
Informatie over de rechtspositie van raadsleden 

Raadsleden zijn niet in dienst van de gemeente en hebben dus ook geen dienstverband. Het 

raadslidmaatschap wordt beschouwd als een nevenfunctie.  

Raadsleden ontvangen een vergoeding voor werkzaamheden die ze verrichten (de raadsvergoeding). 

Daarnaast wordt een tegemoetkoming in de kosten uitbetaald (onkostenvergoeding) en zijn er 

eventueel vergoedingen van bijzondere kosten en andere financiële voorzieningen. 

1. De raads- en onkostenvergoeding 

Het landelijk rechtspositiebesluit raads- en commissieleden regelt de vergoeding voor de 

werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten van de raadsleden. De hoogte van deze 

vergoedingen is gerelateerd aan het inwonersaantal van de gemeente.  

De vergoeding voor de werkzaamheden voor raadsleden wordt per 1 januari van elk jaar herzien aan 

de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid. De maximale vergoeding per maand bedraagt voor 

de raadsleden van de gemeente Groningen per 1 januari 2014: 

Raadsvergoeding    € 1.814.73 

Onkostenvergoeding (opting-in-regeling *) €    448,89 

Onkostenvergoeding (standaardregeling*) €    215,51 

 
*) zie punt 2 voor verduidelijking van deze begrippen 

 

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op inwonersklasse 8, inwonertal: 150.000 – 375.000 

 

Vergoeding fractievoorzitters 

Naast de vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen fractievoorzitters een extra vergoeding, 

gezien de extra tijdsinspanning. Dit betreft per jaar een toelage van 1,2% van de raadsvergoeding op 

jaarbasis plus een toelage gelijk aan 0,4% van de raadsvergoeding op jaarbasis voor elk lid dat de 

fractie, buiten de fractievoorzitter, telt. 

De toelagen tezamen bedragen ten hoogste 6,4% van de raadsvergoeding op jaarbasis.  

 

De vergoedingen worden maandelijks rond de 23e overgemaakt. 

 
In de map rechtspositie raadsleden vindt u de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 

waarin de bedragen voor de raads- en onkostenvergoedingen met ingang van 1 januari 2014 zijn aangegeven.  

 

2. De raads- en onkostenvergoeding en de fiscus 

 

Omdat raadsleden niet in dienst zijn van de gemeente, wordt de raadsvergoeding in beginsel bruto 

uitbetaald (standaardregeling). Een raadslid kan voor de fiscus opteren voor een zogenaamd fictief 

werknemerschap (opting-in-regeling).  

 
In de map rechtspositie raadsleden vindt u onder het kopje “raads- en onkostenvergoeding en de fiscus” nadere toelichting 

 

 

 



Werkkostenregeling 

Met ingang van 1 januari 2015 voert de gemeente Groningen de werkkostenregeling in. Dit heeft ook 

effect op de vergoedingen aan raadsleden. In de loop van dit jaar (2014) wordt u hierover nader 

geïnformeerd.  

 
In de map rechtspositie raadsleden vindt u de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 

Hierin staan de bedragen genoemd die per 1 januari 2014 gelden voor de raads- en onkostenvergoedingen, indien de 

werkkostenregeling van toepassing zou zijn, en de bedragen zonder werkkostenregeling, zoals deze nu ook nog  bij de 

gemeente Groningen gelden.  

 

3. Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2012  

 

In de rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2012 is geregeld dat de 

gemeenteraadsleden van Groningen recht hebben op een aantal secundaire vergoedingen of 

tegemoetkomingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: deelname fietsregeling, tegemoetkoming in de 

kosten voor een ziektekostenverzekering. 

Wat betreft de tegemoetkoming in de kosten voor en ziektekostenverzekering: de hoogte hiervan is 

op dit moment  € 203,21 bruto per jaar. Uitbetaling van deze vergoeding vindt maandelijks plaats.  

 

De rechtspositieverordening raadsleden plaatsvervangers 2012 is te vinden in de map raadsleden.  

 

4. Verzekeringen 

 

De gemeente Groningen heeft voor haar medewerkers, leden van het college van B&W en 

raadsleden een ‘goedwerkgeverschapverzekering’ afgesloten. 

Hieronder is o.a. verzekerd: 

- personen en materiële schade ontstaan tijdens de uitoefening van de functie tot een bedrag  

 van maximaal € 5.000.000 per gebeurtenis; 

- materiële schade door politiek molest tot een bedrag van maximaal € 30.000 per 

gebeurtenis; 

- Privé-ongevallenverzekering bij overlijden (1x jaarsalaris) en blijvende invaliditeit (2x jaar-

 salaris) 

 
Voor meer informatie over deze verzekering verwijzen wij u naar de polis en bijbehorende voorwaarden in de map 

rechtspositie raadsleden. 

 

5. Zorgverzekering 

 

Raadsleden kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekeringen van IZA en het Zilveren 

kruis. Dit betekent dat raadsleden zich bij de IZA of het Zilveren Kruis kunnen verzekeren tegen 

dezelfde premies en kortingen als gemeenteambtenaren.  
 

Informatie over beide verzekeringen is te vinden op de sites van betreffende verzekeraars.  

 

INFORMATIE 

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u terecht bij Trijnie Oostenbrink, afdeling HR-advies, 

telefoonnummer: 050 -3677652 of via de mail: trijnie.oostenbrink@groningen.nl.  


