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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Het raadslidmaatschap kan een belastende taak zijn. Raadsleden hebben regelmatig
raadsvergaderingen. Daarnaast staan in de vergadercyclus nog diverse andere vergaderingen op de
agenda, zoals commissievergaderingen en politieke avonden. Raadsleden moeten deze
vergadermomenten combineren met hun baan, opleiding en/of eigen bedrijf. Dat is niet altijd
eenvoudig. Raadsleden hebben wettelijk recht op politiek verlof van hun baan om raads- en
commissievergaderingen bij te wonen. Maar hoe bekend zijn raadsleden met deze regeling?

1.1 Regeling politiek verlof

onderzoek uitgevoerd onder alle Nederlandse raadsleden.

Raadsleden hebben een wettelijk recht op politiek verlof

denken over hun verlofmogelijkheden, of zij bekend zijn

om vergaderingen bij te wonen die in het teken staan van

met de verlofregeling voor raads- en/of

het raadslidmaatschap. Daaronder vallen de

commissievergaderingen en of zij hier gebruik van maken.

Doel van het onderzoek is om te verkennen hoe raadsleden

raadsvergaderingen en – indien van toepassing –
commissievergaderingen. Bovendien is het ook wettelijk

Om antwoorden op deze vragen te krijgen, heeft

vastgelegd dat een arbeidsovereenkomst van raadsleden

Daadkracht gebruikgemaakt van een webenquête (zie

niet mag worden opgezegd wegens het bijwonen van deze

hoofdstuk 2). Dit onderzoeksrapport geeft de resultaten

vergaderingen.

van de webenquête.

Per 1 januari 2020 is de regeling voor politiek verlof voor

1.3 Leeswijzer

alle raadsleden gelijkgetrokken. Dit is geregeld in de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).
Tot dit jaar was het politiek verlof voor werknemers uit
overheid en onderwijs ruimer dan voor raadsleden die in
andere sectoren werken.

Hoofdstuk 2 gaat in op de werkwijze van dit onderzoek.
Hoofdstuk 3 behandelt de behoefte van raadsleden om
verlof op te nemen voor raads- en/of commissievergaderingen. In hoofdstuk 4 volgt de kennis van
raadsleden over de inhoud van de verlofregeling. Hoofdstuk
5 gaat in op de tevredenheid van raadsleden over deze

Hoewel raadsleden recht hebben op verlof (zonder behoud
van loon) om raads- en/of commissievergaderingen bij te

verlofregeling. Hoofdstuk 6 sluit af met conclusies en
aanbevelingen.

wonen, moeten zij dit zelf regelen met hun werkgever.
Wanneer een raadslid daar niet uitkomt met zijn of haar
werkgever, beslist de rechter in welke mate de werkgever
het raadslid verlof moet verlenen.

1.2 Onderzoeksdoel

In de bijlage bij dit onderzoek vindt u de resultaten van
diverse achtergrondvragen die in het onderzoek gesteld
zijn. Het gaat dan onder andere om vragen over de
ervaring van raadsleden en de tijdsbesteding aan werk
en/of opleiding. Deze informatie is gebruikt in de analyse.

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden heeft Daadkracht in juli en augustus 2020 een

© Daadkracht Digitaal
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HOOFDSTUK 2

Werkwijze

Dit hoofdstuk gaat over de werkwijze van het onderzoek. Het hoofdstuk begint met een toelichting op
het gekozen onderzoeksinstrument. Daarna volgt een toelichting op de respons, de interne validiteit en
de externe validiteit.

2.1 Webenquête

Elk raadslid is persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen

Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruikgemaakt

komt onder meer naar voren wie het onderzoek uitvoert,

van een webenquête. De enquête is verstuurd naar een

wat het belang van het onderzoek is, wie de opdrachtgever

populatie van 8.534 raadsleden. De enquête is verstuurd

is en waarom het voor de respondent zinvol is om mee te

naar alle raadsleden waarvan een e-mailadres kon worden

werken aan het onderzoek. Om de respons te verhogen is

achterhaald. Raadsleden die eerder vermeld hebben niet

ruim twee weken na het versturen van de uitnodiging een

mee te willen doen aan dit type onderzoek hebben geen

herinneringsmail gestuurd. Na een maand is de

uitnodiging ontvangen. Om e-mailadressen te verzamelen

webenquête gesloten. Om de non-respons te

zijn de gemeentelijke websites geraadpleegd. Bij het

minimaliseren, is veel aandacht besteed aan het

verzamelen van de e-mailadressen is voor elk raadslid

gebruiksgemak van de enquête, onder andere door het

tevens geïnventariseerd wat het geslacht van het

aantal vragen zo laag mogelijk te houden en door weer te

betreffende raadslid is, voor welke politieke partij het

geven hoe ver de respondenten zijn met het invullen van

raadslid actief is, of het raadslid deel uitmaakt van de

de enquête. De verwerking van de resultaten gebeurt altijd

coalitie of oppositie en of het raadslid fractievoorzitter of

op geaggregeerd niveau (gemeente, partij, geslacht,

‘regulier’ raadslid is. Daarnaast is data verzameld met

coalitie/oppositie, fractievoorzitter/regulier raadslid) en is

betrekking tot de samenstelling van de verschillende

niet te herleiden tot een specifiek persoon.

aan de webenquête. In de elektronische introductiebrief

gemeenteraden. Hierbij is van elke gemeente het aantal
inwoners genoteerd en de samenstelling van de coalitie en

2.2 Respons en doelgroep

oppositie.
De onderzoekspopulatie bestaat uit 8.534 Nederlandse
Het uitzetten van een digitale enquête kent risico’s. Met
name omdat de onderzoeker geen invloed heeft op de
‘technische omgeving’ die het raadslid gebruikt. Om de
problemen met het systeem tot een minimum te beperken,
is de vragenlijst uitgebreid en naar tevredenheid getest op:

raadsleden. Daarvan hebben 2.154 raadsleden (25,2%)
deelgenomen aan het onderzoek, waarbij 1.945 raadsleden
(22,8%) de vragenlijst volledig hebben ingevuld en 209
raadsleden (2,4%) de vragenlijst voor een deel hebben
ingevuld. Doordat een kwart van de Nederlandse
raadsleden heeft deelgenomen aan dit onderzoek is er

•

Verschillende besturingssystemen: Windows,
MacOS, iOS en Android;

•

Verschillende internetbrowsers en browserversies:
Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Google
Chrome en Safari;

•

Verschillende apparaten: desktop; laptop; tablet
en smartphone.

