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1 WETHOUDERS 
 

1.1 Inleiding 
 

U bent door die raad benoemd tot wethouder. Wij heten u van harte welkom en 
wensen u veel succes bij het uitoefenen van uw ambt. 
 
Deze introductiegids informeert u op hoofdlijnen over uw arbeidsvoorwaarden. De 
belangrijkste onderwerpen worden verduidelijkt en voor meer diepgang wordt 
verwezen naar wetten, regelingen en verordeningen. Erg handig hierbij zijn de 
websites van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, rubriek politiek ambtsdragers. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u natuurlijk terecht bij de afdeling P&O, Marco de Lange 
023-5225570, m.delange@bloemendaal.nl. 

 
Deze introductiegids kent de volgende opbouw. 
  Basis rechtspositie  Begin wethouderschap na de raadsverkiezingen  Bezoldiging inclusief verrekening neveninkomsten  Eindejaarsuitkering en vakantietoelage  Vaste onkostenvergoeding  Computer- en communicatieapparatuur  Verdere faciliteiten en voorzieningen  Zorgverzekering  Overgangsrecht levensloop  Gedragscode  Nevenfuncties  Afwezigheid  Vervanging van wethouder  Waarneming van burgemeester door wethouder  Collegebeschermingspolis  Pensioen  Uitkering na aftreden  Appa loopbaanprincipe 
 
De beschrijving van de wet- en regelgeving in deze gids is met uiterste zorg 
samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

 

1.2 Basis rechtspositie 
 

Als wethouder heeft u te maken met een rechtspositionele status en 
arbeidsvoorwaarden. U bent benoemd door de gemeenteraad en door die 
benoeming bent u ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Als gevolg hiervan 
is er fiscaal sprake van een dienstbetrekking en zijn uw inkomsten als ook uw 
onkostenvergoeding onderworpen aan loonheffing en premie volksverzekeringen. U 
valt echter niet onder de sociale werknemersverzekeringswetten zoals de Ziektewet 
en de Werkloosheidswet. Voor wethouders regelt de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers de sociale zekerheid.  
 
In de Gemeentewet is in artikel 44 bepaald dat de bezoldiging, financiële en andere 
rechtspositionele zaken van wethouders worden geregeld in een Algemene 
maatregel van bestuur. De betreffende Algemene maatregel van bestuur draagt de 
naam: “Rechtspositiebesluit wethouders”. Ook is er een aanvullende ministeriële 

mailto:m.delange@bloemendaal.nl
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regeling: de “Regeling rechtspositie wethouders”. Ten slotte mag de gemeenteraad 
op enkele gebieden aanvullende afspraken maken. Dit mag alleen op gebieden die 
als zodanig zijn aangemerkt (artikel 44 van de Gemeentewet). De wethouder mag 
namelijk alleen gemeentelijke vergoedingen ontvangen die zijn gebaseerd op een 
wettelijke bepaling. 
 

 
Kortom: de regels op het gebied van uw arbeidsvoorwaarden staan in: 

 
Rechtspositiebesluit wethouders  
Regeling rechtspositie wethouders 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
Verordening rechtspositie wethouders raadleden en commissieleden 2011 

 

1.3 Begin wethouderschap na de raadsverkiezingen  
 
Uw benoeming als wethouder vindt plaats in een vergadering van de raad in zijn 
nieuwe samenstelling (artikel 37 Gemeentewet). 
 
De benoeming gaat in op het tijdstip waarop ten minste de helft van het aantal 
wethouders zijn benoeming heeft aangenomen (artikel 38 Gemeentewet). Het 
voorgaande betekent dus dat er formeel geen nieuwe wethouders benoemd zijn 
(en er dus ook geen nieuw college is) als minder dan de helft van de 
voorgeschreven wethouders de benoeming heeft aanvaard. In dat geval blijven de 
zittende wethouders in functie.  
 
De benoemde wethouder wordt geacht de benoeming niet aan te nemen, indien op 
de tiende dag na kennisgeving van de benoeming nog geen mededeling van hem is 
ontvangen dat hij de benoeming aanneemt (artikel 40 Gemeentewet). In de 
praktijk aanvaardt de wethouder zijn benoeming meestal in een raadsvergadering.  
 
Aftreden wethouders oude raad 

De (demissionaire) wethouders van de oude raad treden af op het moment dat de 
raad tenminste de helft van de nieuwe wethouders heeft benoemd en de 
benoemingen zijn aangenomen (artikel 42 Gemeentewet). De dag hier opvolgend 
gaat de ontslaguitkering in. 
 
Tussentijdse benoeming 

De benoeming van een wethouder ter vervulling van een plaats die tussentijds 
openvalt geschiedt zo spoedig mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal 
wethouders te verminderen (artikel 39 Gemeentewet). 
 
Tussentijds ontslag 

U kunt (tussentijds) te allen tijde ontslag nemen. Dat ontslag gaat in met ingang 
van de dag, gelegen een maand na de dag waarop de wethouder ontslag heeft 
genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aanvaard (artikel 
43 Gemeentewet). 
 
 
 

1.4 Bezoldiging 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006535/geldigheidsdatum_09-02-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016420/geldigheidsdatum_09-02-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002691/geldigheidsdatum_14-03-2014
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bloemendaal/101143/101143_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bloemendaal/101143/101143_1.html
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Vanaf het moment dat de benoeming ingaat, heeft u recht op een bezoldiging ten 
laste van de gemeente. De hoogte van de bezoldiging is vastgelegd in bijlage van 
het Rechtspositiebesluit wethouders. Uw bezoldiging is afhankelijk van het aantal 
inwoners van de gemeente, en of de functie in voltijd of deeltijd wordt vervuld.  
 
 

Bezoldiging wethouders per 01-01-2015 

 

 

Klasse  

 

Aantal inwoners 

gemeente 

 

 Bruto bezoldiging per maand bij 

voltijd  

 

1 Tot en met 8.000  € 4.415,77  
2 8.001–14.000  € 5.004,48  
3 14.001–24.000 € 5.597,78  
4 24.001–40.000 € 5.990,60  
5 40.001–60.000  € 6.581,87  
6 60.001–100.000 € 7.172,11  
7 100.001–150.000 € 7.833,29  
8 150.001–375.000 € 8.297,74  
9 375.001 en meer  € 9.414,69  

 
 
De in de tabel opgenomen bedragen worden steeds aangepast als de bezoldiging 
voor rijksambtenaren wijzigt. 
 
