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Toelichting Verordening rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden 
 
Waarom wijzigt de verordening? 
Een nieuwe Verordening rechtspositie Staten- en burgerleden en andere commissieleden is gewenst vanwege het besluit harmonisatie en 
modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers dat  per 1 juli 2014 in werking is getreden. Hiertoe zijn alle (negen) decentrale 
rechtsposities doorgelicht en geharmoniseerd vanuit de optiek dat voor vergelijkbare decentrale ambtsdragers vergelijkbare vergoedingen 
gelden.  
In het bijzonder voor Statenleden zijn gewijzigd: de mogelijkheid om qua vergoeding voor werkzaamheden bij verordening tot max 20 % naar 
beneden af te wijken; een vaste en geharmoniseerde onkostenvergoeding; introductie grondslag vergoeding beroepsvereniging; voorkomen 
effecten samenloop vergoeding voor werkzaamheden met sociale zekerheidsuitkering; aanpassing indexatie tegemoetkoming 
ziektekostenverzekering; schrappen bepaling kinderopvang.      
 
Wat wordt er in de verordening geregeld?  
In de provinciale verordening zijn de bepalingen opgenomen die niet dwingendrechtelijk zijn geregeld in hogere wet- en regelgeving. 
Uitgangspunt bij de nieuwe verordening is dat bestaande aanspraken zijn geactualiseerd. Materieel gezien zijn de wijzigingen marginaal. 
Verder is de verordening alleen voor Staten- en burgerleden en andere commissieleden. Voor gedeputeerden wordt een aparte verordening 
vastgesteld. Reden is dat de rechtspositie van Staten- en burgerleden en andere commissieleden nauwe verwantschap aan elkaar hebben 
terwijl de rechtspositionele positie van een gedeputeerde van heel andere orde is.  
 
Inhoud van de verordening op het onderdeel Staten- en burgerleden en andere commissieleden 
De rechtspositie van Staten- en burgerleden en andere commissieleden is op meerdere niveaus geregeld. Het begint bij de Provinciewet, 
vervolgens het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden en ten slotte de verordening voor de Staten- en burgerleden en andere 
commissieleden die specifiek voor de provincie Flevoland geldt. Deze verordening wordt door Provinciale Staten vastgesteld. 
Verder wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten door de Staten en door het College van GS ingestelde 
commissies. Omdat het in de praktijk niet altijd even helder is wordt in dit overzicht onderscheid gemaakt tussen de rechtspositie van de 
burgerleden en de andere commissieleden: 
a. Burgerleden in een Statencommissie  op grond van artikel 80 Provinciewet. Het gaat om burgerleden die op de kandidatenlijst van een 
fractie hebben gestaan maar niet daadwerkelijk zijn gekozen. Zij vervullen een rol ter voorbereiding van besluitvorming door Provinciale Staten. 
In dat kader zijn zij door PS beëdigd als burgerlid van een Statencommissie. In de provincie Flevoland gaat het per fractie om 1 burgerlid dat in 
meerdere Statencommissies kan opereren.     
b. Leden van de bestuurs- en andere commissies op grond van artikel 81 en 82 Provinciewet. Het gaat in dit geval om bestuurscommissieleden  
die bevoegdheden uitoefenen die door PS en het College van GS zijn overgedragen (gedelegeerd) op grond van artikel 81 Provinciewet en 

1 
 



edocs1876833 
23 april 2016 

leden van overige commissies op grond van artikel 82 Provinciewet.  
In het kader van deregulering worden in de verordening alleen die zaken op genomen die daadwerkelijk op provinciaal/lokaal nievau geregeld 
moeten worden. Onderwerpen die als in hogere regelgeving vastliggen komen niet meer terug.  
    
Teneinde inzicht te geven in deze opbouw wordt onderstaand in de kolommen en per onderwerp aangegeven wat waar geregeld is en welke 
keuzemogelijkheden er zijn voor de verordening die specifiek voor de Staten- en commissieleden van Flevoland gaat gelden. 
Aan de orde komen de volgende onderwerpen: 
 
I. Onderwerpen die in de verordening moeten worden opgenomen omdat dit in hogere regelgeving is aangegeven of omdat het 
anders niet geregeld is 
 
1. Begripsomschrijvingen 
2.  Vergoeding van werkzaamheden + onkostenvergoeding voor Statenleden;  
3.  Vergoeding voor werkzaamheden burgerleden-artikel 80 Provinciewet 
4.  Reis- en verblijfkosten Statenleden;    
5.  Reis- en verblijfkosten burgerleden;  
6.  Buitenlandse excursie of reis voor Statenleden;  
7.  Kosten van deelname aan cursussen, congressen en symposia voor het individuele Staten- en burgerlid; 
8.  iPad voor Staten- en burgerleden; 
9.  Uitkering bij overlijden Statenleden; 
10. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel; 
11. Vergoeding voor werkzaamheden andere commissieleden (artikel 81 en 82 Provinciewet); 
12. Reis- en verblijfkosten andere commissieleden (artikel 81 en 82 Provinciewet) 
12. Intrekken oude regeling; 
13. Inwerkingtreden; 
14. Citeertitel. 
  