© Daadkracht Digitaal

sprake van een betrouwbare steekproef.
De regeling voor politiek verlof is specifiek gericht op
raadsleden in loondienst. Wettelijk gezien hebben zij recht
op politiek verlof, maar zij moeten hier wel
overeenstemming over zien te bereiken met hun
werkgever. De resultaten van dit onderzoek zijn daarom
vooral gericht op deze groep raadsleden.
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Eén van de eerste vragen aan de raadsleden is of zij hun
raadslidmaatschap combineren met een betaalde baan,

2.4.1 Geslacht

eigen bedrijf en/of opleiding. Een deel van de raadsleden

Onder de onderzoekspopulatie van Nederlandse raadsleden

heeft geen van allen en omdat de verlofregeling voor hen

zijn 5.852 mannen (68,6%) en 2.682 vrouwen (31,4%).

niet relevant is, is hen geen vragen gesteld over de

Onder de raadsleden die hebben deelgenomen aan dit

verlofregeling. In het rapport wordt daarom specifiek

onderzoek (hierna: steekproef) zijn 1.424 mannen (66,1%)

benoemd welke categorie raadsleden vragen hebben

en 730 vrouwen (33,9%). Middels een Chi-kwadraat toets is

beantwoord.

vastgesteld dat geslacht representatief is

60%

vertegenwoordigd in dit onderzoek.

52,7%

50%

2.4.2 Provincie

40%
28,3%

30%

Onder de onderzoekspopulatie van Nederlandse raadsleden

20%

zijn de provincies als volgt verdeeld: Drenthe (3,4%),

14,2%
6,8%

10%

4,2%

0%
Nee

Loondienst

ZZP'er

Eigen bedrijf Ik volg een
met
opleiding
personeel

Flevoland (2,0%), Fryslân (4,7%), Gelderland (13,8%),
Groningen (3,4%), Limburg (8,2%), Noord-Brabant (16,4%),
Noord-Holland (13,3%), Overijssel (7,3%), Utrecht (7,4%),
Zeeland (3,3%), Zuid-Holland (16,7%). Onder de steekproef
zijn de provincies als volgt verdeeld: Drenthe (3,2%),

Figuur 1: " Volgt u een opleiding en/of heeft u
betaald werk? (meerdere antwoorden mogelijk)"
(N=2.029)

2.3 Interne validiteit
Interne validiteit betreft de geldigheid van het onderzoek:
heeft de onderzoeker gemeten wat hij/zij wilde meten?
Om de interne validiteit te waarborgen is de vragenlijst
gebaseerd op de wettelijke regeling voor politiek verlof.

Flevoland (1,7%), Fryslân (4,5%), Gelderland (12,1%),
Groningen (2,8%), Limburg (9,0%), Noord-Brabant (17,4%),
Noord-Holland (13,8%), Overijssel (6,7%), Utrecht (8,4%),
Zeeland (3,2%), Zuid-Holland (17,0%). Middels een Chikwadraat toets is vastgesteld dat de provincies
representatief zijn vertegenwoordigd in dit onderzoek.

2.4.3 Functie

Verder is de vragenlijst opgesteld in nauw overleg met de

Onder de onderzoekspopulatie van Nederlands raadsleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Tot slot is de

zijn 2.786 fractievoorzitters (32,6%) en 5.748 reguliere

vragenlijst getest onder de bestuursleden van de

raadsleden (67,4%). Onder de steekproef zijn 743

vereniging, om te controleren of de vraagstelling

fractievoorzitters (34,5%) en 1.411 reguliere raadsleden

begrijpelijk is.

(65,5%). Middels een Chi-kwadraat toets is vastgesteld dat
deze functies representatief zijn vertegenwoordigd in dit

2.4

Externe validiteit

Voorafgaand aan de webenquête zijn diverse kenmerken

onderzoek.

2.4.4 Raadspositie

van raadsleden verzameld: geslacht, gemeente, politieke
partij, functie en positie in de raad. Ter controle zijn deze

Onder de onderzoekspopulatie van Nederlandse raadsleden

kenmerken aan het begin van de webenquête voorgelegd

zijn 5.219 coalitieleden (61,2%) en 3.315 oppositieleden

aan iedere respondent met de mogelijkheid om deze

(38,8%). Onder de steekproef zijn 1.329 coalitieleden

gegevens te verbeteren. Aan de hand van deze gegevens

(62,1%) en 812 oppositieleden (37,9%). Sommige raadsleden

hebben we de representativiteit, of externe validiteit,

hebben aangegeven dat hun gemeenteraden geen coalitie-

berekend.

oppositie structuur gebruiken, maar bijvoorbeeld een

© Daadkracht Digitaal
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raadsbreed akkoord. Deze gemeenten zijn daarom niet

verdeeld: tot 15.000 (7,5%), 15.001 tot 30.000 (28,6%),

gecategoriseerd onder coalitie of oppositie in dit

30.001 tot 50.000 (27,3%), 50.001 tot 100.000 (21,56%),

onderzoek. Middels een Chi-kwadraat toets is vastgesteld

100.001 tot 150.000 (6,3%) en meer dan 150.000 (8,7%).

dat de raadsposities representatief zijn vertegenwoordigd

Onder de steekproef zijn de inwonerscategorieën als volgt

in dit onderzoek.

verdeeld: tot 15.000 (7,4%), 15.001 tot 30.000 (28,7%),
30.001 tot 50.000 (27,9%), 50.001 tot 100.000 (22,6%),

2.4.5 Inwonerscategorie
Onder de onderzoekspopulatie van Nederlandse raadsleden
zijn de inwonerscategorieën van hun gemeenten als volgt

© Daadkracht Digitaal
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Middels een Chi-kwadraat toets is vastgesteld dat de
inwonerscategorieën representatief zijn vertegenwoordigd
in dit onderzoek.
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HOOFDSTUK 3

Verlofbehoefte

Hoe combineren raadsleden hun betaalde baan, eigen bedrijf en/of opleiding met hun raadswerk?
Vragen raadsleden weleens verlof aan om vergaderingen bij te wonen? Dit hoofdstuk gaat in op deze
verlofbehoefte van raadsleden.