Uw bezoldiging eindigt op het tijdstip van beëindiging van het wethouderschap. Dit 
is geregeld in de Gemeentewet.  
 
Ziekte 
Ziekte heeft in principe geen invloed op de hoogte van de bezoldiging en 
onkostenvergoeding. Dit is anders wanneer er tijdens uw ziekte een vervanger 
wordt aangesteld. Indien er een vervangende wethouder wordt benoemd, ontvangt 
u de gehele bezoldiging, maar de helft van de onkostenvergoeding, tijdens uw 
ziekteperiode. 
 
Nevenfuncties 
In sommige gevallen worden de inkomsten ontvangen uit neveninkomsten gekort 
op de bezoldiging die u ontvangt. Meer informatie over nevenfuncties vindt u onder 
1.12 Nevenfuncties. 
 
De hoofdregel is vrijstelling van verrekening tot 14% van de bezoldiging. Boven de 
14% wordt de helft van de neveninkomsten gekort. De vermindering bedraagt 
nooit meer dan 35% van de bezoldiging.  
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Een voorbeeld:  

 
Bezoldiging als wethouder  =     €  50.000,-- 
Neveninkomsten   =    €  25.000,-- 
Vrijstelling (14%)  =    €    7.000,--  

 
Verrekening 0,5 x ( € 25.000,-- min € 7.000,--) is  €    9.000,--  
Dit bedrag ligt beneden het maximum van € 17.500,--. (35%)  

 
De wethoudersbezoldiging wordt derhalve   €  41.000,-- 
 

 
 
De neveninkomsten zijn de inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties, 
ongeacht of het publieke of private functies zijn. De op te geven neveninkomsten 
hebben betrekking op: 
  belastbaar loon uit tegenwoordige arbeid;  belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden;  winst uit onderneming. 

 
Uitzonderingen 

Er geldt geen verrekeningsplicht voor wethouders die hun ambt in deeltijd 
vervullen. De verrekeningsplicht geldt ook niet voor wethouders die al op 10 maart 
2010 tot wethouder benoemd waren en dat zonder onderbreking in dezelfde 
gemeente zijn gebleven. 
 
Procedure 
Voor 1 april van elk jaar, of binnen 2 maanden na de beëdiging, wordt door de 
wethouder een opgave gedaan van de verwachte neveninkomsten over het 
betreffende kalenderjaar. Namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties vraagt Deloitte als uitvoeringsinstantie door middel van een 
webapplicatie aan elk collegelid individueel een aantal gegevens in te vullen over 
de situatie van eventuele inkomsten uit mogelijke nevenfuncties. 
 
Zo snel mogelijk na afloop van het kalenderjaar wordt door de wethouder een 
opgave gedaan van de in dat kalenderjaar genoten neveninkomsten. 
 
In plaats van een opgave van de verwachte neveninkomsten kan er ook een 
verklaring afgegeven worden dat er geen neveninkomsten zullen zijn of dat ze 
minder zullen zijn dan 14% van de bezoldiging op jaarbasis. Voor 1 april van elk 
jaar wordt een opgave met de verwachte neveninkomsten over dat lopende jaar 
gedaan, terwijl zo snel mogelijk na afloop van het kalenderjaar een verklaring 
wordt afgegeven dat er in het verstreken kalenderjaar géén genoten 
neveninkomsten waren dan wel dat deze minder dan 14% van de bezoldiging 
waren. 
 

1.5 Eindejaarsuitkering en vakantietoelage 
 
U heeft recht op een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% 
over de voor u geldende bezoldiging. Daarnaast heeft u aanspraak op een 
vakantietoelage van 8% over de bezoldiging, met een minimum van € 137,22 
bruto. 
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1.6 Vaste onkostenvergoeding 

 
Ambtstoelage/vaste onkostenvergoeding 
De vergoeding bedraagt €  348,11 netto per maand (peildatum 2015). 
Zaken die uit de vaste onkostenvergoeding moet bekostigen zijn onder andere: 
 
• Representatie 
• Vakliteratuur 
• Contributies, lidmaatschappen, behoudens beroepsvereniging 
• Telefoonkosten 
 

1.7 Computer- en communicatieapparatuur 
 
Aan u wordt voor de uitoefening van het wethoudersambt een computer, 
bijbehorende apparatuur en software ter beschikking gesteld.  
 
Bij verstrekking dient u de Verklaring Eigen Gebruik te ondertekenen. 
 
Met het oog op de fiscale heffing is voor het begrip computer maatgevend wat 
daarover door de Belastingdienst als zodanig wordt betiteld: organizers, omdat 
deze vooral bedoeld zijn om zelfstandig te gebruiken, iPads (> 7 inch, zonder 
belfunctie), mini-notebooks, navigatieapparatuur, pocket-pc’s, tabletcomputers en 
e-readers. 

 

 

Mobiele telefoons, smartphone of blackberry 

De gemeenteraad kan u ook een mobiele telefoon, smartphone of blackberry ter 
beschikking stellen. De ter beschikkingstelling is geheel onbelast als het zakelijk 
gebruik meer dan 10% bedraagt. De wijze van beschikbaarstelling en de 
verrekening van het privégebruik zal nader zijn geregeld door de gemeenteraad. 
 
De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente. 

 
 

1.8 Verdere faciliteiten en voorzieningen  
 

Overeenkomstig de Verordening rechtspositie wethouders raads- en commissieleden 
heeft u recht op:  Een tegemoetkoming in de reis-, pension- en verhuiskosten, indien u nog niet 

naar uw gemeente bent verhuisd (een verplichting waaraan u binnen één jaar 
moet voldoen).  Een vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer. (€0.15 per km op 
declaratiebasis)  Een vergoeding voor reizen in belang van de uitoefening van uw functie.  Gebruik kunnen maken van een dienstauto.  Vergoeding van cursussen, congres of seminar in belang van de gemeente. 