 
II. Overige van belang zijnde bepalingen Rechtspositiebesluit Staten- en burgerleden en andere commissieleden    
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Sub I: Onderwerpen die in de verordening moeten worden opgenomen omdat dit in hogere regelgeving is aangegeven of omdat het 
anders  niet geregeld is 
 
Provinciewet Rechtpositiebesluit Staten- en 

commissieleden 
Verordening rechtspositie Staten- en 
burgerleden en andere commissieleden  

                                                       2.    Vergoeding werkzaamheden  en onkostenvergoeding Statenleden  
Art 93 lid 1 Provinciewet 
De leden van provinciale staten en de leden van provinciale 
staten aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet ontslag is 
verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte 
ontvangen een bij verordening van provinciale staten vast 
te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden en een 
tegemoetkoming in de kosten. 

Art 2 Rechtpositiebesluit 
Lid 1: Een lid van PS ontvangt voor zijn werkzaamheden een 
onkostenvergoeding van €  1.109,39 per maand (peil 010116) 
Lid 2: dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van het 
door het CBS aangegeven indexcijfer cao-lonen Rijk. 
Lid 3: de onkostenvergoeding voor het Statenlidmaatschap is € 
167,48 per maand. 
 
Toelichting: 
De in lid 3 genoemde onkostenvergoeding is bedoeld voor: 
representatie, vakliteratuur, excursies, parkeren, bureaukosten, 
porti, contributies, lidmaatschappen, representaties, zakelijke 
giften.  
 
 
 
 
Art 3 Rechtspositiebesluit 
PS kunnen bij verordening bepalen dat ten hoogste 20 % van 
de vergoeding voor werkzaamheden wordt uitgekeerd, 
berekend naar het aantal gehouden vergaderingen. In dat 
geval geschiedt de beloning van het statenlid op basis van het 
aantal bijgewoonde vergaderingen  
 
Artikel 7a Rechtspositiebesluit 
Een lid van PS dat op grond van artikel 75 Prov wet meer dan 
30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de staten 
waarneemt ontvangt voor die tijd voor de waarneming een 
toeslag van 8 % van zijn vergoeding als statenlid     
 
Artikel 7b 
Naast de vergoeding voor werkzaamheden ontvangen 

Aangezien in de Provinciewet wordt voorgeschreven dat PS de 
vergoeding voor werkzaamheden en de tegemoetkoming in 
kosten vaststelt wordt dit in de verordening opgenomen.  
 
 
Tekstvoorstel:  
Artikel 2 Vergoeding en onkostenvergoeding Statenlid 
 
De vergoeding voor werkzaamheden en de 
tegemoetkoming in de kosten van een lid van provinciale 
staten zijn overeenkomstig de maximum vergoedingen als 
genoemd in artikel 2 Rechtspositiebesluit Staten- en 
commissieleden. 
 
 
 
 
 
Voorgesteld wordt geen gebruik te maken van de discretionaire 
bevoegdheid die de verordening .op dit punt biedt . 
Reden: Binnen de provincie Flevoland is ook bij de laatst 
vastgestelde verordening  uit 2008 niet vanuit het principe van 
presentie  gewerkt.  
 
 
 
Voorgesteld wordt dit niet in de verordening op te nemen 
vanwege doublure met het rechtspositiebesluit. 
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fractievoorzitters voor de duur van het voorzitterschap per jaar 
een toelage gelijk aan 1,2 % van de vergoeding op jaarbasis 
en een toelage gelijk aan 0,4 % van de vergoeding op  
jaarbasis voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter 
telt.  

 
Voorgesteld wordt dit niet in de verordening op te nemen 
vanwege doublure met het rechtspositiebesluit.  
 
