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1.Inleiding
Per 28 maart 2019 worden de landelijke voorschriften die zien op de rechtspositie van staten- en commissieleden gewijzigd. Met ingang van deze datum treedt het “Rechtspositiebesluit decentrale publieke ambtsdragers”
(hierna: het Rechtspositiebesluit) in werking. Het besluit combineert alle voorafgaande rechtspositiebesluiten
van de verschillende decentrale overheden in één regeling. Naast het besluit zal op 28 maart 2019 ook de
‘Regeling rechtspositie decentrale ambtsdragers” (hierna: de regeling) in werking treden, waarin de technische
en uitvoeringsaspecten worden geregeld.
Het nieuwe besluit en de nieuwe regeling bieden minder ruimte voor de provincie om eigen nadere regels te
stellen. De huidige Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht,
vastgesteld op 26 april 2010 wordt daarom vervangen door de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Utrecht. Uw staten ontvangen hiervoor een voorstel van gedeputeerde staten.
In deze brochure hebben wij belangrijke informatie over uw rechtspositie bij elkaar gebracht. De bedragen
gelden voor 2019. Van wijzigingen wordt u op de hoogte gebracht. Aan de tekst van de brochure kunnen geen
rechten worden ontleend.
Op de website www.wetten.nl kunt u de tekst van de Provinciewet vinden. Op de website www.politiekeambtsdragers.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is veel informatie over de rechtspositie
terug te vinden.

Vragen?
1.Statengriffie
Met alle vragen over uw vergoedingen en declaratie van kosten kunt u zich in eerste instantie richten tot de
statengriffie: Clasien Selman, telefoon 030-258 3034 voor de periode tot 8 juli 2019 en en na 8 juli 2019
Marie Louise Engelsman, telefoon 030-258 2351, staan u graag te woord.

2. Salarisadministratie
Alle uitgekeerde vergoedingen vindt u terug op uw salarisstrook, die u maandelijks rond de 25e ontvangt.
Met alle salaris technische, financiële en fiscale vragen over uw vergoedingen kunt u terecht bij Jeroen Streumer,
telefoon 030- 258 2225.

3. Rechtspositie
Als u vragen heeft over uw rechtspositie, meer in het bijzonder over de rechtspositieverordening, kunt u deze
via de griffie stellen of kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jan Wichers (telefoon 030- 258 2386),
Fatima Yahia (telefoon 030- 2583754) of Charlotte Stessel (telefoon 030-2582268) van de afdeling Bedrijfsvoering, team HRO.

2. Bezoldiging en de fiscus
Als statenlid bent u niet in dienstbetrekking bij de provincie. De provincie is dus niet uw werkgever. Dat betekent bijvoorbeeld dat u niet valt onder de werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet
en WIA. Omdat er geen dienstbetrekking met de provincie is, valt u als statenlid niet onder de Wet op de
loonbelasting 1964, maar worden uw inkomsten getoetst aan de Wet inkomstenbelasting 2001. De provincie
houdt in principe over uw vergoedingen geen loonbelasting in. U houdt zelf een administratie bij van gemaakte
kosten en ontvangen vergoedingen en verantwoordt die bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Opting in regeling
Als statenlid kunt u opteren voor de loonbelasting door te kiezen voor het ‘fictief werknemerschap’. U kiest
er dan voor dat de provincie loonbelasting inhoudt op uw vergoedingen. Dat wordt de “opting in” regeling genoemd. In een gezamenlijke verklaring melden de provincie en het statenlid aan de Belastingdienst, dat wordt
geopteerd voor de loonbelasting. Als gezamenlijk wordt gekozen voor het loonbelastingsysteem, dan draagt
de provincie de ingehouden loonheffing af aan de Belastingdienst. De inkomsten worden standaard als loon
belast in box 1. Mocht u een hogere loonheffing willen dan kunt u dat aangeven. Het voordeel van de ‘opting
in”-regeling is dat u als statenlid geen administratie hoeft bij te houden. Daar staat tegenover dat gemaakte
kosten niet kunnen worden afgetrokken.
Vanaf 1 januari 2015 geldt de zogeheten ‘werkkostenregeling”.
De werkkostenregeling is op u van toepassing als u hebt gekozen voor “opting-in”. De onkostenvergoeding is
aangewezen als eindheffingsbestanddeel indien u kiest voor het fictief werknemerschap. Daarmee wordt deze
vergoeding niet bij u belast. Dat betekent dat de onkostenvergoeding ook niet in aanmerking komt voor verrekening met sociale zekerheidsregelingen. Zij maakt namelijk deel uit van het SV-loon.
Een formulier om “opting in” aan te vragen wordt bij uw introductie uitgereikt.

