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U ontvangt deze brochure in het kader van uw 
lidmaat schap van Provinciale Staten van de provincie 
Noord-Holland of in de hoedanigheid van uw functie 
als duo-commissielid.

In deze brochure treft u informatie aan over de 
rechten, aanspraken en verplichtingen die samen-
hangen met de uitoefening van uw functie. U vindt 
hierin onder meer informatie over de gedragscode  
en integriteit, uw rechtspositie en de zaken waarvoor 
u het fractiebudget kunt aanwenden.

In verband met het onderscheid tussen Statenleden 
en duo-commissieleden worden deze definities in de 
brochure gebruikt.

Nadere regels inzake gedrag, integriteit en uw 
rechtspositie zijn vastgelegd in de Gedragscode voor 
Statenleden, duo-commissieleden, gedeputeerden en 
de commissaris van de Koningin van de provincie 
Noord-Holland, het Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers, de Rechtspositieregeling 
decentrale politieke ambtsdragers en de Verordening 
rechtspositie politieke ambtsdragers provincie  
Noord-Holland 2019.

De volledige regels omtrent het fractiebudget vindt  
u in de Subsidieverordening fractiebijdragen  
Noord-Holland 2015.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de 
informatie in deze brochure of over facilitaire zaken, 
dan kunt u deze richten aan de Statengriffie via 
statengriffie@noord-holland.nl.

De voorgenoemde regelingen zijn toegankelijk via  
de besloten Statensite.

 INLEIDING
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WEERBAARHEID
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DEEL I INTEGRITEIT & WEERBAARHEID

1 GEDRAGSCODE & INTEGRITEIT
Integriteit is een grondhouding. Voor de Statenleden 
en duo-commissieleden van de provincie Noord-
Holland houdt integriteit in dat de verantwoordelijk-
heid, die met de functie samenhangt, wordt aanvaard 
en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording 
af te leggen. Een gedragscode geldt daarbij als een 
belangrijk instrument en hulpmiddel om een open, 
transparante en integere organisatie cultuur te 
realiseren. De Gedragscode voor Statenleden, duo-
commissieleden, gedeputeerden en de commissaris 
van de Koningin van de provincie Noord-Holland is de 
interne regeling van de provincie Noord-Holland in 
aanvulling op wettelijke regels (hierna kortheidshalve 
de gedragscode genoemd). In de gedragscode, welke in 
2023 wordt geactualiseerd, staat een aantal kernbegrip-
pen dat de toetssteen vormt voor de afspraken omtrent:
• Belangenverstrengeling;
• Informatie;
• Geschenken, diensten en uitnodigingen en
•  Uitgaven, onkostenvergoedingen, buitenlandse 

reizen en voorzieningen.

Deze kernbegrippen zijn:

Dienstbaarheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd 
en volledig gericht op het algemeen belang van en in 
de provincie.

Functionaliteit
Het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een 
herkenbaar verband met de functie die hij vervult in 
het bestuur.

Onafhankelijkheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt 
gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat 
geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen 
en dat ook iedere schijn van een dergelijke 
vermenging wordt vermeden.

Openheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager is 
transparant, opdat optimale verantwoording 
mogelijk is en de controlerende organen volledig 
inzicht hebben in het handelen van de politiek 
ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid
Op een politiek ambtsdrager moet men kunnen 
rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis 
en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie 
beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die 
zijn gegeven.

Zorgvuldigheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig 
dat burgers, organisaties en politiek ambtsdragers op 
gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat 
belangen van partijen op zorgvuldige en transparante 
wijze worden afgewogen.

2  PROTOCOL BEDREIGING STATENLEDEN EN 
DUO-COMMISSIELEDEN

Bedreiging van mensen die werkzaam zijn in de 
publieke sector is een actueel maatschappelijk onder-
werp. Vanuit het principe van goed werkgever schap 
worden situaties waarbij ambtsdragers geconfronteerd 
worden met ongewenst gedrag serieus genomen. Het 
doen van meldingen is van belang voor de provincie 
om bestuurders te ondersteunen en waar nodig 
faciliterend op te treden bij het doen van aangifte.