 

 
                                        3.   Vergoeding voor werkzaamheden van burgerleden (artikel 80 Provinciewet) 

Artikel 94 Provinciewet 
1.De leden van een door provinciale staten of 
gedeputeerde staten ingestelde commissie ontvangen, 
voor zover zij geen lid zijn van provinciale staten of 
gedeputeerde staten, een bij provinciale verordening vast 
te stellen vergoeding: 
a. voor het bijwonen van vergaderingen van de 
commissie en 
b. van reis- en verblijfskosten in verband met reizen 
binnen de provincie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 13 Rechtspositiebesluit Staten en 
commissieleden 
Aan een lid van een commissie wordt ten laste van de 
provincie een vergoeding voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de commissie toegekend van € 107,01 per 
vergadering. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het tekstvoorstel verwoordt het uitgangspunt in artikel 94 
Provinciewet dat een commissielid een vergoeding ontvangt 
als deze commissievergaderingen bijwoont. Uit de wet volgt 
reeds dat deze vergoedingsbepaling niet van toepassing is op 
statenleden en GS-leden, waardoor het apart vermelden 
hiervan niet nodig is. Ook de plaats in de verordening maakt 
duidelijk dat het hier een vergoeding voor burgerleden betreft. 
 
 
Tekstvoorstel: 
Artikel 3 Vergoeding werkzaamheden van burgerleden 
(artikel  80 Provinciewet) 
 
 Aan burgerleden van een statencommissie ex artikel 80 
Provinciewet wordt een vergoeding toegekend 
overeenkomstig artikel 13 van het Rechtspositiebesluit 
Staten- en commissieleden. 
 
 
 

                                                           4. Reis- en verblijfkosten binnenland voor Statenleden   
In de provinciewet is niets geregeld voor de reis- en 
verblijfkosten van Statenleden.  

Voor statenleden ligt de basis voor de reiskostenvergoeding in 
artikel 5  en 6 Rechtpositiebesluit Staten en commissieleden. 

In de verordening moet worden opgenomen hoe de vergoeding 
voor het reizen naar vergaderingen is geregeld. 
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Artikel 5 Rechtspositiebesluit 

1 Aan een lid van provinciale staten wordt vergoeding van 
reiskosten verleend naar bij provinciale verordening te 
stellen regels voor het bijwonen van vergaderingen van 
provinciale staten en van commissies of een Openbaar-
Vervoerjaarkaart verstrekt dan wel een keuze tussen een 
vergoeding of een Openbaar-Vervoerjaarkaart geboden, 
met dien verstande dat voor het gebruik van een eigen 
motorvoertuig de vergoeding niet hoger wordt gesteld dan 
het bedrag dat bij of krachtens artikel 7 van het 
Reisbesluit binnenland is vastgesteld. 
 
In het reisregeling binnenland is aangegeven dat de 
onbelaste km-vergoeding € 0,19 terwijl de belaste km-
vergoeding € 0,37 is. .   
2 Aan een lid van provinciale staten wordt vergoeding van 
werkelijk gemaakte verblijfkosten verleend naar bij 
provinciale verordening te stellen regels voor het bijwonen 
van vergaderingen, genoemd in het eerste lid. 

Artikel 6 Rechtspositiebesluit 
Provinciale staten kunnen bij verordening bepalen dat aan 
een lid van provinciale staten naast de vergoeding, 
genoemd in artikel 5, vergoeding wordt verleend voor 
reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 5 
bedoelde reizen, ten behoeve van de provincie gemaakt, 
met dien verstande dat voor het gebruik van een eigen 
motorvoertuig de vergoeding niet hoger wordt gesteld dan 
het bedrag dat bij of krachtens artikel 7 van het 
Reisbesluit binnenland is vastgesteld. 
2 Provinciale staten kunnen bij verordening bepalen dat 
aan een lid van provinciale staten vergoeding wordt 
verleend voor werkelijk gemaakte verblijfkosten ter zake 
van reizen, bedoeld in het eerste lid. 
 

 

In Flevoland is al eerder gekozen voor de mogelijkheid van 
volledige vergoeding als met het openbaar vervoer wordt 
gereisd. Als met eigen vervoer wordt gereisd dan worden de 
vergoedingen vergoed op basis van artikel 7 Reisbesluit 
binnenland. In lid 4 van de voorgestelde tekst wordt dit expliciet 
benoemd.  
Voorgesteld wordt de huidige werkwijze te bestendigen. Verder 
wordt voorgesteld in de tekst te expliciteren wat met de 
reiskosten woon-werkverkeer wordt bedoeld d.w.z. de 
reiskosten van het woonhuis naar de vergaderplek te weten 
het provinciehuis. Verder wordt voorgesteld  ten aanzien van 
de verstrekking van maaltijden en consumpties in de tekst op 
te nemen dat het moet gaan om bijeenkomsten die passen 
binnen  het vergaderschema.   
 