 
 

1.9 Zorgverzekering 
 
Voor wethouders is een collectief contract met de IZA en Zilveren Kruis afgesloten, 
waarin een korting van circa 10% op de premie voor de basisverzekering wordt 
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aangeboden. Op de aanvullende verzekering wordt ook een korting gegeven. U 
kunt zich aanmelden bij de IZA of Zilveren Kruis om aan te sluiten bij dit collectief 
contract.  
 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.gezondsamenpolis.nl  

 

1.10 Overgangsrecht levensloopregeling 
 

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Voor een bepaalde 
categorie werknemers geldt tot 1 januari 2022 een overgangsrecht. Het 
overgangsrecht ziet op de werknemer die op 31 december 2011 ten minste € 
3.000,- aan levenslooptegoed had. De wethouder is een werknemer. Dit betekent 
dat wanneer u onder het overgangsrecht valt u de mogelijkheid heeft om in de 
levensloopregeling te blijven sparen onder de voorwaarden zoals die golden op 31 
december 2011.  
 
Bij deelname aan de levensloopregeling kunt u het gespaarde bedrag niet omzetten 
in verlof. Dit omdat u in formele zin geen verlof heeft. Meer informatie hierover 
leest u in onderdeel 1.13 Afwezigheid. Wel kunt u het spaarbedrag meenemen en 
tot uitbetaling laten komen. 

  

1.11 Gedragscode 
 

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. 
Integriteit kan ook het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of 
breken. De overheid moet dus extra prioriteit blijven geven aan integriteit. Dit 
temeer omdat zij werkt met publieke middelen en op veel terreinen een 
monopolypositie heeft. 

 
In lid 2 van artikel 41c Gemeentewet is daarom bepaald dat de raad voor de 
wethouders een gedragscode vaststelt. Als wethouder geldt voor u de gedragscode 
die door de gemeenteraad is vastgesteld. U dient deze gedragscode na te leven: 
Gedragscode bestuurders gemeente Bloemendaal 
 
 

1.12 Nevenfuncties 
 
Het is mogelijk dat u naast uw ambt als wethouder bij onze gemeente een of 
meerdere nevenfuncties bekleedt of gaat bekleden. Hierbij kunt u denken aan: 
  freelance werkzaamheden als ZZP’er;  voorzitter of bestuurslid van de voetbalvereniging e.d. 
 
Ten aanzien van nevenfuncties zijn voor u de volgende artikelen van de 
Gemeentewet van belang. Deze bepalen welke nevenfuncties u wel of niet mag 
bekleden. 
 
Verboden functies 
In artikel 36b Gemeentewet wordt expliciet vermeld welke andere functies u niet 
gelijktijdig met uw wethouderschap mag vervullen. De meeste in dit artikel 
genoemde functies zijn bestuurlijke of (semi)ambtelijke functies (o.a. 
burgemeester, griffier van de provincie, lid van de rekenkamer van de provincie). 
Bij deze functies is ook vermeld "lid van de raad van een gemeente". Ook mag u 
niet wethouder en ambtenaar in dezelfde gemeente zijn. 

http://www.gezondsamenpolis.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bloemendaal/60104/60104_1.html
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Alle nevenfuncties moeten openbaar zijn 
Artikel 41b Gemeentewet bepaalt dat u geen nevenfuncties vervult die een goede 
vervulling van uw wethouderschap in de weg staan. Omdat het niet altijd duidelijk 
is of de nevenfunctie een belemmerende werking kan hebben op de uitoefening van 
uw wethouderschap dient u het voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie 
te melden aan de raad. Daarnaast moeten alle nevenfuncties die u bekleedt 
openbaar worden gemaakt. 

  
Het gaat bij de openbaarmaking om alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties, die 
wel en die niet uit hoofde van het ambt worden vervuld. De openbaarmaking vindt 
plaats door ter inzage legging van een opgave op het gemeentehuis. 
 
Alle verboden die voor raadsleden gelden zijn ook op wethouders van toepassing 
Artikel 41c Gemeentewet l bepaalt dat artikel 15, lid 1 en lid 2 Gemeentewet ook 
op u van toepassing is. Dit betekent dat de verboden die gelden voor raadsleden op 
het gebied van nevenwerkzaamheden ook voor wethouders gelden. Het gaat hier 
bijvoorbeeld over levering van goederen of diensten aan de gemeente. 
Opgave hiervan doet u bij het bestuurssecretariaat. 
 
Qualitate qua-nevenfuncties 

Qualitate qua functies (qq-functies) zijn functies die u als wethouder uit hoofde van 
uw wethoudersambt vervult. 
 
Wethouders zijn op grond van artikel 44, vierde lid van de Gemeentewet, verplicht 
tot afdracht aan de gemeentekas van vergoedingen voor werkzaamheden die zij 
ontvangen uit de "qq-functies" (stortingsplicht). De stortingsplicht geldt alleen 
maar voor de vergoeding van de beloning van de nevenfunctie , niet voor een 
eventuele onkostenvergoeding.  
 
De gedachte achter de stortingsplicht is dat de werkzaamheden verricht in de qq-
nevenfuncties tot de normale taakvervulling van het wethoudersambt behoren. Uit 
de gemeentekas wordt een beloning toegekend voor alle in het kader van die 
normale taakvervulling te verrichten werkzaamheden. Het is daarom niet wenselijk 
de wethouder voor het vervullen van qq-nevenfuncties een extra afzonderlijke 
honorering toe te kennen. Om te bepalen of een nevenfunctie een qq-functie is of 
niet, worden de volgende criteria gehanteerd: 
  De gemeente heeft er aantoonbaar belang bij dat de nevenfunctie door een 

gemeentebestuurder wordt vervuld. De wethouder bekleedt de nevenfunctie 
in dat geval uit hoofde van zijn ambt. Er dient, met andere woorden, sprake 
te zijn van een directe of indirecte vorm van behartiging van de belangen 
van de gemeente. 
  De nevenfunctie is gekoppeld aan de inhoud en de duur van het ambt, met 
andere woorden, de nevenfunctie moet worden neergelegd bij de 
beëindiging van het wethoudersambt.  
 

