Betaling van vaste vergoedingen 
Maandelijkse betalingen.   

Niet in de Verordening opgenomen 

Artikel 12 Rechtstreekse facturering bij de provincie Artikel 8 – Declaratie en betaling 
Onveranderd. 

Artikel 13 Declaratie van vooruit betaalde kosten Artikel 8 – Declaratie en betaling 
Onveranderd. 

Artikel 14 Gebruik creditcard - 
  
Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 
Artikel 15 Intrekking oude regeling Artikel 9 – Intrekking eerdere verordening 
Artikel 16 Inwerkingtreding Artikel 10 – Inwerkingtreding 
Artikel 17 Citeertitel Artikel 11 – Citeertitel 

 