Tekstvoorstel 
Artikel 4 Reis- en verblijfkosten binnenland Statenlid 
1. Aan het Statenlid worden vergoed: 
- de reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van 
Provinciale Staten en van een commissie.  Het gaat om 
reiskosten van woonhuis naar vergaderplek. 
- reiskosten ter zake van andere door of vanwege de 
provincie georganiseerde activiteiten.  
2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft: 
a. bij gebruik van openbaar vervoer en van een taxi: een 
volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte 
noodzakelijke reiskosten; 
b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een 
vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke 
reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 
en 4 van de Reisregeling binnenland.   
3. Het Statenlid wordt tijdens zakelijk verblijf op het 
provinciehuis  maaltijden en consumpties vanwege de 
provincie verstrekt conform het cateringarrangement dat 
is afgestemd op het vergaderschema. 
4.  Het Statenlid ontvangt een vergoeding voor de 
noodzakelijke verblijfkosten ter zake van andere door of 
vanwege de provincie georganiseerde activiteiten/reizen. 
Vergoeding van deze kosten vindt plaats overeenkomstig 
het gestelde en tot ten hoogste de bedragen genoemd in 
het Reisbesluit binnenland. 
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                                                                          5. Reis- en verblijfkosten burgerleden         

Arikel 94 Provinciewet 
1.De leden van een door provinciale staten of 
gedeputeerde staten ingestelde commissie ontvangen, 
voor zover zij geen lid zijn van provinciale staten of 
gedeputeerde staten, een bij provinciale verordening vast 
te stellen vergoeding: 
a. voor het bijwonen van vergaderingen van de 
commissie en 
b. van reis- en verblijfskosten in verband met reizen 
binnen de provincie. 
 

In het rechtspositiebesluit is niets over de vergoeding van reis- 
en verblijfkosten van burgerleden en leden bestuurscommissie 
geregeld. Opvallend is dat in artikel 94 van de Provinciewet is 
aangegeven dat commissieleden ( en hiermee worden alle 
commissieleden bedoeld, ook de commissieleden in hoofdstuk 
III van de verordening) alleen de reis- en verblijfkosten in 
verband met reizen binnen de provincie vergoed krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 

In lijn met de Provinciewet wordt voorgesteld burgerleden de 
reiskosten voor het bijwonen van een vergadering te 
vergoeden. Ook in deze bepaling wordt voorgesteld expliciet 
aan te geven dat het moet gaan om reizen van woonhuis naar 
provinciehuis. De reiskosten voor andere reizen worden 
vergoed voorzover het gaat om reizen binnen de provincie.. 
Tekstvoorstel 
Artikel 5 Reis- en verblijfkosten burgerleden 
1.Aan het burgerlid worden vergoed: 
- de reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van 
een commissie. 
- de reiskosten ter zake van andere door of vanwege de 
provincie georganiseerde activiteiten binnen de 
provinciegrens.Het gaat om reiskosten van woonhuis naar 
vergaderplek.2.De in het eerste lid bedoelde vergoeding 
betreft: 
a. bij gebruik van openbaar vervoer en van een taxi: een 
volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte 
noodzakelijke reiskosten; 
b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een 
vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke 
reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 
en 4 van de Reisregeling binnenland. 
3. Het burgerlid wordt tijdens zakelijk verblijf op het 
provinciehuis maaltijden en consumpties vanwege de 
provincie verstrekt conform het cateringarrangement dat 
is afgestemd op het vergaderschema. 
4. Het burgerlid ontvangt een vergoeding voor de 
noodzakelijke verblijfkosten van andere door of vanwege 
de provincie georganiseerde activiteiten/reizen binnen de 
provinciegrens. Vergoeding van de kosten vindt plaats  tot 
ten hoogste de bedragen genoemd in het Reisbesluit 
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binnenland.     
 

   
 
                                                                   6. Buitenlandse excursie of reis voor Statenleden 

In de provinciewet is niets geregeld voor de vergoeding 
van een buitenlandse excursie of reis voor een delegatie 
of een commissie uit PS.  

 Voor buitenlandse reizen voor een delegatie of een commissie 
uit PS is geen wettelijke basis. 

 In de modelverordening van het IPO wordt uitgegaan van een 
reis die door of vanwege de provincie wordt georganiseerd. 
 