Op 30 juni 2020 is het protocol bedreiging bestuurders 
vastgesteld. Met de invoering van het protocol is de 
coördinatie van meldingen belegd bij de plaatsver-
vangend kabinetschef. Eventuele (psychische) nazorg 
is binnen de provincie belegd bij de Arbo-specialist.

Gezien ook u als Statenlid te maken kan krijgen met 
situaties waarvan u melding wilt doen bij de provincie 
Noord-Holland, is ook voor de leden van Provinciale 
Staten een protocol uitgewerkt: het Protocol 
Bedreiging Statenleden en Duo-commissieleden. Voor 
meer informatie hierover kunt u contact opnemen 
met de Statengriffie.

Heeft u andere vragen rondom uw eigen veiligheid? 
De beroepsvereniging Statenlidnu maakt deel uit van 
het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. 
Hier kunt u terecht met vraagstukken rondom de 
eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie  
en geweld).
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STATENLEDEN
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DEEL II RECHTSPOSITIE STATENLEDEN

2 BELONINGEN
In het kader van de rechtspositie wordt onderscheid  
gemaakt tussen Statenleden en commissieleden. Een 
commissielid in de zin van de regelgeving kan niet ook 
Statenlid zijn.

Een Statenlid dat lid is van een Statencommissie,  
is dus geen commissielid in de zin van de regelgeving.  
Er ontstaan hierdoor geen extra aanspraken op bijvoor-
beeld presentiegeld. Een duo-commissielid is wel een 
commissielid in de zin van de rechtspositie regelgeving 
met aanspraak op presentiegeld.

2.1 Vergoeding voor de werkzaamheden
Vanaf de dag van beëdiging hebben Statenleden recht  
op de vergoedingen die verbonden zijn aan hun functie, 
waaronder de vergoeding voor de werkzaamheden.  
De vergoeding voor de werkzaamheden bedraagt per  
1 maart 2023 € 1.895,- per maand. Dit bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd.

Voor zover iemand slechts voor een deel van een maand 
Statenlid is, bijvoorbeeld bij een benoeming halverwege 
een maand, ontvangt diegene de vergoeding voor de 
werkzaamheden voor die maand naar rato van de duur 
van het Statenlidmaatschap in die maand.

Wanneer een Statenlid een uitkering ontvangt in  
verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
heid, kan de vergoeding voor de werkzaamheden op 
verzoek van het desbetreffende Statenlid worden 
verlaagd. Hiermee kan worden voorkomen dat diegene 
naar een lager arbeidsongeschiktheidspercentage wordt 
uitbetaald. De verlaging van de vergoeding voor de 
werkzaamheden leidt ertoe dat het totaal van uitkering 
en vergoeding voor de werkzaamheden op hetzelfde 
niveau blijft.

2.2 Toelagen commissies
Een Statenlid dat lid is van een vertrouwenscommissie, 
bedoeld in artikel 61, derde lid, van de Provinciewet, 
ontvangt voor de duur van de activiteiten een toelage  
van € 133,82 per maand.

Een Statenlid dat lid is van een onderzoekscommissie, 
bedoeld in artikel 151a, derde lid, van de Provinciewet, 
ontvangt voor de duur van de activiteiten per jaar  
een toelage van drie keer de vergoeding voor de 
werkzaamheden.

Provinciale Staten hebben tevens de bevoegdheid om bij 
verordening een bijzondere commissie bestaande uit 
Statenleden in te stellen. Aan de leden van deze 
bijzondere commissie kan een toelage van maximaal 
€ 133,82 per maand worden toegekend. Het toekennen 
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van deze toelage is mogelijk indien de commissie ter 
uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden 
van Provinciale Staten is ingesteld. Ook moet er 
sprake zijn van werkzaamheden die redelijkerwijs 
niet tot het reguliere werk van een Statenlid behoren.

