MEMO

Griffie
Aan

De leden van de raad

Van

Trijnie Oostenbrink

Afdeling

HR-advies

CC
Datum

4 december 2018

Onderwerp

Nadere uitleg over vergoeding raadsleden en fiscale aspecten

Geachte leden van de raad,

In dit memo treft u uitleg over de vergoeding die u als raadslid elke maand ontvangt.
Tevens wordt u geïnformeerd over de fiscale aspecten, zodat u de keuze kunt maken voor het wel of
niet inhouden van loonbelasting op uw vergoeding als lid van de gemeenteraad, door de gemeente.
Daarnaast gaan we kort in op de collectieve ziektekostenverzekering en de ongevallenverzekering
Mocht u kiezen voor de inhouding loonbelasting door de gemeente (de zgn. opting-in-regeling) dan
verzoek ik u om de formulieren die als bijlage bij dit memo zijn gevoegd in te vullen. Dit zijn:
1. Verklaring loonheffing (opting-in-regeling): hiervan pagina 1 invullen en pagina 2 ondertekenen
2. Opgaaf gegevens voor de loonheffing (loonbelastingverklaring)
U kunt deze formulieren woensdag 5 december 2018, tijdens de introductiemiddag van de raad,
inleveren.
Ik zal daarbij aanwezig zijn en kan uw eventuele vragen beantwoorden.
Indien u woensdagmiddag niet aanwezig kunt zijn, kunt u de formuleren (voor 14 december 2018)
inleveren bij de griffie.
Voor nadere informatie kunt u altijd contact met de griffie opnemen. Daarnaast kunt u ook mij
bellen, op telnr. 06-55473424, of via mail: trijnie.oostenbrink@groningen.nl

Met vriendelijke groet,
Trijnie Oostenbrink

C2007-06
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De maandelijkse vergoeding
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 raadsvergoeding (op de strook te vinden onder “presentiegeld raadsleden”)
Met ingang van de dag van beëdiging ontvangt een raadslid de raadsvergoeding. De hoogte
van deze vergoeding is gekoppeld aan de inwonerklasse van de gemeente. Een raadslid kan
niet afzien van de vergoeding. De gemeente is verplicht deze te verstrekken.
De hoogte van de raadsvergoeding is per 1 januari 2019: € 1.993,90 bruto per maand
Dit bedrag is gebaseerd op het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers,
gepubliceerd in het Staatsblad van 15 oktober 2018, nr. 386, hoofdstuk 3 gemeenten, artikel
3.1.1, inwonersklasse 8, inwoneraantal 150.001-375.000.
2. De onkostenvergoeding (op de strook te vinden onder “onkostenvergoeding raadslid”)
Raadsleden maken kosten voor het raadswerk. Met ingang van de dag van beëdiging
ontvangen zij ook een vaste onkostenvergoeding.
De hoogte van de onkostenvergoeding is per 1 januari 2019: € 173,40 netto per maand
Dit bedrag is gebaseerd op bovengenoemd besluit, artikel 3.1.6
3. De ziektekostenvergoeding ( op de strook te vinden onder “vergoeding ziektekosten”)
In het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is geregeld dat raadsleden recht
hebben op een tegemoetkoming in de ziektekosten
De hoogte van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering is € 107.10 netto per jaar. Het
bedrag wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald.
Dit bedrag is gebaseerd op bovengenoemd besluit, artikel 3.1.10
De hoogte van de tegemoetkoming ziektekosten is per 1 januari 2019: € 8,92 netto per
maand.
Per 1 juli 2019 wijzigt dit in 109,24 euro netto per jaar.
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4. De vergoeding voor aanschaf computerapparatuur (op de strook te vinden onder
“onkostenvergoeding belast”)
In de rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2011 is vastgelegd dat een
raadslid een tegemoetkoming ontvangt in de kosten van de aanschaf van
computerapparatuur en software benodigd voor de uitoefening van het raadslidmaatschap.
Dit bedrag is € 350,-- bruto op jaarbasis. Het bedrag wordt in maandelijkse termijnen
uitbetaald.
Dat betekent tegelijk dat u geen laptop of tablet van de gemeente ter beschikking krijgt,
maar dat u geacht wordt deze zelf aan te schaffen.
De hoogte van de tegemoetkoming voor de aanschaf van computerapparatuur is per 1
januari 2019: € 29, 17 bruto per maand.