   

Tekstvoorstel 
In dit voorstel is vooral naar de praktijk gekeken. 
Het artikel is geschreven voor Statenleden die al dan niet 
verenigd zijn in een delegatie of een commissie uit PS 
Voorgesteld wordt dat voor reizen door of vanwege de 
provincie georganiseerd naar een Europese instelling niet  
vooraf toestemming aan PS te worden gevraagd. 
Andere door of vanwege de provincie georganiseerde reizen of 
excursies behoeven wel goedkeuring van PS. 
 
Artikel 6 Buitenlandse excursie of reis voor Statenleden.  
1. Provinciale Staten kunnen Statenleden, al dan niet 
verenigd in een commissie of delegatie uit Provinciale 
Staten, toestemming verlenen voor een excursie of reis 
naar het buitenland als deze door of vanwege de provincie 
wordt georganiseerd. Provinciale Staten kunnen aan de 
toestemming voorwaarden verbinden. 
2. Voor door of vanwege de provincie georganiseerde 
reizen naar een Europese instelling is geen voorafgaande 
toestemming vereist.  
3.De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten 
komen voor rekening van de provincie. 
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                                                7. Kosten van deelname aan cursussen, congressen en symposia voor Staten- en burgerleden 

In de provinciewet worden geen specifieke regels voor 
cursussen etc geregeld  

 Artikel 12 Rechtpositiebesluit  
 
De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in 
verband met de vervulling van de functie van staten- of 
commissielid komen ten laste van de provincie. 

 2 Provinciale Staten kunnen over de in het eerste lid bedoelde 
scholing nadere regels stellen. 

 3 Indien een statenlid in verband met de uitoefening van de 
functie lid is van een beroepsvereniging vergoedt de provincie de 
contributie van die beroepsvereniging. 
 

Tekstvoorstel 
Artikel 7 Kosten van deelname aan cursussen, congressen 
en symposia door  het individuele Staten- of burgerlid 
1. De kosten van deelname door een Staten- of burgerlid 
aan een cursus, congres of seminar dat door of vanwege 
de provincie wordt aangeboden of verzorgd komen voor 
rekening van de provincie. Voor vergoeding van 
reiskosten zijn de artikelen 4 en 5 van overeenkomstige 
toepassing.   
2. Het Staten- of burgerlid  dat wil deelnemen aan een 
cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of 
vanwege de provincie wordt aangeboden of verzorgd en 
de kosten hiervan wil declareren dient daartoe vooraf een 
gemotiveerde aanvraag in door tussenkomst van de 
fractievoorzitter 
3.Voor vergoeding komen in aanmerking de kosten van 
deelname alsmede de reis- en verblijfskosten 
overeenkomstig het gestelde in de artikelen 4 en 5 van 
deze verordening. 
4.De aanvraag bedoeld in het tweede lid gaat vergezeld 
van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. 
5.De kosten komen voor rekening van de provincie als 
deelname van belang is in verband met de vervulling van 
het Staten- of burgerlidmaatschap. 
6.De Commissaris van de Koning en de Griffier van 
Provinciale Staten besluiten over de in het tweede lid van 
dit artikel bedoelde aanvraag. 
 

                                                                          
                                                                    8. iPad voor Staten- en burgerleden 

In de provinciewet is hierover niets opgenomen  Artikel 6a Rechtpositiebesluit Staten- en 
commissieleden 

 Op aanvraag wordt ten laste van de provincie aan een lid van 
provinciale staten voor de uitoefening van het 
statenlidmaatschap een computer, bijbehorende apparatuur en 
software in bruikleen ter beschikking gesteld. 

 2 Indien geen computer, bijbehorende apparatuur en software 

In het rechtspositiebesluit wordt gesproken van verstrekking 
van een computer aan een Statenlid. In Flevoland  wordt 
hieraan invulling gegeven door het verstrekken van IPAD en 
een data-abonnement. Deze worden bovendien ook verstrekt 
aan burgerleden. Hieraan te grondslag ligt de besluitvorming 
ten aanzien van de digitale vergaderwijze van PS. Voorgesteld 
wordt in deze bepaling expliciet te benoemen dat Staten- en 
burgerleden een iPad voor hun werkzaamheden wordt 
verstrekt, dit in overeenstemming met de digitale 
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ter beschikking is gesteld, wordt door gedeputeerde staten aan 
een lid van provinciale staten op aanvraag voor de uitoefening 
van het statenlidmaatschap een tegemoetkoming verleend 
voor: 

 a. aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en 
software, of, 

 b. gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur 
en software. 

 3 Op aanvraag wordt door gedeputeerde staten een 
vergoeding aan het lid van provinciale staten verleend voor de 
aanleg- en de abonnementskosten voor de internetverbinding 
voor de in het eerste of het tweede lid genoemde 
computerapparatuur. 