In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarin voornoemde criteria geen 
volstrekte duidelijkheid bieden. Dan is het wenselijk hierover te overleggen met de 
raad of een raadscommissie, om tot een afgewogen oordeel te komen dat recht 
doet aan de bedoeling van de wetgever. 
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Voorbeelden van qq-functies: 

  Bestuursfunctie bij een samenwerkingsverband op basis van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen.  Bestuursfuncties of commissariaten bij (nuts)bedrijven, stichtingen of 
instellingen waarin een gemeente deelneemt.  Bestuursfuncties bij een landinrichtingscommissie. 
 

 

 
Voorbeelden van niet qq-nevenfuncties: 

  Voorzitter of lid van een provinciale of rijkscommissie.  Voorzitter, lid of commissaris van: BNG, Waterschap-zuiveringsschap, NOC, 
Rode Kruis e.d. 
 

 
 

Opgave neveninkomsten  
 
Een keer per jaar wordt u via de mail uitgenodigd om de applicatie verrekening 
neveninkomsten van ministerie van binnenlandse zaken in te vullen, waarna het 
ministerie het college adviseert over evt. verrekening. 

 

1.13 Afwezigheid 
 

Als wethouder heeft u geen verlofdagen. In de praktijk worden over vrijaf en 
afwezigheid in goed onderling overleg tussen collegeleden en de 
gemeentesecretaris afspraken gemaakt. In ieder geval is het ook van belang 
afspraken te maken ter vervanging van de burgemeester. In bijna alle gevallen zal 
er een volgorde van loco-burgemeesterschap worden afgesproken. 
 
 
 

1.14 Vervanging van wethouders 
 
De bezoldiging van de vervangen wethouder verandert gedurende de afwezigheid 
niet. Dit met uitzondering van de onkostenvergoeding die voor de helft wordt 
betaald tijdens de vervangingsperiode (artikel 11 Rechtspositiebesluit wethouders) 
en de reis- en verblijfkosten, die worden gedurende het verlof ook niet vergoed. 
Voor de vervangen wethouder loopt de pensioenopbouw door en er is geen 
nadelige invloed op een eventueel later recht op wachtgeld. 
 

 

1.15 Waarneming van burgemeester door wethouder 
 

Op grond van artikel 77 van de Gemeentewet wordt bij verhindering van de 
burgemeester zijn ambt waargenomen door een door het college van B&W aan te 
wijzen wethouder (loco-burgemeester). De vergoeding voor de waarneming van de 
burgemeester door de wethouder is geregeld in het Rechtspositiebesluit 
burgemeesters. Wanneer een wethouder met een voltijdse benoeming de 
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burgemeester vervangt, dan behoort dat tot zijn taak als loco-burgemeester. Hij 
krijgt geen extra salaris of toeslag.  
 
In artikel 17 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is bepaald dat een 
wethouder in een deeltijdfunctie die gedurende meer dan dertig dagen 
onafgebroken met de waarneming van het ambt van burgemeester belast is 
geweest, daarvoor een voltijds-wethoudersbezoldiging geniet.  

1.16 Beschermingspolis 
 

Burgers roepen bestuurders en ambtenaren steeds vaker persoonlijk ter 
verantwoording als zij andere dan gewenste besluiten nemen. Niet alleen 
civielrechtelijk, maar ook strafrechtelijk.  De gemeente Bloemendaal heeft hiervoor 
een polis afgesloten om bestuurders enige mate van bescherming te kunnen 
bieden. 

 

1.17 Pensioen 
 

Als wethouder bouwt u pensioen op onder het regime van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers (kortweg Appa). Er zijn vier soorten pensioen 
te onderscheiden: 
  eigen pensioen;  nabestaandenpensioen;  bijzonder nabestaandenpensioen en  wezenpensioen. 

 
Eigen pensioen  

U gaat een jaarlijkse pensioenaanspraak opbouwen tijdens uw wethouderschap. 
Sinds 1 januari 2014 bepaalt de gemiddelde bezoldiging wat u in uw Appa-
diensttijd verdiende de hoogte van uw pensioen en niet uw laatstverdiende 
bezoldiging (eindloon). Hiermee wordt de middelloonregeling gerealiseerd. 

Het opbouwpercentage vanaf 1 januari 2014 is 1,95% per dienstjaar. De 
pensioengrondslag voor een dienstjaar bedraagt overeenkomstig artikel 13d van de 
Appa de in aanmerking te nemen bezoldiging voor dat jaar, of de laatste 
bezoldiging voor het aftreden, waarvan de uitkering is afgeleid verminderd met de 
franchise voor dat jaar. 
 
Het pensioen start in principe op de pensioengerechtigde leeftijd (de AOW-leeftijd), 
tenzij u kiest voor een eerder of later ingangsmoment. U kunt het pensioen in laten 
gaan in de leeftijd tussen 60 en 70 jaar. Hoe later u met pensioen gaat, hoe hoger 
de pensioenuitkering. 
 
Indien het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) besluit tot verlaging of 
verhoging van de pensioenaanspraken- en uitkeringen vanwege bijvoorbeeld een 
slechtere of betere vermogenspositie dan zullen de Appa-pensioenaanspraken- en 
uitkeringen eveneens worden verlaagd of verhoogd. Het Appa-pensioen beweegt 
met de ontwikkeling van het ABP-pensioen mee. 
 
Nabestaandenpensioen  

Ook nabestaanden kunnen aanspraken ontlenen aan de Appa. De nabestaande 
heeft recht op 5/7 deel van het pensioen, waarop de gewezen wethouder 
aanspraak zou hebben gehad indien hij met ingang van de dag van zijn overlijden 
zou zijn afgetreden, of waarop de gewezen wethouder recht of uitzicht had.  
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Wezenpensioen  

Recht op een wezenpensioen hebben - onder bepaalde voorwaarden - de 
minderjarige wettige kinderen van de overleden (ex-)wethouder. Het 
wezenpensioen bedraagt per kind 1/7 gedeelte van het wethouderspensioen 
waarop de gewezen wethouder aanspraak zou hebben gehad indien hij met ingang 
van de dag van zijn overlijden zou zijn afgetreden, of waarop de gewezen 
wethouder recht of uitzicht had. Het maximum is 2/7 deel.  
 