3.1 Aanvragen verlof

3.1.1 Hoeveelheid verlof

Het merendeel van de raadsleden vraagt geen verlof aan

Aan raadsleden in loondienst die weleens verlof opnemen

om raads- en/of commissievergaderingen bij te wonen (zie

voor raads- en/of commissievergaderingen is gevraagd

figuur 2). Van de raadsleden in loondienst geeft 58,7% aan

hoeveel verlofuren zij hiervoor gemiddeld per maand

geen verlof te nemen. 31,3% neemt weleens verlof op van

opnemen. De 430 raadsleden die deze vraag

hun eigen verlofsaldo, terwijl 9,5% verlof opneemt buiten

beantwoorden, nemen gemiddeld 5,8 uren politiek verlof

hun verlofsaldo via een afspraak met hun werkgever. Een

per maand op.

nadere analyse naar gemeentegrootte laat zien dat in
vrijwel alle gemeentegrootten het merendeel van de
raadsleden geen verlof opneemt voor vergaderingen.
Alleen in de grootste gemeenten met meer dan 150.000

3.1.2 Tijdsbesteding aan baan en
opleiding

inwoners neemt 50,6% van de raadsleden weleens verlof op

Raadsleden in loondienst die weleens verlof opnemen,

om raads- en/of commissievergaderingen bij te wonen:

besteden gemiddeld 35,9 uren per week aan hun baan. De

27,6% neemt verlof op van het eigen saldo, terwijl 23,0%

raadsleden binnen deze groep die ook nog een opleiding

afspraken hierover maakt met zijn/haar werkgever.

volgen, besteden daar gemiddeld 10,9 uren per week aan.

Totaal (N=1057)

31,3%

9,5%

58,7%

0,6%

<15.000
inwoners (N=80)

28,8%

12,5%

57,5%

1,3%

15.001-30.000
inwoners (N=302)

30,1%

6,6%

30.001-50.000
inwoners (N=266)

30,5%

10,5%

58,3%

0,8%

6,3%

58,7%

0,0%

Raadsleden in loondienst die geen verlof opnemen
besteden gemiddeld 34,2 uren per week aan hun baan. De
volgen, besteden daar gemiddeld 14,1 uren per week aan.

50.001-100.000
inwoners (N=252)

34,9%

100.001-150.000
inwoners (N=70)

34,3%

> 150.000
inwoners (N=87)

raadsleden binnen deze groep die ook nog een opleiding

62,3%

1,0%

3.1.3 Moment van vergaderen
Van de raadsleden in loondienst die weleens verlof
opnemen, heeft 52,4% raadsvergaderingen meestal in de

8,6%

57,1%

0,0%

avond en soms tijdens kantooruren. 42,7% heeft
raadsvergaderingen altijd in de avond. 63,6% van de

27,6%

23,0%

49,4%

0,0%

raadsleden die weleens verlof opnemen, heeft

Ja, ik neem dan verlof op van mijn eigen verlofsaldo

commissievergaderingen altijd in de avond. 21,1% heeft

Ja, ik heb daar met mijn werkgever afspraken over gemaakt buiten
mijn verlofsaldo
Nee

commissievergaderingen meestal in de avond en soms
tijdens kantooruren. Hoewel deze raadsleden politiek
verlof opnemen, zijn hun raads- en/of

Weet niet/wil niet zeggen

commissievergaderingen dus meestal buiten kantooruren.
Figuur 2: "Vraagt u weleens verlof aan om een raadsen/of commissievergadering bij te wonen?" (N=1.057)

© Daadkracht Digitaal
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3.2 Behoefte aan verlof
Een meerderheid van de raadsleden in loondienst neemt

3.2.3 Tijdsbesteding aan baan en
opleiding

geen politiek verlof op. Hebben zij daar wel behoefte aan?

Raadsleden in loondienst die sinds het raadslidmaatschap

Iets meer dan de helft (52,2%) van de raadsleden in

minder zijn gaan werken geven het vaakst aan geen

loondienst zegt hier geen behoefte aan te hebben (zie

behoefte te hebben aan verlof (55,7%). Zie figuur 15 in de

figuur 3). Opvallend is dat 58,7% van de raadsleden in

bijlage voor een overzicht.

loondienst geen verlof opneemt, en 52,2% er geen behoefte
aan heeft. Dat kan betekenen dat 6,5% van de raadsleden

Raadsleden in loondienst met een verlofbehoefte besteden

in loondienst geen verlof opneemt, maar er misschien wel

gemiddeld 35,3 uren per week aan hun baan. De

behoefte aan heeft. Wat verder opvalt is dat 40,8% van de

raadsleden binnen deze groep die ook nog een opleiding

raadsleden in loondienst weleens verlof opneemt, maar

volgen, besteden daar gemiddeld 13,0 uren per week aan.

slechts 36,0% aangeeft behoefte hieraan te hebben. Dat
zou kunnen betekenen dat 4,8% van de raadsleden in

Raadsleden in loondienst zonder verlofbehoefte besteden

loondienst politiek verlof opneemt terwijl daar geen

gemiddeld 34,8 uren per week aan hun baan. De

behoefte aan is.

raadsleden binnen deze groep die ook nog een opleiding
volgen, besteden daar gemiddeld 12,6 uren per week aan.
11,8%
36,0%

3.2.4 Moment van vergaderen
44,7% van de raadsleden in loondienst met behoefte aan

52,2%

verlof heeft raadsvergaderingen altijd in de avond, 49,7%
heeft hun raadsvergaderingen meestal in de avond en soms
Ja

Nee

Weet niet/wil niet zeggen

tijdens kantooruren. Over de commissievergaderingen zegt
61,3% van de raadsleden in loondienst met behoefte aan

Figuur 3: "Heeft u behoefte aan verlof om raadsen/of commissievergaderingen bij te kunnen wonen?"
(N=1.057)

verlof dat deze altijd in de avond plaatsvinden. 23,7% van
de raadsleden in loondienst met behoefte aan verlof geeft
aan dat de commissievergaderingen meestal in de avond en

3.2.1 Gemeentegrootte

soms tijdens kantooruren zijn.