Als u niet kiest voor ‘opting in”
Als u niet voor de loonbelastingheffing kiest, geldt voor u dat u voor de Wet inkomstekbelasting 2001 “resultaat uit een werkzaamheid” geniet. In dat geval is het winstsysteem van toepassing. U moet dan alle ontvangsten voor de inkomstenbelasting verantwoorden als winst en u kunt gemaakte kosten daarop in mindering
brengen. U kunt bij de aangifte inkomstenbelasting de werkelijke beroepskosten, met inachtneming van een
aantal wettelijke beperkingen en normeringen, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen (belastbare
resultaat).
De werkkostenregeling is niet van toepassing op u als u niet heeft gekozen voor het “fictief werknemerschap”
(opting in). De onkostenvergoeding dienen dan door u in de aangifte inkomstenbelasting (als resultaat uit een werkzaamheid) te worden opgegeven. In het geval dat de hoogte van de onkostenvergoeding overeenstemt met de
gemaakte kosten worden de vergoedingen niet betrokken in de verrekening met de sociale zekerheidsregelingen.

Uw keuze heeft ingrijpende gevolgen
Zoals hierboven naar voren is gekomen kan al dan niet opteren voor de loonbelastingheffing voor u ingrijpende
gevolgen hebben. Deze keuze voor “opting in” kan eenmaal per zittingsperiode worden gemaakt en geldt in beginsel voor de (resterende) zittingsperiode. Wel hebt u als spijtoptant eenmaal de mogelijkheid op de beslissing
terug te komen voor de resterende periode. Opteren voor de loonbelasting hoeft niet bij aanvang van de zittingsperiode te gebeuren maar kan ook, voor de resterende periode, gedurende de zittingsperiode plaatsvinden.

3. De bezoldiging
U ontvangt maandelijks de volgende vaste bezoldiging:
1.

Vergoeding voor werkzaamheden:

Voor uw activiteiten als statenlid ontvangt u maandelijks een vergoeding. Deze bedraagt per 1 januari 2019
€ 1.200,95 per maand. (artikel 2.1.1 Rechtspositiebesluit )
2.

Onkostenvergoeding

Naast de maandelijkse vergoeding ontvangt u een vaste onkostenvergoeding voor alle onkosten die u voor de uitoefening van het statenlidmaatschap maakt. De onkostenvergoeding is gebaseerd op kostencomponenten zoals
representatie, vakliteratuur, contributies en lidmaatschappen, telefoonkosten, bureaukosten, porto, bijdrage aan
fractiekosten, zakelijke giften en excursies. (artikel 2.1.6 Rechtspositiebesluit)
De onkostenvergoeding bedraagt per 1 januari 2019 € 170,17 per maand.

4. Reiskostenvergoeding
U kunt aanspraak maken op de volgende reiskostenvergoedingen (artikel 2.1.7 Rechtspositiebesluit):
1.

Kosten van reizen tussen uw huisadres en het provinciehuis ten behoeve van het bijwonen van vergaderingen
Het betreft de vergoeding van:
•
de kosten van openbaar vervoer (taxi valt niet onder openbaar vervoer) of
•
de kosten van het gebruik van de eigen auto
Bij gebruik van de eigen auto bedraagt de vergoeding € 0,19 onbelast per kilometer.

