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Onderwerp
Wat kunnen raadsleden en fracties in het geval van een cursus, opleiding of congres 
wel en niet declareren bij de griffie?  

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van vragen vanuit de fracties wordt hieronder aangegeven hoe het zit met 
het declareren van kosten die raadsleden en commissieleden maken ten aanzien van 
cursussen, het bezoeken van een congres of het volgen van een opleiding. De regels 
hierover zijn vastgelegd in het Rechtspositiebesluit politieke ambtdragers 2019

Artikel 3.3.3 Vergoeding kosten scholing 
1. De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van 
raadslid, wethouder of burgemeester komen ten laste van de gemeente. 
2. De gemeenteraad kan voor de toepassing van het eerste lid bedoelde scholing nadere regels stellen voor 
zover het de scholing van raadsleden betreft. Het college van burgemeester en wethouders kan voor de 
toepassing van het eerste lid nadere regels stellen voor zover het de scholing van de burgemeester of 
wethouders betreft.
Artikel 3.4.4 Overige vergoedingen en voorzieningen 

Ten aanzien van een commissielid zijn de artikelen 3.1.11, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6, 3.3.7 en 3.3.8 van 
overeenkomstige toepassing.

Dat betekent dus dat wanneer een raadslid of een commissielid een cursus/opleiding volgt, 
de kosten hiervan kunnen worden gedeclareerd bij de griffie. Het bezoek van een congres 
(niet zijnde het partijcongres) valt daar ook onder, ook dat is gericht op kennisvergroting.  
Ook de reiskosten die in het kader van deze opleiding of congresbezoek worden gemaakt, 
kunnen worden gedeclareerd bij de griffie. 
De kosten kunnen worden gedeclareerd bij de griffie, maar omdat raadsleden tegenwoordig
allemaal Youforce hebben, kunnen ze ook dit gebruiken voor het indienen van hun 
declaratie.

Verder is er in het verleden een aparte afspraak gemaakt over het zogenaamde ‘weekend 
op de hei’: wanneer een fractie dit gezamenlijk doet, dan worden de kosten betaald uit de 
fractievergoeding en kan het daar worden verantwoord. 

De onkostenvergoeding die raadsleden individueel ontvangen (is onderdeel van de 
raadsvergoeding) is bedoeld voor het dekken van de volgende onkosten: 

1. representatiekosten,
2. vakliteratuur, 



Volgvel: 2

3. excursies, 
4. bureaukosten, 
5. contributies en lidmaatschappen, 
6.. ontvangsten thuis, 
7. zakelijke giften, 
8. individuele consumpties buiten de werkplek, 
9. fooien, 
10. gelegenheidskleding, 
11. attenties en cadeaus voor naaste collega’s, 
12. abonnementen op kranten en tijdschriften.
Wanneer bovenstaande uitgaven als fractie of namens de fractie worden gedaan, 
kunnen deze wel bekostigd worden uit het fractiebudget.

Mochten er desondanks nog vragen zijn, dan kunt u zich richten tot ondergetekende. 
     
Met vriendelijke groet,

Peter Kommerij (tel. 050 – 367 7727). 
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