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De raadsvergoeding en onkostenvergoeding en de fiscus. 

 

Standaardregeling. 

Omdat raadsleden net als alle andere gekozen volksvertegenwoordigers niet in dienst zijn van 

de gemeente, wordt de raadsvergoeding (€ 1.814,73) in beginsel bruto uitbetaald, waarna de 

ontvanger bij de aangifte Inkomstenbelasting de te betalen inkomstenbelasting afdraagt. In de 

praktijk zal de Belastingdienst echter op basis van de bij de aangifte of afzonderlijke 

opgegeven schatting van de inkomsten voor het komende jaar een veelal maandelijks te 

betalen voorheffing opleggen. Volgens de belastingregels zijn raadsleden zelfstandigen. Zij 

genieten voor de Wet inkomstenbelasting 2001 resultaat uit werkzaamheid, waarop het 

winstsysteem van toepassing is. Tot op zekere hoogte zijn dan ook de belastingregels voor 

zelfstandigen op hen van toepassing zoals de genoemde voorheffing, het opstellen van een 

balans en een winst- en verliesrekening en de mogelijkheid van aftrek van beroepskosten van 

het resultaat uit overige werkzaamheden. Alle raadsinkomsten, inclusief verstrekkingen en 

onkostenvergoeding, moeten worden verantwoord als winst. De gemaakte onkosten kunnen 

daarop in mindering worden gebracht. Deze zullen aan de hand van bewijsstukken moeten 

worden aangetoond.
1
 Het handhaven van de status van zelfstandige is van belang voor de 

hoogte van onkostenvergoeding die de gemeente mag betalen. Vanwege het feit dat de 

gemaakte onkosten aftrekbaar zijn van de raadsinkomsten, is voor de raadsleden met de status 

van zelfstandige een verlaagde vergoeding voor onkosten (€ 215,51) vastgesteld. De tabel 

voor de onkostenvergoeding zonder opting-in-regeling is opgenomen in het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

De gemeente moet jaarlijks alle betalingen en verstrekkingen met een opgave IB47 aan de 

Belastingdienst melden. 

 

Opting-in-regeling. 

Politieke ambtsdragers mogen echter ook kiezen voor een zogenaamd fictief 

werknemerschap, ook wel de “opting-in-regeling” genoemd. De keuze voor de opting-in-

regeling kan één maal per raadsperiode worden gemaakt en geldt in beginsel voor de 

(resterende) raadsperiode. Op deze keuze kan eenmalig worden teruggekomen. De keuze voor 

de opting-in-regeling hoeft niet bij de aanvang van de raadsperiode te worden gemaakt, maar 

kan ook tijdens de zittingstermijn worden gemaakt voor de resterende periode. 

Bij de opting-in-regeling wordt bij de uitbetaling van de raadsvergoeding door de gemeente al 

loonbelasting ingehouden. Ook over de onkostenvergoeding wordt dan loonbelasting 

ingehouden. Om die reden ontvangen deze raadsleden een hogere onkostenvergoeding  

(€ 448,89) dan de raadsleden die niet voor deze regeling gekozen. Het verschil is de 

compensatie voor de over de onkostenvergoeding in te houden loonbelasting. De tabel voor 

de onkostenvergoeding met opting-in-regeling is opgenomen in het Rechtspositiebesluit 

raads- en commissieleden. 

 

Bij het fictieve werknemerschap wordt uitsluitend en alleen voor de belastingheffing 

uitgegaan van de fictie van een arbeidsverhouding, zonder dat deze feitelijk bestaat. 

                                                 
1
 Hof Arnhem 28-10-1994; HR 27-03-1996. 



De gemeente en het raadslid maken daarvoor ten behoeve van de Belastingdienst een 

verklaring op. Over zowel de raadsvergoeding als de onkostenvergoeding wordt dan bij 

uitbetaling loonbelasting ingehouden. In principe gaat de gemeente volgens voorschrift van de 

Belastingdienst uit van het laagste loonheffingspercentage. Het raadslid moet zelf aangeven 

wanneer een hoger percentage wenselijk is, om daarmee te voorkomen dat bij de jaarlijkse 

aangifte van de inkomstenbelasting een forse nabetaling plaats moet vinden. 

Een raadslid dat kiest voor de opting-in-regeling heeft geen bijzondere administratieve 

verplichtingen zoals het raadslid dat onder de standaardregeling valt. Er kunnen echter ook 

geen onkosten worden afgetrokken, aangezien deze mogelijkheid voor werknemers, ook voor 

de fictieve, niet (meer) bestaat. 

De keuze voor de “opting-in-regeling” brengt geen wijziging in de positie van het raadslid ten 

opzichte van de gemeente. Hij wordt dus noch ambtenaar noch werknemer naar burgerlijk 

recht, free-lancer e.d. 

Een raadslid komt nooit in dienst van de gemeente, artikel 13 van de Gemeentewet sluit die 

verhouding uit. 