Raadsleden in loondienst uit gemeenten met 100.001 tot

Van de raadsleden in loondienst die geen behoefte hebben

150.000 inwoners geven gemiddeld vaker aan dat ze

aan verlof heeft 66,3% altijd raadsvergaderingen in de

behoefte hebben aan verlof (40%). Van de raadsleden in

avond en 31,5% meestal in de avond, soms tijdens

loondienst uit de grootste gemeenten (meer dan 150.000

kantooruren.

inwoners) heeft 54,0% behoefte aan verlof.

3.2.5 Hoeveelheid verlof
3.2.2 Ervaring als raadslid
Raadsleden in loondienst die met hun eerste termijn bezig
zijn, hebben de meeste behoefte aan verlof (37,0%).
Tegelijkertijd geven raadsleden in loondienst die drie of
meer termijnen raadslid zijn het vaakst aan geen behoefte

Aan de raadsleden in loondienst die aangaven behoefte te
hebben aan politiek verlof is ook gevraagd hoeveel uur
politiek verlof zij gemiddeld per maand zouden willen. De
378 raadsleden die deze vraag beantwoordden willen
gemiddeld 10,6 verlofuren per maand.

aan verlof te hebben (56,3%).

© Daadkracht Digitaal
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3.3 Samenvatting

•

Raadsleden in loondienst die met hun eerste
termijn bezig zijn, hebben het vaakst behoefte

•

weleens verlof op van hun eigen verlofsaldo. 9,5%

•

aan verlof.

Van de raadsleden in loondienst neemt 31,3%
•

Raadsleden in loondienst die behoefte hebben

van deze raadsleden neemt verlof op buiten het

aan verlof, zouden gemiddeld 10,6 uur per maand

verlofsaldo via een afspraak met hun werkgever.

verlof willen.

Raadsleden in loondienst die wel eens verlof
opnemen, nemen gemiddeld 5,8 uren politiek
verlof per maand op.

•

Raadsleden in loondienst die wel eens verlof
opnemen, besteden gemiddeld 1,7 uur per week
meer tijd aan hun baan dan raadsleden in
loondienst die geen verlof opnemen.

•

Raadsleden in loondienst nemen politiek verlof
op, maar de raads- en/of commissievergaderingen
vinden meestal buiten kantooruren plaats.

•

36% van de raadsleden in loondienst heeft
behoefte aan politiek verlof. Raadsleden in

“In mijn geval heb ik
afgesproken dat ik een
vast aantal uren per week
opneem, wat voor beide
kanten goed werkt en
veel gedoe scheelt.
Een respondent

loondienst uit grotere gemeenten geven relatief
vaker aan behoefte aan verlof te hebben.
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HOOFDSTUK 4

Kennis over verlofregeling

Hoe goed zijn raadsleden op de hoogte van de regeling voor politiek verlof? Hoe zijn zij aan deze
informatie gekomen? En hoe tevreden zijn raadsleden over de verlofregeling? Dit hoofdstuk gaat in op
het kennisniveau onder raadsleden van de verlofregeling, hun kennisbron en tevredenheid.

4.1 Bekendheid met verlofregeling
Maar weinig raadsleden kennen de verlofregeling die zij
wettelijk hebben. Van de 2.029 raadsleden die deze vraag
beantwoorden, geeft slechts 23,0% aan bekend te zijn met
de verlofregeling, terwijl 77,0% hiermee onbekend is (zie
figuur 4).

4.1.2 Gemeentegrootte
Raadsleden in de grootste gemeenten vanaf 150.000
inwoners zijn het vaakst bekend met de verlofregeling
(33,1%). Raadsleden in de kleinste gemeenten tot 15.000
inwoners zijn het minst hiermee bekend (14,7%). Naarmate
de gemeentegrootte stijgt, stijgt ook de bekendheid met

Totaal (N=2029)

23,0%

77,0%

Eén termijn (N=859)

20,7%

79,3%

Twee termijnen (N=485)

23,7%

76,3%

Drie termijnen (N=685)

25,3%

74,7%

<15.000 inwoners (N=150)

14,7%

85,3%

15.001-30.000 inwoners (N=585)

20,0%

80,0%

30.001-50.000 inwoners (N=558)

23,1%

76,9%

50.001-100.000 inwoners (N=462)
100.001-150.000 inwoners (N=122)

26,4%
21,3%

> 150.000 inwoners (N=151)

33,1%

Fractievoorzitters (N=698)
Reguliere raadsleden (N=1331)

25,9%
21,4%

73,6%
78,7%
66,9%

74,1%
78,6%

de verlofregeling. Een uitzondering hierop zijn de
raadsleden in gemeenten tussen 100.001 en 150.000
inwoners.

4.1.3 Functie
Fractievoorzitters zijn vaker bekend (25,9%) met de
verlofregeling dan reguliere raadsleden (21,4%).

4.1.4 Tijdsbesteding aan baan en
opleiding
De bekendheid van de regeling lijkt geen samenhang te
hebben met de werkbelasting van raadsleden.
Raadsleden die bekend zijn met de verlofregeling zijn

Ja

Nee

gemiddeld 34,2 uren per week kwijt aan hun baan of
bedrijf, raadsleden die hier niet bekend mee zijn besteden

Figuur 4: "Bent u bekend met de verlofregeling voor
raadsleden?" (N=2.029)

4.1.1 Ervaring als raadslid
De bekendheid van de regeling onder raadsleden neemt
iets toe naarmate raadsleden meer ervaring hebben. Van
de raadsleden die in hun eerste termijn zitten, kent 20,7%
de regeling. Maar ook van de raadsleden die 3 of meer
termijnen raadslid zijn, kent bijna driekwart de regeling
voor politiek verlof niet.
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hier gemiddeld 35,1 uren per week aan.

4.1.5 Moment van vergaderen
Raadsleden die de verlofregeling kennen, geven vaker aan
dat vergaderingen tijdens kantooruren plaatsvinden. Van
de raadsleden die de regeling kennen, geeft 44,6% aan dat
raadsvergaderingen soms, meestal of altijd tijdens
kantooruren plaatsvinden. Van de raadsleden die de
regeling niet kennen, is dit 38,3%.
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4.2 Kennis over verlofregeling

de regeling kennen is hier niet van op de hoogte, terwijl
27,2% de stelling niet kon beoordelen.