Pensioenwaarde-overdracht 

Wethouders hebben recht op pensioenwaarde-overdracht en -overname.  
 
Wanneer in een voorgaande functie pensioenrechten zijn opgebouwd, kan de 
pensioenwaarde worden overgeheveld naar de Appa. De pensioenrechten die in een 
vorige functie zijn opgebouwd kunnen worden overgedragen naar de gemeente, of 
naar de uitvoerder die de pensioenvoorziening voor wethouders regelt. De termijn 
waarbinnen waardeoverdracht moet worden aangevraagd bedraagt zes maanden 
na het toetreden tot een nieuw pensioenfonds. Pensioenwaarde-overdracht is niet 
in alle gevallen gunstig. Het is daarom verstandig hierover vooraf advies in te 
winnen. Een en ander is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de 
verschillen tussen de oude en nieuwe pensioenvoorziening. 
 
Wanneer een gewezen wethouder een andere functie aanvaardt, kan in de nieuwe 
functie ook pensioenwaarde-overdracht plaatsvinden. In die situatie wordt het 
pensioenrecht dat als wethouder is opgebouwd onder de Appa overgeheveld naar 
het nieuwe pensioenfonds. 

 
De Appa pensioenregeling is buitengewoon complex. De beoordeling van de hoogte 
van uw pensioenaanspraken vraagt maatwerk. Ook de beoordeling van een 
pensioenbreuk en de mogelijke oplossingen vraagt maatwerk en stoelt op diverse 
variabelen, aannames en uitgangspunten. De financiële gevolgen zijn groot. Het is 
verstandig hiervoor deskundige ondersteuning in te schakelen. 
 
 

 

1.18 Uitkeringen na aftreden 
 

Na aftreden heeft u, ongeacht de reden daarvan, recht op een ontslaguitkering ten 
laste van de gemeente op grond van de Appa. U heeft de mogelijkheid af te zien 
van de uitkering. Wanneer u hiervoor kiest dan kunt u niet meer terugkomen op dit 
besluit. 
 
Uitkeringsduur 

Aan degene die het wethouderschap neerlegt vóór het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd wordt in beginsel een uitkering toegekend. De uitkeringsduur is 
afhankelijk van de loopbaanduur. 
 
 
 

Duur Appa-loopbaan 

 

 

Uitkeringsduur 

Korter dan drie maanden Zes maanden 
Langer dan drie maanden, maar korter dan 
twee jaar 

Twee jaar 

Twee jaar of langer Maximaal drie jaar en twee 
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maanden 
 
 Bijzondere situaties 
 

 Als u op het moment van aftreden in 2014 ouder bent dan 56 jaar en 5 
maanden en in de twaalf voorafgaande jaren tenminste tien jaar nagenoeg 
aansluitende Appa-diensttijd heeft, dan duurt de uitkering tot dat u de 
AOW-gerechtigde leeftijd. 
  Een wethouder die na de verkiezingen in 2010 is herbenoemd en op dat 
moment 50 jaar of ouder was en die bij de komende verkiezingen aftreedt, 
heeft ook recht op een uitkering tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd mits hij 
in de twaalf voorafgaande jaren tenminste tien jaar nagenoeg aansluitende 

Appa-diensttijd heeft. Wordt bij ontslag na de verkiezingen in 2014 niet 
voldaan aan de herbenoemings-, leeftijds- of jareneis, dan is de 
uitkeringsduur maximaal drie jaar en twee maanden. 

 

Appa- loopbaan 

 
Het loopbaanprincipe is bepalend voor de duur van de uitkering. 
 
Op het moment dat het recht op een uitkering voor een wethouder ontstaat, wordt 
alle opgebouwde diensttijd als politiek ambtsdrager meegeteld voor het bepalen 
van de duur van de Appa-loopbaan. Het maakt niet uit in welk politiek ambt de 
diensttijd werd opgebouwd.  
 
Het gaat bijvoorbeeld om wethouder, lid Tweede Kamer of minister. Wel wordt 
rekening gehouden met perioden dat u niet onder de Appa valt. Het raads- of 
statenlidmaatschap blijft bijvoorbeeld buiten beschouwing. 
 
Het recht op de uitkering blijft gedurende de gehele uitkeringperiode bestaan. 
Nieuwe of hogere inkomsten worden gekort op de uitkering. Het recht blijft 
(slapend) bestaan. Als de nieuwe inkomsten vervallen, herleeft het oude 
uitkeringsrecht weer voor de nog resterende duur. 

 
Bedrag van de uitkering  

 

1. De uitkering bedraagt gedurende het 1e jaar 80% van uw laatstelijk 
genoten bezoldiging (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering),  

 
 en 

 
2. daarna 70% van uw laatstelijk genoten bezoldiging (inclusief vakantiegeld 

en eindejaarsuitkering).  
 
De uitkering wordt periodiek aangepast aan de bezoldigingswijzigingen die gelden 
voor het rijkspersoneel.  

 
Pensioenopbouw tijdens uitkering 

De pensioenopbouw tijdens de eerste 38 maanden van de ontslaguitkering op 
grond van de Appa bedraagt 1,95% per uitkeringsjaar. Tijdens de resterende 
uitkeringsduur is de pensioenopbouw 0,975%. De hoogte van de pensioenopbouw 
tijdens de uitkeringstijd loopt gelijk met de mate van vermindering van de uitkering 
wegens neveninkomsten. 
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Er vindt geen pensioenopbouw plaats wanneer de uitkering door nieuwe inkomsten 
op nul wordt gesteld. 
 
De uitkering eindigt uiterlijk met ingang van de dag waarop de belanghebbende 
zijn AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.  

  
Sollicitatieplicht 

De Appa gaat uit van een actieve sollicitatieplicht tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 
Voor u geldt een sollicitatieplicht in de periode die start drie maanden na het 
aftreden. Dit betekent voor u dat u de plicht hebt om passend werk te zoeken en te 
aanvaarden. 
 
