
 

 

 

 

Aan: 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

t.a.v. R. Bagchus, Directeur Democratie en Bestuur  

Directie Democratie en Bestuur  

Postbus 20111  

2500 EA Den Haag  

Contactpersoon: T.J. Jorritsma  

E: theo.jorritsma@minbzk.nl  

 

 

Betreft: consultatie over wetsvoorstel aanpassing Appa en enkele andere wetten 

2020  

 

Den Haag, 18 december 2019  

 

 

Geachte minister,  

 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dankt u voor de uitnodiging, uw 

brief d.d. 19 november 2019 onder kenmerk 2019-0000620396, om onze reactie 

te geven in het kader van de consultatie over het wetsvoorstel aanpassing Appa 

en enkele andere wetten. 

 

Wijziging gemeentewet  

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil graag het volgende opmerken 

over het voorstel tot wijziging van artikel 96 en 97 van de Gemeentewet.  

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat raadsleden en 

commissieleden voor het uitoefenen van hun werkzaamheden reis- en 

verblijfkosten die zijn gemaakt in verband met de uitoefening van de functie als 

raadslid en commissielid vergoed dienen te krijgen. Daarbij gaat het om 

reiskosten voor het bijwonen van een vergadering van de commissie of raad, 

maar het gaat ook om reis- en verblijfkosten die in het kader van de functie als 

raadslid of commissielid gemaakt worden binnen en buiten de gemeente.  

Voor de reiskosten binnen de gemeente biedt het rechtspositiebesluit van 15 

oktober 2018 een duidelijke regeling om er voor te zorgen dat raads- en 

commissieleden voor deze kosten een vergoeding krijgen.  

Het onderliggende voorstel opent de weg om een gelijksoortige regeling, per 

circulaire, ook te treffen voor reis- en verblijfkosten van raadsleden en 

commissieleden in verband met hun raads- en /of commissiewerk buiten de 

gemeente.  

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verzoekt uw minister dat onze 

vereniging betrokken wordt bij het overleg over de uitvoering en het opstellen 

van een regeling die de vergoeding voor reis- en verblijfkosten van raads- en 

commissieleden buiten de gemeente mogelijk maakt.  
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Daarnaast vraagt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uw aandacht er 

voor dat de aanpassing van de artikelen 96 en 97 gemeentewet er niet toe mag 

leiden dat raads- en commissieleden die op basis van een daarvoor vastgestelde 

verordening een vergoedingsregeling hebben niet tijdelijk de dupe worden van 

deze aanpassing.  

 

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de directeur van het bureau 

van onze vereniging, te bereiken via: info@raadsleden.nl  

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Bahreddine Belhaj, 
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  
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