Om te meten hoe goed hun kennis over de verlofregeling
is, hebben we aan de raadsleden die aangeven de
verlofregeling te kennen, zeven stellingen voorgelegd. Elke
stelling is een feitelijke bewering over de verlofregeling,
die de raadsleden moeten beoordelen met ‘Juist’,
‘Onjuist’, of ‘Weet ik niet’. De antwoorden op de
stellingen zijn gepresenteerd in tabel 1, met het correcte
antwoord in groen weergegeven. Een belangrijke noot is
dat de stellingen enkel zijn voorgelegd aan de 23% van de
raadsleden die bekend is met de regeling voor politiek
verlof. Een percentage in deze paragraaf betreft dan een
percentage van de groep raadsleden die aangeeft bekend
te zijn met de regeling voor politiek verlof. Bijvoorbeeld:
“75% van de raadsleden” betekent hier in feite driekwart
van een kwart van alle deelnemende raadsleden.
Van de raadsleden die bekend zijn met de regeling voor
politiek verlof, weet een ruime meerderheid (71,1%) dat
het recht op politiek verlof bij wet is vastgelegd. Bijna de
helft (49,9%) geeft terecht aan dat raadsleden geen recht
hebben op betaald politiek verlof om raads- en/of
commissievergaderingen bij te wonen. Raadsleden hebben
weliswaar recht op politiek verlof, maar dit hoeft niet per
se betaald te zijn. 44,3% van de raadsleden die de regeling
kennen, geeft het juiste antwoord dat raadsleden geen
recht hebben op politiek verlof om deze vergaderingen
voor te bereiden. De verlofregeling is enkel bedoeld om de
vergaderingen bij te kunnen wonen. Ruim de helft (50,6%)
van de raadsleden die de regeling kennen, denkt ten

Raadsleden die de verlofregeling kennen, zijn beter op de
hoogte van het feit dat het bijwonen van raads- en/of
commissievergaderingen geen geldige ontslaggrond is
(52,1%). Bijna een derde van de raadsleden die de
verlofregeling kennen, weet dat de rechter beslist over het
aantal verlofuren als werknemer en werkgever er samen
niet uitkomen, het merendeel (50,3%) wist niet of deze
stelling juist of onjuist was.
Stellingen
Het recht van raadsleden op
politiek verlof om raads- en
commissievergaderingen bij te
wonen is bij wet vastgelegd.
(N=456)
Raadsleden hebben recht op
betaald politiek verlof om raadsen commissievergaderingen bij te
wonen.
Raadsleden hebben recht op
politiek verlof om raads- en
commissievergaderingen voor te
bereiden. (N=447)
Een werkgever is verplicht om
raadsleden politiek verlof te
verlenen. (N=447)
Voor raadsleden die werkzaam
zijn bij de overheid of in het
onderwijs geldt een andere
regeling voor politiek verlof dan
voor raadsleden die in andere
sectoren werkzaam zijn. (N=448)
Wanneer een werkgever met het
raadslid geen overeenstemming
bereikt over politiek verlof, en
de werknemer dit vervolgens
toch opneemt, is dit een geldige
ontslaggrond voor de werkgever.
(N=447)
Wanneer een werkgever met het
raadslid geen overeenstemming
bereikt over politiek verlof,
beslist de rechter over het aantal
uren verlof. (N=443)

Juist
71,1%

Onjuist
10,3%

Weet ik niet
18,6%

32,9%

49,9%

17,2%

30,9%

44,3%

24,8%

50,6%

29,5%

19,9%

58,0%

14,7%

27,2%

9,6%

52,1%

38,3%

31,6%

18,1%

50,3%

onterechte dat een werkgever verplicht is om raadsleden
politiek verlof te verlenen (29,5% heeft het juiste antwoord
op de stelling gegeven, 19,9% wist niet of deze stelling

Tabel 1: Stellingen over de verlofregeling (correcte
antwoord in lichtgroen)

juist of onjuist was).

4.3 Kennisbron
Een relatief klein aandeel (14,7%) van de raadsleden die de
verlofregeling kennen, weet dat raadsleden die werkzaam

Aan de raadsleden die aangegeven hebben bekend te zijn

zijn bij de overheid en in het onderwijs dezelfde

met de verlofregeling is ook gevraagd op welke wijze zij in

verlofregeling hebben als raadsleden die in andere

aanraking zijn gekomen met het bestaan en de

sectoren werkzaam zijn. Hoewel er eerder nog een verschil

mogelijkheden hiervan. Omdat hier meerdere antwoorden

bestond tussen deze verlofregelingen, is deze sinds 1

mogelijk zijn, tellen de percentages op tot meer dan 100%.

januari 2020 gelijkgetrokken. 58,0% van de raadsleden die

© Daadkracht Digitaal

Politiek verlof: bekend onder raadsleden?

Pagina 12 van 21

41,4%

24,6%

4.4 Samenvatting
•

23,0% van de raadsleden kent de verlofregeling.

•

De bekendheid van de regeling onder raadsleden

18,6%

18,2%
11,0%

neemt iets toe naarmate raadsleden meer

12,6%

ervaring hebben.
•

Griffie

Politieke partij

Nederlandse Inwerkprogramma
Vereniging voor
voor nieuwe
Raadsleden
raadsleden

VNG

150.000 inwoners zijn het vaakst bekend met de

Anders,
namelijk…

verlofregeling (33,1%).
•

Figuur 5: "Op welke wijze bent u in aanraking
gekomen met het bestaan van, en de mogelijkheden
van politiek verlof? (Meerdere antwoorden mogelijk)"
(N=435)

volgen de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG)

(21,4%).
•

Onder de antwoorden in de categorie overig worden vooral
de werkgever (37), de cao (27), internet (16) en collega

Raadsleden die de verlofregeling kennen, geven
vaker aan dat vergaderingen tijdens kantooruren
plaatsvinden.