Ook uw gemeente heeft verplichtingen. Het college is ervoor verantwoordelijk dat 
er in overleg met u een plan komt voor het gericht zoeken en verwerven van 
passende arbeid (plan van aanpak), en dat u indien nodig planmatige begeleiding 
en ondersteuning (outplacement) krijgt. Op grond van de Appa is het college 
verplicht om hiervoor een externe partij aan te wijzen: het 
re-integratiebedrijf. 
 
Omtrent de wijze van begeleiding door een re-integratiebedrijf en de eventuele 
planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement) zijn regels gesteld in het 
Besluit sollicitatieplicht APPA voor gewezen politieke ambtsdragers van 18 
november 2010 (Staatsblad 2010,788). In dit besluit zijn ook bepalingen 
opgenomen betreffende de kosten, het begrip ‘passende arbeid’ en over de controle 
op de uitvoering van de sollicitatieplicht. 

 
Gedurende de eerste drie maanden na het aftreden, bestaat de mogelijkheid 
vrijwillig te kiezen voor planmatige begeleiding en ondersteuning. Voor de 
vrijwillige outplacement is een vergoeding mogelijk van maximaal 20% van de 
laatstgenoten bezoldiging. 
 
De sollicitatieplicht is van toepassing op alle nieuw- en herbenoemde wethouders 
na de verkiezingen in 2010. De sollicitatieplicht is niet van toepassing op degenen 
die na ontslag weer een nieuw politiek ambt gaan bekleden waarvan de bezoldiging 
tenminste 70% bedraagt van de laatstgenoten bezoldiging.  
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2 RAADSLEDEN 
 

2.1 Inleiding 
 
Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente geweest. 
Als gevolg hiervan bent u gekozen als raadslid. Of u nu bent herkozen of voor de 
eerste maal bent gekozen, wij heten u van harte welkom en wensen u veel succes 
bij het uitoefenen van uw ambt. 
 
Deze gids informeert u in hoofdlijnen over uw arbeidsvoorwaarden. De 
belangrijkste onderwerpen worden verduidelijkt en voor meer diepgang wordt 
verwezen naar wetten, regelingen en verordeningen. Deze kunt u op internet dan 
wel op onze gemeentelijke website terugvinden. Van belang in dezen zijn onder 
meer de websites van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, rubriek politiek ambtsdragers. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u natuurlijk terecht bij de afdeling P&O, Marco de Lange 
023-522570, m.delange@bloemendaal.nl.  
 
 
Opbouw van dit deel: 
  Rechtspositie algemeen  Begin raadslidmaatschap na de raadsverkiezingen  Zelfstandige, tenzij gekozen voor opting-in  Raadsvergoeding, vaste onkostenvergoeding,   Vergoeding fractievoorzitters, extra vergoeding raadsleden  Computerapparatuur  Verdere faciliteiten en voorzieningen  Zorgvoorziening  Tegemoetkoming ziektekosten  Ziekte en zwangerschap  Overgangsrecht levensloopregeling  Gedragscode  Openbaarmaking nevenfuncties  Rechtsbijstand en aansprakelijkheid 

 
De beschrijving van de wet- en regelgeving in deze gids is met uiterste zorg 
samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

 
 

2.2 Rechtspositie algemeen 
 

Voor het uitoefenen van het ambt van raadslid ontvangt u een beloning. Tevens 
ontvangt u enkele vergoedingen. 

 
Deze beloning en vergoedingen zijn gebaseerd op artikel 95 van de Gemeentewet. 
Dit artikel verwijst naar het “Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden”, een 
Algemene maatregel van bestuur. Ten slotte mag de gemeenteraad op enkele 
gebieden aanvullende afspraken maken. Dit mag alleen op gebieden die als zodanig 
zijn aangemerkt (artikel 99 van de Gemeentewet). U mag alleen vergoedingen 
ontvangen die op een wettelijke bepaling zijn gebaseerd.  
 

mailto:m.delange@bloemendaal.nl
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Kortom: de regels op het gebied van uw arbeidsvoorwaarden staan in: 
 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden  
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
Bloemendaal 2011 

 
 

2.3 Begin raadslidmaatschap na de raadsverkiezingen 
 

Vanaf de dag dat u als raadslid wordt beëdigd, vangt het raadslidmaatschap aan. 
Vanaf dit moment heeft u aanspraak op een raadsvergoeding en 
onkostenvergoeding.  
 
Nu kan het zo zijn dat u bent beëdigd als raadslid maar gelijktijdig ook de functie 
van demissionair wethouder bekleedt. In dit geval heeft u geen recht op 
vergoedingen vanwege het raadslidmaatschap. U ontvangt deze vanuit het 
wethouderschap.  
 
Bij aan- of aftreden gedurende het jaar worden de raads- en onkostenvergoeding 
naar rato berekend. 
 

2.4 Zelfstandige, tenzij gekozen voor opting-in 
 

Uw werkzaamheden als gekozen raadslid verricht u in beginsel niet in 
dienstbetrekking. Dit betekent dat u het raadslid fiscaal gezien als zelfstandige bent 
aangemerkt. De vergoedingen die u als raadslid ontvangt, moet u daarom in uw 
aangifte inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden opgeven.  
 
Kiest u niet voor de status van fictief werknemer, dan zal u door de Belastingdienst 
worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Raadsleden zullen dan jaarlijks bij 
de aangifte Inkomstenbelasting een balans en winst- en verliesrekening moeten 
opstellen.  
 
Opting-in 
U kunt echter belastingtechnisch ook kiezen voor een zogenaamd fictief 
werknemerschap (opting-in). Indien u kiest voor opting-in, wordt u aangemerkt als 
fictief werknemer voor de loonheffing. Bij de uitbetaling van de raadsvergoeding en 
onkostenvergoeding, wordt dan reeds loonheffing ingehouden. 
 
