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Uw kenmerk

Geacht bestuur,

Graag wil ik u informeren over de vergoeding van functiegerichte scholing die
politieke ambtsdragers volgen bij een politieke partij. Hier is de afgelopen jaren
enige onduidelijkheid over ontstaan.

Handreiking
De derde druk van de Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij
gemeenten, provincies en waterschappen is in 2016 is uitgebracht door bet
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal
Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Hoofdstuk 5 van de
handreiking heeft betrekking op voorzieningen voor politieke ambtsdragers. In
paragraaf 5.4 staan voorbeelden van onkosten die voor eigen rekening van
politieke ambtsdragers moeten blijven.

Partijgenootschappelijk
Activiteiten van partijgenootschappelijke aard worden in algemene zin in de
handreiking genoemd als een voorbeeld van onkosten die voor eigen rekening
moeten blijven. Omdat er in de handreiking echter geen onderscheid is gemaakt
tussen functiegerichte scholing (bijvoorbeeld een cursus gemeentefinancien) en
partijpolitieke scholing (scholing in de waarden en uitgangspunten van een
politiek partij) is er de afgelopen jaren onduidelijkheid ontstaan over de
interpretatie van de handreiking op dit punt. Daarbij is het beeld ontstaan dat
geen enkele opieiding vanuit een politieke partij bekostigd kan worden door de
overheidsorganen.

Rechtpositiebesluit
Het nieuwe rechtpositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers is op 6
november 2018 in het Staatsblad gepubliceerd en verschaft meer duidelijkheid
over functiegerichte scholing. Voor gemeenten is het besluit ingegaan op 1 januari
2019, voor provincies en waterschappen gaat het besluit in op 28 maart 2019 (na
de verkiezingen).

De onduidelijkheid aangaande partijgenootschappelijke opieidingen wordt
verhelderd met de volgende passage in de nota van toelichting bij het
rechtspositiebesluit; "Om voor kostenvergoeding in aanmerking te komen, moet
gemotiveerd worden dat het gaat om functiegerichte scholing. Scholing is
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functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en
vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden." Zie de toelichting bij
artikel 2.3.3 (provincies; biz. 81), bij artikel 3.3.3. (gemeenten; biz. 104-105) en
bij artikel 4.3.3 (waterschappen; biz. 122-123).

Circulaires

Het ministerie van BZK heeft naar aanlelding van de invoering van bet nieuwe
rechtsposltiebesluit een toellchtende circulaire geschreven waarbij ook is ingegaan
op de vergoeding van scholingsactlviteiten en het onderscheid tussen
partijpolitieke scholing die niet voor vergoeding in aanmerking komt, en
functiegerichte scholing die wel wordt vergoed. Deze circulaire is op 28 november
2018 gepubliceerd op de website www.Dolitiekeambtsdraaers.nl en op 5 december
2018 per post verzonden naar alle gemeenten.

In januari 2019 wordt een vergelijkbare circulaire verzonden naar provincies en
waterschappen. Wat betreft scholing zullen deze de volgende tekst bevatten
(conform de nota van toelichting): "Partijpolitieke scholing komt niet voor
vergoeding door de gemeente in aanmerking. De inhoud van de scholing is
bepalend of deze al dan niet partijpolitiek georienteerd is. Wanneer scholing
verzorgd wordt door een politieke partij, betekent dat niet automatisch dat die
scholing partijpolitiek georienteerd is. Om voor kostenvergoeding in aanmerking
te komen, moet gemotiveerd worden dat het gaat om functiegerichte scholing.
Scholing is functiegericht als zlj beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en
vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Scholing is partijpolitiek
georienteerd als zij geheel of gedeeltelijk tot doel heeft betrokkene op te leiden in
het gedachtegoed van de desbetreffende partij. Een door een partij verzorgde
communicatietraining is bijvoorbeeld functiegericht als de gegeven lessen
algemeen toepasbaar zijn; indien deze communicatietraining erop is gericht de
beginselen van de partij zo effectief mogelijk uit te dragen, Is zlj eerder als
partijpolitiek aan te merken."

Deze nuancering maakt het voor alle decentrale politieke ambtsdragers mogelijk
om ook partijgenootschappelijke opieidingen die functiegericht zijn, te bekostigen
via de desbetreffende gemeente, provincie of waterschap. Voorop staat dat
politieke ambtsdragers gebruik kunnen maken van functionele scholing en
ondersteuning, die hen helpt om het ambt als volksvertegenwoordiger of
bestuurder goed uit te oefenen. Daarvoor kunnen zij terecht bij verschillende
instanties: de eigen politieke partij, landelijke beroepsverenigingen van politieke
ambtsdragers, de VNG, en de eigen griffie of bestuursondersteuning. Via het
samenwerkingsprogramma Democratie in Actie kan daarnaast gebruik worden
gemaakt van ondersteuningstrajecten en lokaal maatwerk ter versterking van de
positie van de raad en de lokale democratie. Het aanbod is te vinden via
www.democratieinactie.nl.
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Ik hecht er waa.rde aan dit via deze weg onder uw aandacht te brengen. Deze
brief is verstuurd naar politieke partijen, beroepsverenigingen van politieke
ambtsdragers en koepeis van decentrale overheden. Graag wil ik u vragen de in
deze brief geschetste nuancering onder de aandacht van uw achterban te
brengen.
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