 4 Provinciale staten kunnen bij verordening nadere regels 
stellen over het ter beschikking stellen van 
computerapparatuur en de tegemoetkoming, bedoeld in het 
eerste en tweede lid en de vergoeding, bedoeld in het derde 
lid. 
 

vergaderwijze. 
   
Tekstvoorstel 
Artikel 8 iPad voor Staten- burgerleden 
1. Conform de digitale vergaderwijze van Provinciale 
Staten wordt ter uitvoering van artikel 6a 
Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden aan een 
Staten- of een burgerlid een iPad ter beschikking gesteld. 
2. Het Staten- of burgerlid ondertekent als hem een iPad, 
bijbehorende apparatuur of software in bruikleen ter 
beschikking wordt gesteld een bruikleenovereenkomst 
met de provincie. 
3. Gedeputeerde staten kunnen ter uitvoering van dit 
artikel nadere regels stellen.       

                                                                        9. Uitkering bij overlijden Statenleden 
Niet in de provinciewet geregeld Geen basis in Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden 

Heeft wettelijke basis waar nabestaanden van gewezen 
politieke ambtsdragers recht op hebben. 

Artikel 9 Uitkering bij overlijden Statenleden 
1. In geval van overlijden van het Statenlid wordt aan de 
weduwe of weduwnaar van wie het overleden Statenlid 
niet duurzaam gescheiden leefde een bedrag uitgekeerd, 
gelijk aan de in artikel 2 van het Rechtspositiebesluit 
Staten- en commissieleden bedoelde vergoeding voor de 
werkzaamheden, welke het Statenlid laatstelijk genoot 
over een tijdvak van drie maanden. Indien de overledene 
geen weduwe of weduwnaar van wie het overleden 
Statenlid niet duurzaam gescheiden leefde nalaat, 
geschiedt de uitkering ten behoeve van de minderjarige 
wettige of natuurlijke kinderen, of minderjarige kinderen 
waarover de overledene de pleeg ouderlijke zorg droeg. 
Onder pleeg ouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor 
het onderhoud en de opvoeding van het kind als was het 
een eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting 
daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor. 
Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de 
uitkering aan degenen die geheel of grotendeels 
afhankelijk waren van het inkomen van het Statenlid. 
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weduwe 
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of weduwnaar mede verstaan de achtergebleven 
geregistreerde partner alsmede degene met wie het 
overleden Statenlid ongehuwd samenleefde en een 
gezamenlijke huishouding heeft gevoerd als bedoeld in 
artikel 3, derde en vierde lid, van de Algemene 
nabestaandenwet. 
3. Dit artikel is niet van toepassing op een Statenlid dat is 
benoemd in de plaats die is opengevallen als gevolg van 
het tijdelijk ontslag van een Statenlid wegens 
zwangerschap en bevalling of ziekte, ingevolge artikel X 12 
van de Kieswet. 
 

                                                                           10. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 
 Is een gevolg van de werkkostenregeling, waardoor een aantal 

netto-vergoedingen worden aangewezen als 
eindheffingsbestanddeel. Anders worden deze door de 
belastingdienst als loon gezien en moet hierover belasting 
worden ingehouden. Ook de vergoedingen die door de 
Belastingdienst gezien worden als gerichte vrijstelling of voor 
nihil waardering in aanmerking komen moeten in eerste 
instantie wel aangewezen worden.   

Artikel 10 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 
1. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, 
eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 
1964 worden aangewezen de vergoedingen en 
verstrekkingen als bedoeld in artikel 12a van het 
Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden. 
2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, 
eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 
1964 worden verder aangewezen de vergoedingen en 
verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk II van deze 
verordening, voor zover deze worden gerekend tot een 
vergoeding of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, 
tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de 
Loonbelasting 1964. 
 
 

                                          11.   Vergoeding voor werkzaamheden  andere commissieleden ( artikel 81 en 82 Provinciewet)  
Artikel 94 Provinciewet 
2. In bijzondere gevallen kunnen Provinciale Staten bij 
verordening bepalen dat de leden van het dagelijks 
bestuur van een bestuurscommissie of een andere 
commissie als bedoeld in artikel 82 een vaste vergoeding 
voor hun werkzaamheden ontvangen. 
3. Ten aanzien van een vergoeding, bedoeld in het eerste 
lid, onder a, worden bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur nadere regels gesteld. Ten aanzien van de 
overige vergoedingen, bedoeld in dit artikel, kunnen bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels 

Artikel 14 Rechtspositiebesluit Staten- en 
commissieleden 
Een lid van een commissie die op grond van zijn bijzondere 
beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de 
commissie is aangetrokken kunnen PS bij verordening een 
bedrag bepalen voor vergoeding dat afwijkt van dat van de 
andere commissie burgerleden.   
 