De commissaris van de Koning bepaalt de duur van de 
activiteiten van een commissie. De voorgenoemde 
toelagen worden naar rato van de duur van de 
activiteiten toegekend. Zolang een commissie 
‘slapend’ is, ontvangen de leden geen toelagen.

2.3 Toelage fractievoorzitters
Het fractievoorzitterschap betekent substantieel 
meerwerk ten opzichte van de werklast van andere 
volksvertegenwoordigers. De fractievoorzitters 
ontvangen daarom een toelage per maand, bestaande 
uit een vast deel van € 78,07 per maand en een variabel 
deel van € 11,15 per lid dat de fractie buiten de 
fractievoorzitter telt. De toelage is gemaximeerd  
op € 167,28 per maand.

De toelage wordt toegekend voor de duur dat de 
betrokkene fractievoorzitter is. De commissaris  
van de Koning bepaalt het begin en einde van deze 
periode. Voor zover het fractievoorzitterschap in de 
loop van de maand begint of eindigt, wordt de toelage 
voor die maand naar rato van de duur van het fractie-
voorzitterschap in die maand toegekend.
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3.1 Onkostenvergoeding
Statenleden ontvangen een vaste maandelijkse onkosten-
vergoeding van € 188,22 netto voor voorzieningen die niet 
zuiver functioneel zijn, noch zuiver privé. Wanneer de 
uitgaven uitstijgen boven de vaste onkostenvergoeding, 
kunnen deze niet alsnog worden gedeclareerd. De vaste 
onkosten vergoeding is bedoeld voor in ieder geval de 
volgende kosten:

a. representatie:
Hierbij valt te denken aan koffie, thee, hapjes, drankjes, 
etentjes met zakelijke relaties, attenties en dergelijke. 
Tevens worden onder deze categorie begrepen de nood-
zakelijke kosten voor de representatie die door de partner 
worden gemaakt in verband met de functie-uitoefening 
als Statenlid. Werklunches en –diners die worden 
georganiseerd vanuit de provincie behoren tot de 
bedrijfsvoering. De facturen daarvoor worden direct  
door de provincie voldaan.

b. vakliteratuur:
De vaste onkostenvergoeding is eveneens bedoeld  
voor uitgaven voor (abonnementen voor) vakliteratuur, 
losbladige uitgaven, naslagwerken. Dagbladen vallen 
niet onder vakliteratuur.

c. excursies:
Hieronder vallen excursies die worden gevolgd ten 
behoeve van de uitoefening van de politieke functie, 
inclusief reis- en verblijfkosten. Excursies die worden 
georganiseerd vanuit de provincie vallen hier niet onder.

d. bureaukosten:
Hieronder vallen onder meer pennen, potloden, papier, 
een zakelijke agenda, kosten voor het verzenden van post 
en kosten van het kopiëren en printen van stukken, zoals 
cartridges en printpapier.

e. contributies, lidmaatschappen, zoals van  
verenigingen en regionale beroepsverbanden:
Bij contributies en lidmaatschappen moet worden 
gedacht aan het lidmaatschap van een vakbond, een 
belangenvereniging of een bestuurders vereniging. 
Contributie van een beroepsvereniging wordt onder 
voorwaarden door de provincie vergoed (zie ook onder 4.4).

f. ontvangsten thuis:
Hieronder vallen onder meer de kosten verbonden aan 
kleine ontvangsten in de eigen woning van het Statenlid 
die direct verband houden met de uitoefening van de 
functie. Te denken valt aan consumptieve verstrekkingen 
en dergelijke.
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g. zakelijke giften:
Hieronder vallen zakelijke giften die een Statenlid 
louter als zodanig doet, en die hij niet als privépersoon 
zou hebben gedaan, aan inzamelingsacties, collectes 
en dergelijke. In de regel betreft het giften ten behoeve 
van plaatselijke en/of regionale doeleinden. Giften  
aan een politieke partij of verkiezingscampagne 
maken hier geen deel van uit, deze dienen privé te 
worden bekostigd.