2.

Andere reiskosten gemaakt ten behoeve van de provincie

Ook voor andere ten behoeve van de provincie gemaakte reizen worden de kosten van openbaar vervoer
volledig vergoed en wordt voor het gebruik van de eigen auto een (gedeeltelijk) belaste vergoeding geven
van 0,37 per kilometer.

5. Verblijfkosten
U kunt de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die u maakt in verband met reizen
voor de uitoefening van de functie declareren. Alle vergoedingen dienen op basis van bonnen te worden gedeclareerd. (artikel 2.1 Rechtspositieregeling)

6. Cursussen en congressen
Als u wilt deelnemen aan een cursus of een congres, dient u daarvoor een gemotiveerd verzoek in bij de statengriffier. U onderbouwt uw aanvraag met een kostenspecificatie. De provincie vergoedt de kosten als de statengriffier
van oordeel is dat deelname in het belang is van de provincie. Het moet gaan om niet-partijpolitiek georiënteerde
functionele scholing. De scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven en actueel te houden. (artikel 2.3.3 Rechtspositiebesluit). Voor scholing is op grond van de
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Utrecht (artikel 6) een beperkt budget beschikbaar.

7. Informatie- en communicatievoorzieningen
U ontvangt voor de duur van de uitoefening van de functie een laptop of tablet in bruikleen en ondertekent hiervoor een bruikleenovereenkomst. Eventuele overname aan het einde van de ambtsperiode, al dan niet tegen een
restwaarde, is niet toegestaan. (artikel 2.3.2 Rechtspositiebesluit)

8. Tegemoetkoming ziektekosten
U ontvangt in 2019 een tegemoetkoming van € 107,10 per jaar in de kosten van een ziektekostenverzekering.
Dit bedrag wordt bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de wijzigingen die de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk ondergaat. (artikel 2.1.10 Rechtspositiebesluit).

9. Aftreden
Met ingang van 2010 is het recht op wachtgeld voor aftredende statenleden vervallen.

10. Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
U ontvangt jaarlijks een bedrag gelijk aan de vergoeding van uw werkzaamheden, als bedoeld in artikel 2.1.1.,
eerste lid, Rechtspositiebesluit , voor één maand, om voorzieningen te kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. (artikel 2.1.9 Rechtspositiebesluit)

11. Zwangerschap, bevalling en ziekte
Sinds oktober 2006 is er een wettelijke regeling voor tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens
zwangerschap en bevalling. Deze is ook van toepassing op statenleden. Als u van de regeling gebruik wilt maken,
wordt u tijdelijk ontslag verleend voor de duur van maximaal 16 weken. U wordt in die periode vervangen. Na afloop van de periode van 16 weken herleeft het statenlidmaatschap van rechtswege. De vervanging wegens ziekte (eventueel na zwangerschap en bevalling) is beperkt tot drie perioden van 16 weken, dus maximaal 48 weken.
(artikel X10 van de Kieswet)

12. Vergoedingen voor commissieleden
A. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen
De vergoeding bedraagt per 1 januari 2019 € 112,25 (artikel 2.4.1 Rechtspositiebesluit).
B. Vergoeding van reis- en verblijfkosten
De reis- en verblijfkosten die voor het lidmaatschap van de commissie worden gemaakt kunnen overeenkomstig
de regeling voor statenleden worden vergoed. Dit geldt voor zowel het bijwonen van de vergaderingen van de
commissie als de in verband met binnen de provincie ten behoeve van het commissielidmaatschap gemaakte
reizen. (artikel 2.4.3 Rechtspositiebesluit)

