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 Ondersteuning Mieke Sarneel Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4320  

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   11c 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Werkkostenregeling 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

De werkkostenregeling per 1-1-2014 in te voeren voor politieke ambtsdragers. 

 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Werkkostenregeling en Rechtspositiebesluiten en Regelingen voor politieke ambtsdragers. 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Invoering van de werkkostenregeling betekent een beperkte administratieve 

lastenvermindering en een besparing. 

 

 

InleidingInleidingInleidingInleiding: : : :  

Uiterlijk 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling van kracht. Deze fiscale regeling 

vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan 

medewerkers en politieke ambtsdragers.  

Kort gezegd komt de regeling er op neer, dat een werkgever maximaal 1,5% van het 

totale fiscale loon kan besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan 

medewerkers en politieke ambtsdragers. Over vergoedingen en verstrekkingen boven 

de 1,5% wordt 80% eindheffing betaald. Voor sommige vergoedingen geldt een 

vrijstelling. 

 

De werkkostenregeling zou per 1-1-2014 verplicht worden, maar omdat er nog veel 

haken en ogen zijn aan de regeling en onderzocht wordt op welke wijze de 

werkkostenregeling vereenvoudigd gaat worden is de verplichte invoering met een 

jaar uitgesteld naar 1-1-2015. 

Daarom stellen wij voor de werkkostenregeling in twee fasen in te voeren. In de 

eerste fase (per 1-1-2014) voeren we de werkkostenregeling beleidsarm in, dus op 

basis van onze bestaande vergoedingen en verstrekkingen. In de tweede fase (zodra 

duidelijk is hoe de werkkostenregeling er definitief uit gaat zien) werken we de 

gevolgen verder uit en bekijken we tot welke wijzigingen van vergoedingen en 

verstrekkingen dit gaat leiden.  
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Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1 Er zijn nog wijzigingen in de werkkostenregeling te verwachten  

Het heeft daarom op dit moment geen zin om de keuzes te maken (in de zin van 

aanpassing van arbeidsvoorwaarden) die de werkkostenregeling biedt.   

 

1.2 Invoering levert de gemeente Hillegom financieel voordeel op. 

P&O en Financiën hebben een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat de toepassing 

van de werkkostenregeling de gemeente als werkgever ongeveer € 9.500,- per jaar 

oplevert. Voor de ambtenaren zijn er geen consequenties. 

 

1.3  De raad besluit over de toepassing van de werkkostenregeling op de 

vergoedingen en verstrekkingen aan politieke ambtsdragers 

De raad beslist over de vaststelling van de onkostenvergoeding, de ter 

beschikkingstelling van computerfaciliteiten, verhuiskosten, kosten woon-

werkverkeer, reis- en verblijfkosten van wethouders, raads- en commissieleden.  

Omdat de werkgeverscommissie besluit over de arbeidsvoorwaarden van het 

griffiepersoneel ontvangt ook deze commissie een voorstel om de 

werkkostenregeling per 1-1-2014 beleidsarm toe te passen. 

 

2.1 Fiscale voordeel zoveel mogelijk benutten 

Werkgevers zijn vrij om bepaalde vergoedingen en verstrekkingen wel of niet als 

eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Door te berekenen wat de financiële last is 

van de aan te wijzen vergoedingen en verstrekkingen kan een zo groot mogelijk 

voordeel worden behaald. 

Vergoedingen en verstrekkingen aan politieke ambtsdragers zijn in de diverse 

rechtspositiebesluiten al aangewezen, daarom is het niet nodig om deze in een 

aanwijzingsbesluit op te nemen. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

De financiële consequenties zijn afhankelijk van de keuze wat (en in welke vorm) 

onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt gebracht. Volgens een 

voorlopige berekening kan de besparing oplopen tot ongeveer € 9.500,-. Het 

daadwerkelijke voordeel kan pas na afloop van 2014 worden berekend, omdat we niet 

kunnen voorspellen in hoeverre er volgend jaar gebruik gemaakt gaat worden van de 

diverse regelingen en we mogelijk extra loonheffing moeten afdragen. Dit risico 

hebben we ingecalculeerd, de verwachting is dat de eventuele extra loonheffing ruim 

wordt gecompenseerd door de besparing. De eventuele besparingen vallen voor wat 

betreft het jaar 2014 vrij in de Algemene Middelen en we brengen dit in bij de 

bestuursrapportage 2014. De financiële gevolgen voor de jaren daarna hangen af van 

de keuzes die we in de tweede fase maken, dit nemen we mee bij de verdere 

uitwerking. 
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Communicatie:Communicatie:Communicatie:Communicatie:    

N.v.t. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Om per 1-1-2014 over te gaan op de werkkostenregeling moet de besluitvorming dit 

jaar worden afgerond. 

  

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen: 

Wanneer het college besluit voor de ambtenaren over te stappen naar de 

werkkostenregeling, dan moet dat ook voor de politieke ambtsdragers gebeuren.  

Het is niet mogelijk om voor een bepaalde groep een afwijkende keuze te maken. Als 

de raad dus zou besluiten de werkkostenregeling niet toe te passen voor de politieke 

ambtsdragers, dan gebeurt dat ook niet voor de ambtenaren. 

 

De onkostenvergoeding voor politieke ambtsdragers wordt onder de 

werkkostenregeling niet meer bruto uitbetaald en wordt daarmee voor ieder raadslid 

netto gelijk (€ 78,13 netto per maand op peildatum 1-9-2013).  

De invoering van de werkkostenregeling heeft daardoor gevolgen voor raadsleden die 

ouder dan 65 jaar zijn en voor raadsleden die niet onder het hoogste belastingtarief 

vallen: zij houden netto minder over ten opzichte van de huidige uitbetaling. Deze 

raadsleden hebben echter in de jaren vóór de invoering van de werkkostenregeling 

steeds een netto voordeel gehad. 

 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

N.v.t. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

-Ledenbrief VNG dd 20-07-2010 inzake werkkostenregeling  

Informatie bij: mw. M. Sarneel, m.sarneel@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 276 
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Nr.     3. Bestuur\4320 

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   11c 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Werkkostenregeling 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

met ingang van 1 januari 2014 de werkkostenregeling in te voeren voor politieke 

ambtsdragers. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 november 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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