Daarnaast kan de vergoeding, afhankelijk van lidmaatschap van het raadslid van de
Rekenkamercommissie, de vertrouwenscommissie en/of een onderzoekscommissie, of indien het
raadslid tevens fractievoorzitter is, nog bestaan uit :

5. De fractievoorzittersvergoeding (op de strook onder “fractievergoeding”)
Fractievoorzitters ontvangen voor de duur van hun voorzitterschap per jaar een toelage van € 70,-per maand plus € 10,-- voor elk fractielid tot een maximum van (vast plus variabel deel€150,-- bruto
per maand op grond van artikel 3:1:5 van bovengenoemd besluit.
De hoogte van de fractievoorzittersvergoeding is dus afhankelijk van de grootte van de
fractie.
6. De vergoeding voor deelname aan de vertrouwenscommissie, rekenkamercommissie of
een onderzoekscommissie (op de strook onder “presentiegeld commissielid”)
Aan raadsleden die deel uitmaken van de vertrouwens- of rekenkamercommissie wordt voor
de duur van de activiteiten per jaar een toelage verleend van € 120 bruto per maand, op
grond van artikel 3.1.2 van bovengenoemd besluit.
Aan de raadsleden die onderdeel uitmaken van een onderzoekscommissie wordt op grond
van artikel 3.1.3 een toelage betaald tot maximaal 3 maal de maandelijkse vergoeding voor
de werkzaamheden (raadsvergoeding)
De burgemeester stelt de duur van het lidmaatschap van de commissie dan wel de duur van
de activiteiten vast.
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Fiscale aspecten
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)
Algemeen:
De vergoeding voor de werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten vallen onder de
inkomstenbelasting. Het uitgangspunt is dat de vergoedingen bruto worden uitbetaald. Dat houdt in
dat raadsleden zelf de betaling van belasting over deze vergoedingen moeten regelen. Dit hoort bij
het uitgangspunt dat een raadslid niet in dienst is van de gemeente en dus in fiscale zin een
zelfstandige en geen werknemer is.
Omdat men door de Belastingdienst wordt aangemerkt als zelfstandig ondernemer, zullen
raadsleden dan jaarlijks bij de aangifte Inkomstenbelasting een balans en winst- en verliesrekening
moeten opstellen.
Voor raadsleden die geen eigen onderneming hebben is deze regeling tamelijk omslachtig.
‘Opting in’ bij raadsvergoeding:
De belastingregelgeving kent echter een faciliteit om al bij de uitbetaling van de raadsvergoeding
belasting in te laten houden door de gemeente. Men kan dan met de gemeente een door de
Belastingdienst vastgestelde verklaring opmaken. Deze wordt in de praktijk genoemd de 'opting-inregeling', ook wel 'werknemer op verzoek' of 'fictief werknemer'.
Er ontstaat door het opstellen van deze verklaring geen gezagsverhouding of werknemerschap
tussen het raadslid en de gemeente. Er wordt immers geen aanstelling gegeven of een
arbeidsovereenkomst gesloten. Er worden dan ook geen sociale lasten (WW, ZW, WAO) ingehouden,
wat bij een feitelijk werknemerschap wel gebeurt. Wel wordt de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet van 5,65% ingehouden.
Raadsleden die gekozen hebben voor de 'opting-in-regeling' ontvangen dus de volledige (bruto)
raadsvergoeding waarover direct loonbelasting wordt ingehouden.
De keuze voor de ‘opting-in-regeling’ kan éénmaal per raadsperiode worden gemaakt en geldt in
beginsel voor de (resterende) raadsperiode. Op deze keuze kan eenmalig teruggekom en worden.
Een keuze voor d‘opting-in-regeling’ hoeft niet bij aanvang van de raadsperiode worden gemaakt,
maar kan ook tijdens de zittingstermijn worden gemaakt voor de resterende periode.
Indien een raadslid kiest voor de 'opting-in-regeling', moet het raadslid een loonbelastingverklaring
invullen en als hij voor het eerst raadslid is ook het opting-in-formulier. De gemeente dient dit in bij
de Belastingdienst.
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Onkostenvergoeding
Voor wat betreft de onkostenvergoeding is er geen keuze tussen wel/niet opting-in. De gemeente
Groningen valt sinds 1 januari 2014 namelijk onder de Werkkostenregeling. De belastingdienst
beoogt met deze regeling een vereenvoudiging van fiscale regels en daarmee een administratieve
lastenverlichting voor werkgevers, ten aanzien van vergoedingen en verstrekkingen. De
werkgever mag deze tot een bepaald maximum, het forfait, belastingvrij vergoeden.
De belastingdienst heeft bepaald dat onder de werkkostenregeling de vergoeding voor
werkzaamheden een bruto-vergoeding blijft (is de raadsvergoeding), maar de onkostenvergoeding
wordt een netto vergoeding die ten laste van het forfait komt.

Collectieve zorgverzekering
Raadsleden kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering IZA, CZ en Menzis. Dit
betekent dat raadsleden zich bij de IZA, CZ en Menzis kunnen verzekeren tegen dezelfde premies als
gemeenteambtenaren.
Meer informatie is te vinden op de sites van de betreffende verzekeraars
Collectiviteitsnummers
IZA
49217
CZ
5176972
Menzis 58192

Verzekeringen
De gemeente Groningen heeft voor haar medewerkers, leden van het college van B&W en
raadsleden een “goedwerkgeversverzekering” 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.

BIJLAGEN:
1. Verklaring loonheffing (opting-in-regeling)
2. Opgaaf gegevens voor de loonheffing (loonbelastingverklaring)