13. Extra vergoeding voor fractievoorzitters
Naast de vergoeding voor de werkzaamheden als statenlid ontvangen fractievoorzitters voor de duur van hun voorzitterschap een toelage. De toelage bestaat uit een vast deel en een variabel deel (afhankelijk van de grootte van de
fractie). Het vaste deel bedraagt € 70 per maand. Dit bedrag wordt aangevuld met € 10 voor elk lid dat de fractie
buiten de fractievoorzitter telt. De toelage is gemaximeerd op € 150 per maand. (artikel 2.1.5 Rechtspositiebesluit)

14. Declaratie van kosten
Alle gemaakte kosten worden gedeclareerd aan de hand van de daarvoor bestemde declaratieformulieren. Deze
zijn bij de statengriffie te verkrijgen. U levert uw declaratieformulier, vergezeld van originele betalingsbewijzen of
bonnen, binnen drie maanden ondertekend in bij de statengriffie. Na deze periode bestaat in principe geen recht
meer op vergoeding van gemaakte kosten (artikel 12 en 13 Verordening).

15. Nevenfuncties
U bent verplicht opgave te doen van al uw (neven)functies, zowel bezoldigd als onbezoldigd. Dit artikel luidt:
1. De leden van provinciale staten maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap
van provinciale staten zij vervullen.
2. Openbaarmaking geschiedt door ter inzagelegging van een opgave van de in het eerste lid
bedoelde functies op het provinciehuis.
(artikel 11 van de Provinciewet)
ln algemene zin is bij het hebben of aanvaarden van nevenfuncties een belangrijke afweging, dat er geen verstrengeling van belangen mag optreden tussen het werk als statenlid en de nevenfunctie.

16. Gedragscode voor bestuurders
De provincie hecht veel waarde aan de integriteit van het openbaar bestuur. Bestuurlijke integriteit houdt in dat de
verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. De tekst van de gedragscode voor bestuurders wordt aan u uitgereikt.
Verordening = (concept) Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Utrecht.
Rechtspositiebesluit = Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Rechtspositieregeling = Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers

Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 28 maart 2019
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 maart 2019, afdeling Bedrijfsvoering, nummer 81E8D287;
Gelet op de artikelen 143 Provinciewet;
Gelet op de artikelen 2:1.1 lid 4, 2:1.3 lid 1. 2:1.4 lid 1, 2:1.9 lid 1, 2:2.10 leden 1 en 5, 2:3.3 lid 2, 2:3.5,
2:4.2 en 2:4.4 van het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers;
Gelet op de artikelen 2.1 lid 5 en 2.6 lid 5 van de Regeling rechtspositie decentraleambtsdragers;
Besluiten vast te stellen de Verordening rechtspositie decentrale ambtsdragers provincie Utrecht
2019;
Overwegende dat met ingang van 28 maart 2019 de rechtspositie van zowel staten- en commissieleden, als van
gedeputeerden en van de commissaris van de Koning zullen worden vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;
Overwegende dat in voornoemd besluit, voor een aantal zaken nader uitgewerkt in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers, veel elementen van de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers al
uitputtend regelt, zodat slechts beperkte ruimte is om op provinciaal niveau bepaalde keuzes te maken of nadere
regels te stellen;
Overwegende dat de gevolgen hiervan zodanig zijn, dat het de voorkeur heeft de huidige verordening in te trekken en te vervangen door een nieuwe verordening;
Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:
Besluit: het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Regeling: de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers;
openbaar vervoer: voor eenieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus,
trein, tram of via een geleide systeem voortbewogen voertuig dan wel met een veerpont of een veerboot;
commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 80, 81, en 82 van de Provinciewet,
dat niet tevens statenlid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd;
statenlid: lid van provinciale staten;
gedeputeerde: lid van gedeputeerde staten;
commissaris: commissaris van de Koning;
ambtsdrager: een statenlid, de commissaris of een gedeputeerde.

