
Rechtspositionele informatie

Nieuwe leden Provinciale Staten



Welkom!

Henske Gloudemans – Statenadviseur Griffie

Miranda Kwantes – Jurist rechtspositie P&O



Inleiding

Onderwerpen adhv Pubquiz
A. Fiscaliteit 

B. Voorzieningen

C. (Richtlijnen) declaraties

Doel
informeren over rechtspositionele zaken en beroep hierop in 

politieke context



A. Fiscaal: fictief werknemerschap

• Statenlid niet in dienst provincie 

(“Opting out”)

belastingheffing over inkomsten zelf met fiscus 

afhandelen 

• Keuze fictief werknemerschap

(“Opting in”)

* provincie houdt loonheffing in

* samen met provincie verklaring aan belastingdienst 

(Brain PS)



B. Voorzieningen 

• Vergoeding voor de werkzaamheden

€ 1.200,95 per maand voor Statenleden

• Vergoeding fractievoorzitter

• Onkostenvergoeding

 voor aan lidmaatschap PS verbonden kosten € 173,40 

per maand 

 bedoeld voor: representatie, vakliteratuur, 

excursies, bureaukosten, 

contributies, lidmaatschappen, 

ontvangsten thuis en zakelijke 

giften 



PUBQUIZ 

Is het toegestaan om uitgaven, die boven de vaste 

onkostenvergoeding uitkomen, te declareren?



B. Voorzieningen  (vervolg)

• Vergoeding reis- en verblijfkosten
 bijwonen vergaderingen PS en commissies

 reizen binnen en buiten de provincie voor uitoefening functie 

(uitzondering commissielid (burgerlid))

• Vergoeding kosten scholing
 (niet-partijpolitiek georiënteerd, ivm vervulling functie)

• iPad en software in bruikleen 

• Arbeidsongeschiktheid / ouderdom / overlijden 

(€ 1.200,95 per jaar)

• Tegemoetkoming kosten 

ziektekostenverzekering 

(€ 107,10 per jaar)

• Overig
(bewaken/beveiligen, beroepsvereniging, bedrijfsgeneeskundige zorg)



PUBQUIZ 

Voor medewerkers van de provincie geldt een 

collectiviteitskorting bij diverse ziektekostenverzekeraars. Kan ik 

daar als statenlid ook gebruik van maken? 



B. Voorzieningen (vervolg)

Niet: uitkering bij aftreden/wachtgeld



PUBQUIZ 

Bouw ik als statenlid pensioen op?



C. Declaraties (reis- en verblijfkosten)

Richtlijnen

* Hoofdregel: 

- voor het bijwonen vergaderingen PS en commissies 

(‘woon- werkverkeer’)

- voor reis- en verblijfkosten voor reizen zowel binnen de 

provincie als daarbuiten, gemaakt voor uitoefening functie 

(‘dienstreizen’) 

↓

Wel: fractie-gerelateerd 

Niet: partij-gerelateerd 

* Vergoeding gebruik OV of gebruik eigen auto (0,19 ct/km)



PUBQUIZ 

Wordt mijn verkeersboete vergoed als gevolg van te hard rijden 

naar een bijeenkomst waar ik als Statenlid bij aanwezig moest 

zijn?



C. Declaraties (vervolg)

Voorbeelden

Wel: fractie-gerelateerd

- kennismaking na verkiezingen 

- teambuilding

- bespreking thema’s politieke agenda

- activiteit door de provincie georganiseerd

- activiteit die door de provincie gesponsord wordt

en waarvoor statenleden schriftelijk zijn uitgenodigd

- afstemmingsoverleg met statenleden uit 

andere provincie van dezelfde partij

Niet:  partij-gerelateerd

- partijcongres

- verkiezingsdebat

- verkiezingsactiviteiten

- algemene ledenvergadering lokale afdeling 

van de partij



PUBQUIZ 

Mag ik mijn reiskosten voor het bijwonen van een 

statenvergadering declareren, als ik ook (een deel van) het 

traject vergoed krijg van mijn werkgever?



C. Declaraties (vervolg)

Procedure

• declaratieformulier Brain PS

• medeondertekening fractievoorzitter (‘vierogen’)

• originele bewijsstukken bijvoegen

• maandelijkse uitbetaling met salaris

Zelf verantwoordelijk, vanuit oogpunt: “zakelijk verband”



Nadere informatie 

• Brain PS 

• Griffie

• Afdeling P&O 

* Rechtspositionele informatie:

Gertje van den Brink, Miranda Kwantes

• Afdeling Administraties

* Salarisadministratie:

Pascal Meeuwsen, Errol Sadal 

* Reis- en verblijfkosten:

Annie Schalkx   



Vragen?