Betrokkenen ontvangen de onkostenvergoeding vanaf 
de dag van beëindiging. De vergoeding wordt jaarlijks 
herzien aan de hand van de consumentenprijsindex.

3.2  Reiskostenvergoeding en verblijfkosten
Statenleden ontvangen een vergoeding van reiskosten 
die zij maken om vergaderingen van Provinciale Staten 
en Statencommissies bij te wonen (‘woonwerkverkeer’) 
en voor reiskosten die zij als Statenlid of vanuit de 
fractie maken (‘dienstreizen’). De reiskosten van zowel 
reizen binnen als buiten de provincie komen voor 
vergoeding in aanmerking.

De kosten van reizen met het openbaar vervoer 
worden volledig vergoed. Bij reizen met het openbaar 
vervoer wordt gebruikt gemaakt van een door de 
provincie op aanvraag ter beschikking gestelde  
OV-chipkaart. De reizen worden verantwoord in een 
daartoe door de provincie open-gestelde persoonlijke 
digitale omgeving.

Bij gebruik van elk eigen vervoer vergoedt de provincie 
het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast 
aan een werknemer per afgelegde kilometer kan 
worden verstrekt, te weten € 0,21 netto per kilometer. 
De reizen worden ingevoerd en verantwoord in de 
persoonlijke digitale omgeving.

Voor het bijwonen van vergaderingen van Provinciale 
Staten en Statencommissies worden tevens de 
eventuele veer- en tolkosten vergoed. Indien het 
Statenlid uit hoofde van zijn functie aanwezig moet 
zijn in het provinciehuis, kan gebruik worden 
gemaakt van de parkeerfaciliteiten van de provincie. 
De provincie huurt een aantal parkeerplaatsen op 
parkeerdek -2 van de Dreefgarage en stelt op verzoek 
parkeerpassen ter beschikking aan Statenleden en 
duo-commissieleden. Voor dienstreizen worden 
tevens parkeer-, tol- en veerkosten vergoed. Boetes en 
naheffingsaanslagen parkeren worden niet vergoed.

In het kader van verblijfkosten worden aan een 
Statenlid tijdens zijn zakelijk verblijf op het 
provinciehuis vanwege werkzaamheden voor de 
provincie maaltijden en consumpties verstrekt.

Verstrekking van maaltijden vindt plaats als de 

maaltijd een meer dan bijkomstig zakelijk karakter 
heeft. Daarvan is in ieder geval sprake bij tot in de 
avond doorlopende Provinciale Statenvergaderingen 
en vergaderingen van Statencommissies, waardoor 
men niet op de gewone tijd kan eten.

3.3  Verzekering arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom, overlijden

Nu Statenleden een significant deel van de werkweek 
aan Provinciale Staten besteden, bouwen zij in hun 
hoofdfunctie minder pensioen op. Bovendien hebben 
niet alle Statenleden een hoofdfunctie in loondienst. 
Zodoende hebben Statenleden recht op een bedrag ten 
hoogte van éénmaal de maandelijkse vergoeding voor 
de werkzaamheden per jaar, waarmee zij voorzienin-
gen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschikt-
heid, ouderdom en overlijden. Het bedrag is 
gekoppeld aan de vergoeding voor werkzaamheden, 
waardoor dit automatisch jaarlijks wordt geïndexeerd.

3.4 Tegemoetkoming ziektekosten
Statenleden zijn niet in dienstbetrekking bij de 
provincie en hebben geen werkgever. Dit betekent dat 
zij niet worden aangemerkt als werknemer in de zin 
van de Zorgverzekeringswet. De provincie draagt voor 
Statenleden derhalve geen werkgeversheffing af aan 
de Belastingdienst.