Hoofdstuk 2 Voorziening voor Statenleden
Artikel 2 Toelage lid onderzoekscommissie.
Het statenlid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel
151a, derde lid, van de Provinciewet, ontvangt per jaar voor dat lidmaatschap een toelage die overeenkomt
met 300% van de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, genoemd in artikel 2.1.1, eerste lid, van
het besluit.
2. Indien de commissaris de duur van de activiteiten voor de onderzoekscommissie niet op een heel kalenderjaar vaststelt, wordt de omvang van de toelage naar rato aangepast.
1.

Artikel 3 Toelage lid bijzondere commissie

Het statenlid dat lid is van een bijzondere commissie, bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid, van het besluit, ontvangt
per maand voor de duur van de activiteiten van de commissie een toelage die gelijk is aan de maximum toelage,
genoemd in artikel 2.1.4, eerste lid, van het besluit.

Artikel 4 Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

Jaarlijks ontvangt het statenlid een bedrag gelijk aan de vergoeding van hunwerkzaamheden, bedoeld in artikel
2.1.1, eerste lid, van het besluit, voor één maand, om voorzieningen te kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Hoofdstuk 3 Voorzieningen voor de commissaris van de Koning en gedeputeerden
Artikel 5 Ter beschikking gestelde auto

Gedeputeerde Staten stellen ten laste van de provincie een auto voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar
aan commissaris van de Koning en gedeputeerden.

Hoofdstuk 4 Gemeenschappelijke voorzieningen
Artikel 6 Vergoeding kosten scholing
1. Van scholing als bedoeld in dit artikel is sprake als de scholing niet-partijpolitiek georiënteerd is en gericht is

op de vervulling van de functie van de ambtsdrager of het commissielid.

2. De kosten van scholing die door of namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden aan de ambtsdrager

of het commissielid, komen voor rekening van de provincie.

3. De ambtsdrager die of het commissielid dat scholing wenst die niet door of namens de provincie wordt

verzorgd of aangeboden, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij gedeputeerde staten onderscheidenlijk provinciale staten.
4. De aanvraag bedoeld in het derde lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.
5. De kosten komen voor rekening van de provincie als deelname naar het oordeel van gedeputeerde staten
onderscheidenlijk provinciale staten van belang is in verband met de vervulling van de functie van de ambtsdrager of het commissielid.
6. Provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten stellen een scholingsplan op dat nadere regels bevat
ten aanzien van de scholingsmogelijkheden en de wijze van vergoeden

Artikel 7 Informatie- en communicatievoorzieningen

Voor de informatie- en communicatiemiddelen die door Gedeputeerde Staten ter beschikking worden gesteld, ondertekent de ambtsdrager of het commissielid een door Gedeputeerde Staten opgestelde bruikleenovereenkomst.

Artikel 8 Geschikte vervoersvoorziening
1. De ambtsdrager of het commissielid dat tijdelijke functionele beperking heeft en niet in staat is met het open-

baar vervoer of met eigen vervoer te reizen voor woon- werkverkeer of voor de uitoefening van de functie,
kan op kosten van de provincie gebruik maken van een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening.
2. Indien het een staten- of commissielid betreft, is het aan provinciale staten om te beoordelen of de gewenste
vervoersvoorziening, bijvoorbeeld een taxi of een dienstauto, geschikt geacht kan worden en door de provincie kan worden vergoed of ter beschikking gesteld.
3. Indien het de commissaris of een gedeputeerde betreft, maken gedeputeerde staten de in het tweede lid genoemde beoordeling.

Artikel 9 Bedrijfsgeneeskundige zorg

De ambtsdrager kan voor bedrijfsgeneeskundige zorg gebruik maken van de voorzieningen die voor de ambtenaren zijn getroffen.

Artikel 10 Parkeerfaciliteiten

De ambtsdrager of het commissielid kan gebruik maken van de parkeergarage en P2 van de provincie Utrecht op
momenten dat hij uit hoofde van zijn functie aanwezig moet zijn in het provinciehuis.