•

De kennis van raadsleden over onderdelen van de
regeling is beperkt.

en de eigen politieke partij waar raadsleden informatie
hebben gekregen over de regeling voor politiek verlof.

Fractievoorzitters zijn vaker bekend (25,9%) met
de verlofregeling dan reguliere raadsleden

Raadsleden zijn het vaakst via de griffie op de hoogte
gebracht van de regeling voor politiek verlof. Daarna

Raadsleden in de grootste gemeenten vanaf

•

Raadsleden halen hun kennis over de
verlofregeling vooral bij de griffie, de VNG en
politieke partijen.

raadsleden (15) genoemd.
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HOOFDSTUK 5

Tevredenheid

Bijna een derde van de raadsleden neemt weleens verlof op om raads- en/of commissievergaderingen
bij te wonen. Hoe tevreden zijn deze raadsleden over de regeling voor politiek verlof?

5.1 Tevredenheid

De informatie is
onduidelijk

Het vorige hoofdstuk liet zien dat 23,0% van alle
raadsleden de verlofregeling kent. Bijna de helft van de
raadsleden die bekend is met de verlofregeling (49,4%) is

18,2%

De verlofregeling is
te beperkt

27,3%

neutraal over de verlofregeling (figuur 6). 15,5% van de

Ik vind het lastig dit
met mijn werkgever
te bespreken

raadsleden is ontevreden tot zeer ontevreden, terwijl
35,2% tevreden tot zeer tevreden is.
33,3%

16,7%
6,6%

4,7%

Mijn werkgever weet
onvoldoende over de
regeling
Anders, namelijk…

4,5%

Zeer ontevreden
10,8%
Ontevreden
28,6%

Figuur 7: "U geeft aan ontevreden te zijn. Wat is de
belangrijkste reden hiervoor?" (N=66)

Neutraal
Tevreden
49,4%
Zeer tevreden

5.3 Afspraken met werkgever
Raadsleden die aangeven weleens verlof op te nemen zijn
ook gevraagd of zij tot overeenstemming met hun
werkgever komen over politiek verlof. Raadsleden komen
meestal tot overeenstemming met hun werkgever over

Figuur 6: "Bent u tevreden over de huidige regeling
voor politiek verlof?" (N=427)

politiek verlof (zie figuur 8).
3,4%

5.2 Redenen voor ontevredenheid

6,5%

Aan de raadsleden die (zeer) ontevreden zijn (N=66) is
gevraagd wat de belangrijkste reden is voor deze

1,5%

Nooit

4,2%
Zelden

12,6%
39,3%

Soms wel, soms
niet
Regelmatig

ontevredenheid (figuur 7).
Altijd

Een derde van deze raadsleden vindt de verlofregeling te
beperkt; 18,2% vindt de informatie onduidelijk en 16,7%
vindt dat de werkgever te weinig weet over de

32,4%

Niet van
toepassing
Weet niet/wil
niet zeggen

verlofregeling. Ruim een kwart geeft een andere reden
aan, zoals dat werkgevers het niet prettig vinden als
raadsleden verlof opnemen of dat de verlofregeling niet
nuttig genoeg is voor zelfstandigen.
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Figuur 8: "Komt u met uw werkgever tot
overeenstemming over uw politiek verlofuren?"
(N=262)
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Van de 262 raadsleden die deze vraag beantwoorden geeft
32,4% aan altijd overeenstemming te bereiken, gevolgd
door 12,6% die regelmatig overeenstemming bereikt. 6,5%

5.6
•

Samenvatting
Ruim een derde (35,2%) van de raadsleden die de

bereikt nooit overeenstemming, 1,5% zelden en 4,2% soms.

verlofregeling kennen, is tevreden tot zeer

39,3% van de raadsleden geeft aan dat de vraag niet voor

tevreden over de verlofregeling. Ongeveer de

hen van toepassing is. Deze raadsleden nemen verlof op

helft van de raadsleden die de verlofregeling

van hun eigen saldo of nemen geen verlof op.

kennen, is neutraal over de regeling.
•

Van de raadsleden die aangeven (zeer)

5.4 Verlof van opleiding

ontevreden te zijn over de regeling vindt een

Aan de raadsleden die een opleiding volgen is ook gevraagd

informatie onduidelijk.

derde de regeling te beperkt. 18,2% vindt de

of hun opleidingsinstelling hen toestaat om onderwijs te

•

met hun werkgever over politiek verlof.

missen voor raads- en/of commissievergaderingen (N=23).
Onder deze raadsleden krijgt 39,1% toestemming, 21,7%

Raadsleden komen meestal tot overeenstemming

•

Van de raadsleden die een opleiding volgen, krijgt

krijgt geen toestemming, terwijl 39,1% het antwoord niet

39,1% toestemming van de opleidingsinstelling om

weet of niet wil zeggen.

onderwijs te missen voor raads- en/of
commissievergaderingen.

5.5 Effect van politiek verlof

•

Een meerderheid (58,3%) van de raadsleden die
wel eens verlof opnemen, geeft aan dat politiek

Raadsleden die wel eens verlof opnemen is ook gevraagd

verlof zorgt voor een meer optimale verhouding

hoe de verlofregeling helpt met hun raadslidmaatschap

tussen raadswerk en andere taken en

(N=120). 58,3% van deze raadsleden geeft aan dat politiek

werkzaamheden.

verlof zorgt voor een meer optimale verhouding tussen
raadswerk en andere taken en werkzaamheden (zie figuur
9).
de tijdsbesteding
aan het raadswerk
15,8%
de kwaliteit van
mijn raadswerk
58,3%

25,8%
de verhouding
tussen raadswerk
en andere taken en
werkzaamheden

Figuur 9: "Politiek verlof zorgt voor meer ruimte en
tijd om het raadswerk uit te voeren, waardoor ik
tevredener ben over…" (N=120)

“In het bedrijfsleven is het
heel moeilijk om verlof op te
nemen voor activiteiten zoals
het raadslidmaatschap terwijl de raad wel een
weerspiegeling van de
maatschappij moet zijn.”
Een respondent
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HOOFDSTUK 6

Conclusies

Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste conclusies van dit onderzoek.
Dit onderzoek verkent hoe raadsleden denken over hun

baan/bedrijf en gemiddeld de meeste uren per week

verlofmogelijkheden, of zij bekend zijn met de

besteden aan hun raadswerk. In gemeenten met minder

verlofregeling voor raads- en/of commissievergaderingen

dan 100.000 inwoners is de behoefte aan politiek verlof

en of zij hier tenslotte gebruik van maken. Nu de

lager.

resultaten in het vorige hoofdstuk zijn behandeld, kunnen
er drie algemene conclusies worden getrokken.