Voor Statenleden die onder de loonbelasting vallen 
(zogenaamde opting-inners), houdt de provincie de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 
in op het nettoloon en draagt deze af aan de Belasting-
dienst. Statenleden die inkomsten genieten die 
worden aangemerkt als winst uit onderneming of 
resultaat uit overige werkzaamheden, betalen deze 
bijdrage zelf via een aanslag. Statenleden krijgen ter 
compensatie een tegemoetkoming van € 119,43 in de 
kosten van hun ziektekostenverzekering per jaar.

3.5  Vergoeding tijdelijk ontslagen Statenlid
Statenleden hebben op grond van artikel X10 van  
de Kieswet de mogelijkheid om bij zwangerschap en 
bevalling en bij langdurige ziekte een verzoek tot 
tijdelijk ontslag in te dienen. In dat geval kan een 
tijdelijke opvolger worden benoemd. Tijdelijk ontslag 
is geen aftreden. Het tijdelijk ontslagen Statenlid 
houdt aanspraak op de vergoeding voor de werkzaam-
heden en op de helft van de vaste onkostenvergoeding.

Ook blijft het tijdelijk ontslagen Statenlid de 
geldelijke aanspraak houden om voorzieningen  
te treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden, evenals de aanspraak op  
een tegemoet koming in de kosten van een ziekte-
kostenverzekering. Op verzoek kan de vergoeding 
voor de werkzaamheden worden verlaagd in verband 
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het 



| 13 Informatiebrochure rechtspositie Staten- en commissieleden  provincie Noord-Holland

tijdelijk ontslagen Statenlid behoudt tevens de 
aanspraken ter zake van het stelsel bewaken en 
beveiligen, ICT-middelen, de vergoeding van de 
contributie van een beroeps vereniging, bedrijfs-
geneeskundige zorg, vergoedingen in verband met 
een dienstongeval en WIA-voorzieningen, zoals 
besproken in het volgende hoofdstuk.

3.6  Schorsing & beëindiging lidmaatschap
Als een Statenlid handelt in strijd met artikel 15 van 
de Provinciewet kan hij worden geschorst door de 
voorzitter van Provinciale Staten. Bijvoorbeeld als een 
Statenlid werkzaam is als advocaat of adviseur van de 
provincie of het provinciebestuur of van de weder-
partij van de provincie of het provinciebestuur in een 
geschil. Of als een Statenlid een overeenkomst 
aangaat voor het aannemen van werk ten behoeve 
van de provincie.

De voorzitter onderwerpt de zaak aan het oordeel van 
de Staten in hun eerstvolgende vergadering. Nadat 
het lid zich mondeling heeft kunnen verdedigen, is 
het aan Provinciale Staten om het lid al dan niet te 
schorsen. Een Statenlid kan ook geschorst worden op 
grond van artikel 86, vijfde lid, van de Provinciewet, 
indien in strijd wordt gehandeld met geheimhouding.

Een Statenlid kan te allen tijde ontslag nemen.  
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege na afloop 
van de benoemingsperiode of als het lidmaatschap 
vervallen wordt verklaard in verband met handelen  
in strijd met artikel 15 Provinciewet.
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4.1 Bewaken en beveiligen
Statenleden en duo-commissieleden kunnen te maken 
krijgen met bedreigingen en geweld. Hiervoor geldt het 
zogenaamde Stelsel bewaken en beveiligen. De provincie 
is verantwoordelijk voor de bekostiging van voorzieningen 
ten behoeve van het Statenlid of duo-commissielid die in 
het Stelsel bewaken en beveiligen worden aangemerkt als 
werkgeverskosten, waaronder de kosten voor aanpassing 
en/of beveiliging van de (ambts)woning en vervoer.