Hoofdstuk 5 Voorzieningen voor commissieleden
Artikel 11 Hogere vergoeding

Voor de commissieleden, bedoeld in artikel 2:4.2, tweede lid, onder a en b, van het Besluit, bedraagt de vergoeding voor het bijwonen van een commissievergadering 135% van de vergoeding, genoemd in artikel 2:4.1, eerste
lid, van het Besluit.

Hoofdstuk 6 De procedure van declaratie en betaling
Artikel 12 Declaratie van vooruitbetaalde kosten
1. De ambtsdrager of het commissielid kan de volgende vooruitbetaalde kosten declareren:

- reiskosten (artikel 2.1.7, 2.2.9, 2.4.3 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
- verblijfkosten artikel 2.1.7, 2.2.9, 2.4.3 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
- kosten voor buitenlandse dienstreis ( artikel 2.2.9 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
- kosten in verband met verhuizing ( artikel 2.2.7 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
2. Voor de vergoeding van de vooruitbetaalde kosten wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.
3. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het statenlid, commissielid, onderscheidenlijk
de gedeputeerde dient het declaratieformulier binnen drie maanden bij de griffier, onderscheidenlijk de provinciesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 13 Rechtstreekse facturering bij de provincie
1. De ambtsdrager of het commissielid kan de volgende kosten rechtstreeks factureren bij de provincie:

- scholing ( artikel 2.2.3 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
- verblijfkosten (artikel 2.1.7, 2.2.9, 2.4.3 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
- kosten voor buitenlandse dienstreis ( artikel 2.2.9 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
- kosten in verband met verhuizing ( artikel 2.2.7 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
2. De vergoeding van bovengenoemde kosten kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het
statenlid, onderscheidenlijk de gedeputeerde voor akkoord ondertekende factuur aan de provincie.
3. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.
4. Het statenlid, onderscheidenlijk de gedeputeerde dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen drie
maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de provinciesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

Artikel 14 Gebruik Creditcard
1. De ambtsdrager of het commissielid kan de volgende kosten vergoeden door gebruikmaking van de provinciale

2.
3.
4.
5.
6.
7.

creditcard:
- reiskosten (artikel 2.1.7, 2.2.9 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
- verblijfkosten (artikel 2.1.7, 2.2.9, 2.4.3 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
- Kosten voor buitenlandse dienstreis (artikel 2.2.9 rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers)
Een provinciale creditcard wordt de gedeputeerde op aanvraag in bruikleen ter beschikking gesteld voor het
doen van uitgaven die voor vergoeding of tegemoetkoming ten laste van de provincie in aanmerking komen.
Aan de verstrekking van de creditcard kunnen voorwaarden worden verbonden.
De provinciesecretaris draagt zorg voor de aanvraag, verstrekking en intrekking van provinciale creditcards. Bij
de aanvraag wordt aangegeven of een persoonlijke pincode voor het opnemen van contant geld gewenst wordt.
Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het declaratieformulier, waarvan het model door
gedeputeerde staten is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.
Het begeleidingsformulier en de factuur worden binnen 3 maanden ingediend bij de provinciesecretaris of de
door hem aangewezen ambtenaar. Bij beëindiging van het ambt van gedeputeerde wordt de creditcard onverwijld ingeleverd.
Bij beëindiging van het ambt van gedeputeerde wordt de creditcard onverwijld ingeleverd.
Verlies of diefstal van de creditcard wordt direct gemeld bij de betreffende creditcardmaatschappij en zo spoedig mogelijk ook bij de provincie. Het eigen risico bij verlies of diefstal komt mits is voldaan aan de daarvoor
geldende regels, voor rekening van de provincie.

Hoofdstuk 7 Slotbepaling
Artikel 15 Intrekking

De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden 2010
wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 maart 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening rechtspositie politieke
ambtsdragers Utrecht.
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