Met andere woorden: u wordt door de fiscus behandeld als ware u een werknemer 
in loondienst. Hierdoor betaalt u gedurende het jaar reeds belasting en voorkomt u 
een naheffing van de fiscus hiervoor. Van belang is om met het juiste 
loonheffingspercentage te werken. Neem hiervoor contact op met de 
salarisadministratie, Jos Meijer 023-5225665, j.meijer@bloemendaal.nl 
 
De keuze kan eenmaal per raadsperiode gemaakt worden en geldt in principe voor 
de resterende raadsperiode.  

 

2.5 Raadsvergoeding 
 

Op grond van de lokale verordening voorzieningen voor raadsleden ontvangt u een 
raadsvergoeding. U kunt niet afzien van de raadsvergoeding. De maximale hoogte 
van de vaste raadsvergoeding is vastgelegd in artikel 2 van het Rechtspositiebesluit 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006536/geldigheidsdatum_09-02-2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bloemendaal/101143/101143_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bloemendaal/101143/101143_1.html
mailto:j.meijer@bloemendaal.nl
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raads- en commissieleden en afhankelijk van het aantal inwoners van de 
gemeente. Tevens kan er op lokaal niveau zijn bepaald dat u minder dan de 
standaardvergoeding ontvangt.  
 
 

 

Klasse 

 

Inwonertal 

 

Maximumvergoeding werkzaamheden 

per maand 

 

1 Tot en met 8.000 € 235,58 

2 8.001 - 14.000 € 372,25 

3 14.001 - 24.000 € 580,23 

4 24.001 - 40.000 € 900,64 

5 40.001 - 60.000 € 1.172,56 

6 60.001 - 100.000 € 1.372,07 

7 100.001 - 150.000 € 1.557,74 

8 150.001 - 375.000 € 1.814,73 

9 375.001 - € 2.209,35 

 
  

2.6 Vaste onkostenvergoeding 
 

Op grond van de lokale verordening ontvangt u een vaste onkostenvergoeding. U 
kunt niet afzien van deze onkostenvergoeding. De hoogte van de vaste 
onkostenvergoeding is vastgelegd in artikel 2 van het Rechtspositiebesluit raads- 
en commissieleden. En is netto € 166,49 per maand.  
 
Zaken die onder andere uit de vaste kostenvergoeding bekostigd moeten worden 
zijn: 
  Representatie  Vakliteratuur  Contributies, lidmaatschappen  Telefoonkosten  Bureaukosten, porti  Zakelijke giften  Bijdrage aan fractiekosten  Ontvangsten thuis  Excursies 

De hiervoor genoemde kostencomponenten zijn niet uitputtend. Daarnaast zijn er 
uit de uitvoeringspraktijk nog andere kosten naar voren gekomen die ook voor 
eigen rekening moeten blijven. Voorbeelden zijn: 

ﾐ individuele consumpties buiten de werkplek (zoals koffie, thee, drankjes); 

ﾐ fooien in Nederland; 

ﾐ verjaardagsgebak, attenties en cadeaus voor naaste collega’s; 

ﾐ gelegenheidskleding, huur en reiniging van kleding, uitgaven voor persoonlijke 
verzorging; 



Introductiegids arbeidsvoorwaarden wethouders en raadsleden                                 

 

17 

 

ﾐ activiteiten van partijgenootschappelijke aard; 

ﾐ abonnementen op kranten en tijdschriften en vakliteratuur die thuis worden 
ontvangen; 

ﾐ contributies van verenigingen en regionale beroepsverbanden (met uitzondering 
van landelijke beroepsverenigingen met een professionaliseringsdoelstelling die 
vallen onder de bestuurskosten). De contributie voor landelijke 
beroepsverenigingen (Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de 
Wethoudersvereniging en de Vereniging van Raadsleden, Raadslid.NU) mag door 
de gemeente worden betaald aan de betreffende verenigingen; 

ﾐ representatieve aanpassingen aan de eigen woning en representatieve 
ontvangsten thuis. 

 
De kosten voor computerapparatuur maken geen onderdeel uit van de vaste 
onkostenvergoeding. Hiervoor is een aparte voorziening of vergoeding opgenomen 
(zie onder computerapparatuur). 

 

2.7 Vergoeding fractievoorzitters 
 

Fractievoorzitters krijgen een extra vergoeding voor hun werkzaamheden. Naast de 
raadsvergoeding ontvangen zij per jaar een extra vergoeding gelijk aan 1,2% van 
de vergoeding op jaarbasis voor raadsleden vermeerderd met 0,4% voor elk lid dat 
de fractie buiten hem telt. De extra vergoeding vanwege het fractievoorzitterschap 
bedraagt ten hoogste 6,4% van de vergoeding op jaarbasis.  

 
 

2.8 Computerapparatuur 
 
Op aanvraag wordt aan u voor het uitvoeren van de werkzaamheden als raadslid 
een computer, bijbehorende apparatuur en software, ter beschikking gesteld. Komt 
het privégebruik van deze computer uit boven de 10%, dan vindt gedurende drie 
jaren een belastingheffing plaats van 1/3 van de aanschafwaarde van de computer 
en de bijbehorende ter beschikking gestelde apparatuur. Deze belastingheffing mag 
door de gemeente worden gecompenseerd. 
 
Met het oog op de fiscale heffing is voor het begrip computer maatgevend hetgeen 
daarover door de Belastingdienst als zodanig wordt betiteld: organizers, omdat 
deze vooral bedoeld zijn om zelfstandig te gebruiken, iPads (> 7 inch, zonder 
belfunctie), mini-notebooks, navigatieapparatuur, pocket-pc’s, tabletcomputers en 
e-readers. 
 
Indien geen computer ter beschikking is gesteld, wordt op aanvraag een 
tegemoetkoming voor aanschaf of gebruik van de eigen computer verleend. De 
hoogte van de tegemoetkoming heeft de gemeenteraad bepaald en de 
tegemoetkoming is fiscaal belast. 
 
De raad kan nadere regels stellen voor het ter beschikking stellen van 
bovenstaande apparatuur. Zij kunnen u bijvoorbeeld vragen om een 
bruikleenovereenkomst te tekenen.  
 