4.2 ICT voorzieningen
Een overname van een iPad of mobiele telefoon aan  
het einde van de benoemingsperiode is mogelijk tegen 
restwaarde. Het apparaat wordt teruggezet naar fabrieks-
instellingen. Aan het einde van de bestuursperiode 
worden vertrekkend Statenleden geïnformeerd over hoe 
een iPad of mobiele telefoon kan worden overgenomen 
van de Provincie. Dit is in lijn met het beleid voor rijks-
ambtenaren en provincieambtenaren. Na overname  
is het apparaat in privébezit en wordt er geen onder-
steuning of beheer meer gedaan door de Provincie. Als  
de apparatuur te oud is, wordt deze circulair afgebroken.

4.3 Scholing
Niet-partijpolitiek georiënteerde scholing die gericht is 
op de vervulling van de functie van een Statenlid of duo-
commissielid, kan voor vergoeding in aanmerking 
komen. De kosten van deze scholing, die door of namens 
de provincie wordt verzorgd of aangeboden, komen voor 
rekening van de provincie. Als een Statenlid of duo-
commissielid scholing wenst die niet door of namens  
de provincie wordt verzorgd of aangeboden, dient hij 
daartoe een gemotiveerde aanvraag in bij de commissaris 
van de Koning, via de Statengriffier. De aanvraag gaat 
vergezeld van inhoudelijke informatie en een 
kostenspecificatie.

De maximale scholingsvergoeding voor scholing die  
niet door of namens de provincie wordt aangeboden of 
verzorgd, bedraagt € 5000,- per benoemingsperiode. 
Provinciale Staten (het presidium) hebben de mogelijk-
heid om hier gemotiveerd van af te wijken als handhaving 
van het maximum onredelijk is. De kosten van dergelijke 
komen voor rekening van de provincie als deelname naar 
oordeel van Provinciale Staten van belang is in verband 
met de vervulling van de functie.

Partijpolitieke scholing komt nooit voor vergoeding door 
de provincie in aanmerking. De inhoud van de scholing is 
bepalend of deze al dan niet partijpolitiek georiënteerd is. 
Wanneer scholing verzorgd wordt door een politieke 
partij, betekent dat niet automatisch dat die scholing 
partijpolitiek georiënteerd is. Om voor kostenvergoeding 
in aanmerking te komen, moet gemotiveerd worden dat 
het gaat om functie-gerichte scholing. Scholing is 
functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde 
vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel 
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te houden. Scholing is partijpolitiek georiënteerd als 
zij geheel of gedeeltelijk tot doel heeft betrokkene op 
te leiden in het gedachtegoed van de desbetreffende 
partij. Een door een partij verzorgde communicatie-
training 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 zij 
eerder als partij-politiek aan te merken.

4.4 Beroepsvereniging
Er is een collectief lidmaatschap van de beroeps-
vereniging Statenlidnu. Het doel van Statenlidnu  
is Statenleden te ondersteunen op het gebied van 
deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging. 
De activiteiten richten zich op het zo goed mogelijk 
vervullen van de rol als statenlid binnen Provinciale 
Staten en de relatie met de andere bestuurslagen: de 
gemeenten, de waterschappen, het Rijk en de regio.

Door het organiseren van opleidingen in de vorm van 
webinars, masterclasses, trainingen over actuele 
onderwerpen en het online leerplatformstatenleden.
nl ondersteunt Statenlidnu statenleden en commissie-
leden om hun rol optimaal te vervullen. De beroeps-
vereniging behartigt de belangen van Statenleden in 
het overleg van verenigingen van politieke ambts-
dragers met het ministerie van Binnenlandse Zaken 
over onder meer vergoedingen, verlofregelingen en 
reiskosten. Meer informatie vind u op Statenlidnu.nl

4.5 Bedrijfsgeneeskundige zorg
Voor bedrijfsgeneeskundige zorg voor Statenleden 
wordt aangesloten bij de bedrijfsgeneeskundige zorg 
voor de ambtenaren van de provincie.