Deze bepaling ziet op commissieleden, niet zijnde Statenleden, 
burgerleden of GS leden. 

In de verordening van 2008 is bepaald dat de vergoeding van 
deskundigen in commissies ligt op 250 % van de vergoeding 
van een art 13 rechtpositiebesluit Staten- en commissielid ligt. 
Dat komt neer op 250 % x 107,01=€ 267.53 
 
Voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze 
commissies ontvangen 300 % x € 107,01= € 321,03. 
Van belang voor de verordening is op te nemen dat dit per 
vergadering van een degelijke commissie is. 
 
Tekstvoorstel: 
Artikel 11 Vergoeding werkzaamheden andere 
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worden gesteld. 

  

commissieleden (art. 81 en 82 Prov.wet)  
1. Bestuurs- en andere commissieleden ex artikel 81 en 82 
Provinciewet,  voorzover zij geen Statenlid of 
gedeputeerde zijn en 
a. die voor deelneming aan werkzaamheden van de 
commissie zijn aangetrokken vanwege hun beroepsmatige 
deskundigheid op het taakgebied van de commissie en 
b. ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan 
worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte 
van hun taak en de omvang van de te verrichten arbeid  
ontvangen een vergoeding van 250 % van het bedrag (met 
inachtneming van jaarlijkse herziening) vermeld in artikel 
13 van het Rechtspositiebesluit Staten- en 
commissieleden. 
2. De voorzitters en plaatsvervangende voorzitters   van de 
in lid 1 van dit artikel genoemde commissies ontvangen bij 
vergaderingen, waarbij zij daadwerkelijk de functie van 
voorzitter vervullen, 300 % van de vergoeding als bedoeld 
in lid 1.           
 

                                                        12. Reis- en verblijfkosten andere commissieleden (artikel 81 en 82 Provinciewet)   
Arikel 94 Provinciewet 
1.De leden van een door provinciale staten of 
gedeputeerde staten ingestelde commissie ontvangen, 
voor zover zij geen lid zijn van provinciale staten of 
gedeputeerde staten, een bij provinciale verordening vast 
te stellen vergoeding: 
a. voor het bijwonen van vergaderingen van de 
commissie en 
b. van reis- en verblijfskosten in verband met reizen 
binnen de provincie. 
 

In het rechtspositiebesluit is niets over de vergoeding van reis- 
en verblijfkosten van burgerleden en leden bestuurscommissie 
geregeld. 
.      

Artikel 12 Reis- en verblijfkosten andere 
commissieledens  (art. 81 en 82 Provinciewet)  
1.Aan andere commissieleden  worden vergoed de 
reiskosten van woonhuis naar provinciehuis voor het 
bijwonen van vergaderingen van een commissie.  
2. Het andere commissielid  wordt tijdens zakelijk 
verblijf op het provinciehuis maaltijden en 
consumpties vanwege de provincie verstrekt. 

 

                                                   13. Betaling vergoedingen Staten- en burgerleden  
                          14. Intrekken oude regeling 
                                                                           15. Inwerkingtreden 
                                                                                                                             16. Citeertitel 
 

II. Overige van belang zijnde bepalingen Rechtspositiebesluit Staten-  en burgerleden en andere commissieleden 
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Artikel 1 a  
De artikelen 2 tot en met 4 en 6a tot en met 12 van dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing op het lid van provinciale staten aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is 
verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat: 
a. de onkostenvergoeding die dit lid op grond van artikel 2, derde of vierde lid, ontvangt, de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is; 
b. indien door provinciale staten toepassing is gegeven aan artikel 4, dit lid een uitkering ontvangt voor alle vergaderingen die gedurende het tijdelijk ontslag plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. 
2 Een tijdelijk ontslag als bedoeld in artikel X 10 van de Kieswet wordt niet aangemerkt als beëindiging van het lidmaatschap van provinciale staten als bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid, en als 
aftreden als bedoeld in artikel 8. 
 