2. Weinig raadsleden zijn (inhoudelijk) bekend met de
verlofregeling

1. Een beperkt aantal raadsleden heeft behoefte aan

Slechts 23,0% van alle raadsleden is bekend met de

politiek verlof

verlofregeling. Onder deze raadsleden is de inhoudelijke

Eén van de eerste vragen aan de raadsleden was of zij

kennis van de verlofregeling beperkt: zo weet slechts 14,7%

naast hun raadslidmaatschap een betaalde baan, eigen

van deze raadsleden dat er geen verschil meer is tussen de

bedrijf zonder personeel of eigen bedrijf met personeel

verlofregelingen van raadsleden die werkzaam zijn bij de

hebben en/of een opleiding volgen. De regeling voor

overheid of in het onderwijs en raadsleden die in andere

politiek verlof is alleen relevant voor de 52,8% van de

sectoren werkzaam zijn. Ook weet slechts 29,5% van de

raadsleden die in loondienst werkt. De overige 47,2% valt

raadsleden die de regeling kennen dat een werkgever niet

niet onder de doelgroep van de regeling.

verplicht is om raadsleden betaald verlof te verlenen voor

Ruim een derde (36,0%) van de raadsleden in loondienst

raads- en/of commissievergaderingen. Vaak weten

heeft behoefte aan verlof. Binnen de hele populatie gaat

raadsleden de voorgelegde stellingen niet te beoordelen:

het dan om bijna 19% van alle raadsleden. Opvallend is dat

50,2% van de raadsleden die aangeeft de regeling te

deze raadsleden aangeven dat de raads- en

kennen, geeft aan het antwoord niet te weten op de juiste

commissievergaderingen voornamelijk buiten kantooruren

stelling dat de rechter beslist over het aantal verlofuren als

plaatsvinden. Dat deze raadsleden toch graag verlof willen,

werknemer en werkgever het niet eens worden over

kan betekenen dat zij een baan hebben waarbij ze buiten

politiek verlof.

kantooruren werken. Een andere mogelijkheid is dat
raadsleden ook graag politiek verlof zouden willen om

3. Een beperkt deel van de raadsleden is ontevreden

vergaderingen te kunnen voorbereiden. Beide zaken zijn in

over de verlofregeling

dit onderzoek niet meegenomen maar kunnen onderwerp

15,5% van de raadsleden die bekend zijn met de

van vervolgonderzoek zijn.

verlofregeling is hierover ontevreden tot zeer ontevreden.

Van de raadsleden in loondienst heeft 52,2% geen behoefte

Binnen de hele populatie gaat het dan om 3,6% van alle

aan verlof om raads- en/of commissievergaderingen bij te

raadsleden. De belangrijkste reden voor de ontevredenheid

kunnen wonen.

is het beperkte karakter van de verlofregeling. Ook is

58,7% van de raadsleden in loondienst neemt geen politiek

onduidelijke informatie reden tot ontevredenheid.

verlof op. Dit beeld verandert wanneer de

Daarnaast geven sommige raadsleden aan dat hun

inwonerscategorieën worden meegenomen: raadsleden in

werkgever het niet prettig vindt als zij politiek verlof

loondienst in grotere gemeenten (vanaf 100.000 inwoners)

opnemen. Bijna de helft van de raadsleden die bekend is

hebben meer behoefte aan politiek verlof. Het zijn deze

met de verlofregeling is neutraal over de verlofregeling,

raadsleden die de minste uren per week besteden aan hun

35,2% is tevreden tot zeer tevreden.
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HOOFDSTUK 7

Bijlage

Voor dit onderzoek zijn diverse vragen gesteld die een rol hebben gespeeld in de analyse van de
resultaten. Dit zijn vragen over de ervaring van raadsleden of de tijdsbesteding van raadsleden. Omdat
de focus van dit onderzoeksrapport ligt op de verlofbehoefte, kennis van de verlofregeling en
tevredenheid over de verlofregeling, is ervoor gekozen om de resterende analyse-vragen op te nemen
in deze bijlage.

1 termijn

33,8%
42,3%

2 termijnen

23,9%
3 termijnen

Figuur 10: “Hoeveel termijnen bent u actief als raadslid?” (N=2.029)

2,1%
Te laag

37,1%
Volstaat
60,7%

Te hoog

Figuur 11: "Wat vindt u van de hoogte van uw raadsvergoeding?" (N=2.028)
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Aan de raadsleden is tevens gevraagd hoeveel uren zij gemiddeld per week kwijt zijn aan hun baan/bedrijf en aan hun
opleiding.
•

Raadsleden die aangegeven hebben in loondienst te zijn, ZZP’er te zijn of een eigen bedrijf met personeel te hebben
(N=1.422), zijn gemiddeld 34,8 uren per week kwijt aan hun baan of bedrijf.

•

Raadsleden die een opleiding volgen (N=85) gaven aan hier gemiddeld 17,9 uren per week aan kwijt te zijn.