Bij verstrekking dient u de gebruikersovereenkomst te ondertekenen, die u door de 
griffie zal worden verstrekt. 
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2.9 Verdere faciliteiten en voorzieningen  
 

U heeft als raadslid op basis van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- 
en commissieleden recht op: 
  een tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering van € 203,21 bruto 

per jaar;  reis- en verblijfskosten voor reizen in gemeentebelang. Reiskosten binnen de 
gemeente 
worden in ieder geval niet vergoed (artikel 97 en 99 Gemeentewet); 
een tegemoetkoming in de kosten voor scholing gemaakt in verband met de 
vervulling van het raadslidmaatschap; 

2.10 Zorgvoorziening 
 

U bent verzekerd ingevolge de Zorgverzekeringswet. Een inkomensafhankelijke 
bijdrage Zvw van 5,4% wordt ingehouden op uw raadsvergoeding.  

 
Het kan zijn dat u in loondienst werkt en op uw loon reeds de inkomensafhankelijk 
bijdrage Zvw wordt ingehouden. Eventueel teveel ingehouden bijdrage wordt 
achteraf door de fiscus aan u terugbetaald of verrekend. 
 
Raadsleden kunnen gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering van 
gemeenten: de GezondSamenPolis van IZA en Zilveren Kruis. Raadpleeg hiervoor 
de personeelsadviseur van de gemeente. Ook kunt u meer informatie hierover 
vinden op de website www.gezondsamenpolis.nl  
 

2.11 Tegemoetkoming ziektekosten 
 

Een raadslid heeft, wanneer de raad daartoe bij verordening heeft besloten, recht 
op een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering als bedoeld 
in artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De vergoeding 
bedraagt sinds 1 april 2009 € 203,21 bruto per jaar en is sindsdien ongewijzigd. 

2.12 Ziekte en zwangerschap 
 
Als raadslid valt u niet onder de Ziektewet en bedrijfsgeneeskundige zorg. Tijdens 
ziekte worden de raadsvergoeding en onkostenvergoeding aan u doorbetaald. 
 
Echter op grond van de Wet tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers wegens 
zwangerschap en bevalling of ziekte kunt u er ook voor kiezen zich in deze situaties 
te laten vervangen. Hiertoe dient u op grond van de Kieswet een u verzoek tot 
tijdelijk ontslag in te dienen bij de voorzitter van de raad. Na inwilliging van het 
verzoek kan voor u een tijdelijke opvolger worden benoemd.  
 
Mocht u er voor kiezen zich te laten vervangen dan kan dit voor een periode van 16 
weken doen. Per zittingsperiode zijn maximaal drie vervangingsperioden per 
raadslid toegestaan.  Tijdens de vervanging ontvangt u uw volledige 
raadsvergoeding en de helft van uw vaste onkostenvergoeding.  Uw vervanger 
ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding. De 
vervanging duurt 16 weken, daar kan niet van worden afgeweken. Na afloop van 
de vervanging (16 weken) is uw vervanger van rechtswege ontslagen en hoeft 

http://www.gezondsamenpolis.nl/
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geen ontslag te worden ingediend bij de voorzitter van de raad. U bent met ingang 
van de eerste dag na de vervangingsperiode van rechtswege weer raadslid en 
ontvangt weer uw volledige vergoedingen. 

2.13 Overgangsrecht levensloopregeling 
 

Wanneer de gemeenteraad in het verleden in een lokale verordening de deelname 
aan levensloop voor raadsleden heeft opengesteld, kan u daar aan deelnemen 
mits: 
  u heeft gekozen voor fictief werknemerschap en   u in aanmerking komt voor het overgangsrecht. 
 
De levensloopregeling is namelijk per 1 januari 2012 afgeschaft. Voor een bepaalde 
categorie werknemers geldt tot 1 januari 2022 een overgangsrecht. Het 
overgangsrecht ziet op de werknemer die op 31 december 2011 ten minste € 
3.000,- aan levenslooptegoed had. 
 
Dit betekent dat wanneer u: 
  raadslid bent bij een gemeente die bij lokale verordening deelname aan de 

levensloopregeling mogelijk maakt;    heeft gekozen voor fictief werknemerschap;   onder het overgangsrecht valt; 
 

de mogelijkheid heeft om in de levensloopregeling te blijven sparen onder de 
voorwaarden zoals die golden op 31 december 2011.  
 
Bij deelname aan de levensloopregeling kunt u het gespaarde bedrag niet omzetten 
in verlof. Dit omdat u in formele zin geen verlof hebt. Wel kunt u sparen in de 
levensloopregeling. Het gespaarde bedrag kan tot uitbetaling komen of worden 
meegenomen. 

2.14 Gedragscode 
 

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. 
Integriteit kan ook het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of 
breken. De overheid moet dus extra prioriteit blijven geven aan integriteit. Dit 
temeer omdat zij werkt met publieke middelen en op veel terreinen een 
monopolypositie heeft. 
 
Als raadslid geldt voor u een gedragscode die door de gemeenteraad is vastgesteld. 
U dient deze na te leven. Ook zijn er wettelijk verboden nevenfuncties en 
handelingen. Zo mag een raadslid op grond van artikel 15 Gemeentewet niet als 
advocaat of adviseur werkzaamheden verrichten voor wederpartijen van de 
gemeente. 
 
Gedragscode bestuurders gemeente Bloemendaal 2007 
 

2.15 Openbaarmaking nevenfuncties 
 

U bent op grond van artikel 12 van de Gemeentewet verplicht tot openbaarmaking 
van alle andere functies (betaald en onbetaald), die worden vervuld naast het 
raadslidmaatschap. Onder de openbaarmaking valt ook de hoofdbetrekking. De 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bloemendaal/60104/60104_1.html
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openbaarmaking vindt plaats door ter inzage legging van een opgave op het 
gemeentehuis en/of publicatie op de internetsite van de gemeente. 

2.16 Rechtsbijstand en aansprakelijkheid 
 

Burgers roepen politieke ambtsdragers steeds vaker persoonlijk ter verantwoording 
als zij andere dan gewenste besluiten nemen. Niet alleen civielrechtelijk, maar ook 
strafrechtelijk. De gemeente heeft hiervoor een polis afgesloten om raadsleden 
enige mate van bescherming te kunnen bieden. 
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