 
Artikel 7   
1. De vergoeding voor de werkzaamheden en de onkostenvergoeding worden door het lid van provinciale staten genoten met ingang van de dag van de beëdiging. 
2. De vergoeding voor de werkzaamheden en de onkostenvergoeding eindigt op het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap van provinciale staten. 
3. Het lid van provinciale staten dat in de loop van een kalenderjaar is beëdigd dan wel het lidmaatschap van provinciale staten heeft beëindigd, ontvangt de vergoeding voor de werkzaamheden en 
de onkostenvergoeding naar evenredigheid van de periode van uitoefening van het lidmaatschap in bedoeld kalenderjaar. 
Artikel 7a  
1. Een lid van provinciale staten dat op grond van artikel 75 van de Provinciewet meer dan dertig dagen onafgebroken het voorzitterschap van de staten waarneemt, ontvangt voor die tijd voor die 
waarneming een toeslag van 8% van zijn vergoeding als lid van provinciale staten. 
 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 2, derde lid. 
 
Artikel 7b 
1. Naast de vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen fractievoorzitters voor de duur van hun voorzitterschap per jaar een toelage gelijk aan 1,2% van de vergoeding op jaarbasis en naast  
een toelage gelijk aan 0,4% van de vergoeding op jaarbasis voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt. De toelagen tezamen bedragen ten hoogste 6,4% van de vergoeding op 
jaarbasis. 
2  Voor de toepassing van het eerste lid stelt de commissaris vast: 
hoeveel leden een fractie telt; 
de duur van het fractievoorzitterschap. 
 
Artikel 8 
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 
a. een ziekte: een ziekte die in overwegende mate haar oorzaak vindt in de uitoefening van de aan de functie verbonden werkzaamheden; 

 b. een dienstongeval: een ongeval dat plaatsvindt tijdens de uitoefening van de aan de functie verbonden werkzaamheden. 
 2. Een staten- of commissielid ontvangt een vergoeding voor de noodzakelijk gemaakte kosten in verband met een geneeskundige behandeling of verzorging of overige kosten, indien deze in 
overwegende mate hun oorzaak vinden in een ziekte of een dienstongeval: 
 a. voor zover deze kosten ten laste van staten- of commissielid blijven en 
 b. voor zover de ziekte of het dienstongeval niet aan eigen schuld of onvoorzichtigheid te wijten is. 
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 3 In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten bepalen dat overige schade aangemerkt wordt als voortvloeiend uit de ziekte of het dienstongeval, naar redelijkheid en billijkheid en gehoord    
de vergadering van de fractievoorzitters van alle partijen in provinciale staten. 
4 Onder overige schade valt niet het gederfde inkomen. 
5 Als de schade van de ziekte of het dienstongeval is ontstaan tijdens zijn functie als staten- of commissielid en voortduurt na zijn aftreden is dit artikel van overeenkomstige toepassing op het 
gewezen staten- of commissielid. 
 
Artikel 10 
1 Een statenlid ontvangt ten laste van de provincie een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering van € 102,54 per jaar. 
2 Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de wijzigingen die de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk ondergaat. 
 
Artikel 11 
1 In het geval een staten- of commissielid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge 
van het uitoefenen van het staten- of commissielidmaatschap meer bedraagt dan de vergoeding voor de werkzaamheden wordt deze vergoeding ten laste van de provincie verhoogd tot het bedrag 
van bedoelde korting. 
2 In het geval een staten- of commissielid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat 
besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van de functie van staten- of commissielid meer bedraagt dan de vergoeding voor de werkzaamheden wordt deze 
vergoeding ten laste van de provincie verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting. 
3 In het geval een staten- of commissielid een uitkering in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt, kan de vergoeding voor de werkzaamheden op verzoek van het 
desbetreffende staten- of commissielid worden verlaagd. 

1 Gedeputeerde staten kennen een lid van provinciale staten dat naar het oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de provincie op aanvraag een 
tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een voorziening als bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 
2 Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat uitsluitend een financiële 
tegemoetkoming wordt verstrekt. 

Artikel 12  
1 De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van staten- of commissielid komen ten laste van de provincie. 
2 Provinciale Staten kunnen over de in het eerste lid bedoelde scholing nadere regels stellen. 
3 Indien een statenlid in verband met de uitoefening van de functie lid is van een beroepsvereniging vergoedt de provincie de contributie van die beroepsvereniging. 

Artikel 12a  
Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen: 

a. de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 2, derde lid; 
b. de verstrekkingen, bedoeld in artikel 6a, eerste lid; 
c. de vergoeding, bedoeld in artikel 6a, derde lid; 
d. de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 10, eerste lid; 
e. de vergoeding, bedoeld in artikel 12, eerste en derde lid. 
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Artikel 12b  
Indien gedeputeerde staten ten behoeve van een veilige woon- en werkplek van een statenlid kosten maken, die in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen zijn aangemerkt als 
werkgeverskosten, komen deze ten laste van de provincie. 
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