Totaal (N=1462)

3,0%

<15.000 inwoners (N=112)

3,6%

15.001-30.000 inwoners (N=427)

2,8%

30.001-50.000 inwoners (N=370)

3,0%

50.001-100.000 inwoners (N=339)

3,5%

100.001-150.000 inwoners (N=94)

1,1%

> 150.000 inwoners (N=120)

2,5%

Meer

64,0%

34,3%

69,6%

69,1%

64,3%

43,6%

36,7%

60,0%

Evenveel

2,7%

26,9%

1,2%

34,5%

53,2%

Minder

24,1%

31,6%

61,4%

1,2%

1,1%

0,6%

2,1%

0,8%

Weet niet/wil niet zeggen

Figuur 12: "Besteedt u sinds u raadslid bent meer of minder tijd aan uw betaalde baan, eigen bedrijf of opleiding?"
(N=1.426)

0,2%

0,4%

Altijd tijdens kantooruren

2,8%

Meestal tijdens kantooruren, soms in de
avond
36,3%

60,3%

Tijdens kantooruren en in de avond

Meestal in de avond, soms tijdens
kantooruren
Altijd in de avond

Figuur 13: “Wanneer vinden raadsvergaderingen in uw gemeente plaats?" (N=2.029)
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1,0%

1,4%

Altijd tijdens kantooruren
3,1%

6,4%

Meestal tijdens kantooruren, soms in de
avond
17,1%

Tijdens kantooruren en in de avond

Meestal in de avond, soms tijdens
kantooruren
Altijd in de avond
70,9%
In onze gemeente hebben we geen
commissievergaderingen

Figuur 14: “Wanneer vinden commissievergaderingen in uw gemeente plaats?" (N=2.024)
Heeft u behoefte aan verlof om raads- en/of
commissievergaderingen bij te kunnen wonen?

Ja

Weet niet / wil
niet zeggen

Nee

Totaal (N=1057)

36,0%

52,2%

11,8%

<15.000 inwoners (N=80)
15.001-30.000 inwoners (N=302)
30.001-50.000 inwoners (N=266)
50.001-100.000 inwoners (N=252)
100.001-150.000 inwoners (N=70)
> 150.000 inwoners (N=87)

37,5%
32,1%
36,5%
32,1%
40,0%
54,0%

52,5%
55,0%
49,2%
57,1%
52,9%
36,8%

10,0%
12,9%
14,3%
10,7%
7,1%
9,2%

Eén termijn (N=506)
Twee termijnen (N=258)
Drie termijnen (N=293)

37,0%
36,0%
34,1%

49,8%
52,3%
56,3%

13,2%
11,6%
9,6%

Meer gaan werken (N=33)
Minder gaan werken (N=706)
Evenveel gaan werken (N=308)

36,4%
33,0%
43,2%

48,5%
55,7%
44,2%

15,2%
11,3%
12,7%

Fractievoorzitters (N=350)
Raadslid (N=707)

36,6%
35,6%

53,4%
51,6%

10,0%
12,7%

Tabel 2: "Heeft u behoefte aan verlof om raads- en/of commissievergaderingen bij te kunnen wonen?"
Bent u bekend met de verlofregeling voor raadsleden?
Totaal (N=2029)

Ja

Nee
23,0%

77,0%

Eén termijn (N=859)
Twee termijnen (N=485)
Drie termijnen (N=685)

20,7%
23,7%
25,3%

79,3%
76,3%
74,7%

<15.000 inwoners (N=150)
15.001-30.000 inwoners (N=585)
30.001-50.000 inwoners (N=558)
50.001-100.000 inwoners (N=462)
100.001-150.000 inwoners (N=122)
> 150.000 inwoners (N=151)

14,7%
20,0%
23,1%
26,4%
21,3%
33,1%

85,3%
80,0%
76,9%
73,6%
78,7%
66,9%

Fractievoorzitters (N=698)
Reguliere raadsleden (N=1331)

25,9%
21,4%

74,1%
78,6%

Tabel 3: "Bent u bekend met de verlofregeling voor raadsleden?"
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Totaal (N=1057)

36,0%

<15.000 inwoners (N=80)

15.001-30.000 inwoners (N=302)

37,5%

10,0%

55,0%

36,5%

12,9%

49,2%

32,1%

100.001-150.000 inwoners (N=70)

11,8%

52,5%

32,1%

30.001-50.000 inwoners (N=266)
50.001-100.000 inwoners (N=252)

52,2%

14,3%

57,1%

40,0%

> 150.000 inwoners (N=87)

10,7%

52,9%
54,0%

7,1%
36,8%

9,2%

Eén termijn (N=506)

37,0%

49,8%

Twee termijnen (N=258)

36,0%

52,3%

11,6%

56,3%

9,6%

Drie termijnen (N=293)

34,1%

Meer gaan werken (N=33)
Minder gaan werken (N=706)

36,4%

48,5%

33,0%

Evenveel gaan werken (N=308)

55,7%

43,2%

Fractievoorzitters (N=350)

36,6%

Raadslid (N=707)

35,6%
Ja

Nee

44,2%

53,4%
51,6%

13,2%

15,2%
11,3%
12,7%

10,0%
12,7%

Weet niet/wil niet zeggen

Figuur 15: "Heeft u behoefte aan verlof om raads- en/of commissievergaderingen bij te kunnen wonen?”

Ja

39,1%

39,1%

21,7%

Nee

Weet niet / wil niet zeggen

Figuur 16: "Staat uw onderwijsinstelling toe dat u onderwijs mist om raads- en/of commissievergaderingen bij te
wonen?" (N=23)
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drs. Ageeth de Jager-Lange & Wessel Luken
22 september 2020

Advies
Daadkracht Advies ondersteunt lokale overheden bij vraagstukken over
bedrijfsvoering, informatiehuishouding en dienstverlening. De adviseurs van
Daadkracht zijn specialist in het optimaliseren van processen, het invoeren
van zaakgericht werken, privacy- vraagstukken, informatie-architecturen en
informatiebeveiliging.

Talent
Daadkracht Talent biedt talentvolle mensen aan die net klaar zijn met hun
studie. Alumni bestuurs- en bedrijfskunde werken, leren en doen de nodige
vakkennis op bij gemeenten onder begeleiding van Daadkracht en de
Daadkracht Academie. Zo kunnen zij goed voorbereid bij u aan de slag.

Bekendmaken
Daadkracht Bekendmaken is marktleider elektronisch publiceren van
regelgeving, mededelingen en kennisgevingen volgens de
Bekendmakingswet. Daadkracht ondersteunt met advies, trainingven
invoerdiensten.

Digitaal
Daadkracht Digitaal helpt overheden bij het inrichten en verbeteren van hun
website. Daadkracht doet dit met onderzoek, concrete oplossingen en
ondersteuning bij de uitvoering. Toegankelijk, vindbaar en
gebruiksvriendelijk.

Colofon
Onderzoek drs. Ageeth de Jager – de Lange, Wessel Luken
Redactie

drs. Ageeth de Jager – de Lange, drs. Bart-Jan Flos, Robine Roordink
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