4.6  Aanspraak bij beroepsziekte en 
dienstongeval

Statenleden en duo-commissieleden kunnen risico’s 
lopen op een dienstongeval (bijvoorbeeld bij een 
werkbezoek) en daarmee op een beroepsziekte of 
andere schade als gevolg van een dergelijk ongeval. 
Een Statenlid of duo-commissielid ontvangt een 
vergoeding voor de noodzakelijk gemaakte kosten  
in verband met geneeskundige behandeling of 
verzorging in verband met een beroepsziekte of een 
dienstongeval voor zover deze kosten ten laste blijven 
van het Statenlid of duo-commissielid en voor zover 
de beroepsziekte of het dienstongeval niet aan eigen 
schuld of onvoorzichtigheid te wijten is.

Een beroepsziekte is een ziekte die in overwegende 
mate haar oorzaak vindt in de uitoefening van de  
aan het ambt verbonden werkzaamheden. Een 
dienst ongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens 
de uitoefe ning van de aan de functie verbonden 
werkzaamheden.

In bijzondere gevallen kunnen Gedeputeerde Staten 
bepalen dat overige schade aangemerkt wordt als 
voortvloeiend uit de beroepsziekte of het dienst-
ongeval, naar redelijkheid en billijkheid, en gehoord 
het presidium. Onder overige schade valt niet het 
gederfde inkomen.

Als de schade van de beroepsziekte of het dienst-
ongeval is ontstaan tijdens zijn benoemingsperiode 
en voortduurt na zijn aftreden of ontslag, is het 
voorgaande van toepassing op het gewezen Statenlid 
of duo-commissielid.

4.7  Voorziening structurele functionele 
beperking

De Wet arbeid en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA) kent voorzieningen tot bevordering van de  
arbeidsparticipatie van werknemers met een 
structurele functionele beperking. Omdat 
Statenleden en duo-commissieleden geen werknemer 
zijn in de zin van de WIA, zijn zij uitgesloten van de 
in die wet geregelde voorzieningen.

Statenleden en duo-commissieleden met een 
structurele functionele beperking kunnen echter  
zo veel mogelijk op dezelfde wijze en onder dezelfde 
voorwaarden als werknemers en overheidswerk-
nemers op grond van de WIA, een aanspraak doen 
gelden op een (tegemoetkoming voor) een WIA-
voorziening. De voorziening kan ook in natura 
worden verstrekt door de provincie.
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5  VERGOEDINGEN 
EN 
VOORZIENINGEN
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DEEL III DUO-COMMISSIELEDEN
Een duo-commissielid is een lid van een fractie, niet 
zijnde een Statenlid, die op de kieslijst van betreffende 
fractie stond en die de eed of verklaring en belofte heeft 
afgelegd. Het is een commissielid in de zin van artikel  
80 Provinciewet en heeft derhalve aanspraak op enkele 
vergoedingen en voorzieningen. Om aanspraak te maken 
op deze vergoedingen en voorzieningen moet er sprake 
zijn van een commissielid dat geen Statenlid is. Staten-
leden die lid zijn van een Statencommissie hebben dus 
geen aanspraak op de onderstaande vergoedingen en 
voorzieningen. Statenleden hebben hun eigen rechts-
positie op grond van hun functie als Statenlid.

5 VERGOEDINGEN EN VOORZIENINGEN
5.1 Vergoeding en hogere vergoeding
Een duo-commissielid ontvangt geen maandelijkse 
vergoeding, maar heeft recht op presentiegeld. Het 
presentiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van 
vergaderingen van de commissie van € 128,22 bruto per 
vergadering. De vergoeding wordt jaarlijks gewijzigd 
overeenkomstig de CAO-lonen overheid.

Een duo-commissielid dient deze vergoeding zelf bij de 
Statengriffie aan te vragen via het daartoe beschikbaar 
gestelde aanvraagformulier. Presentiegeld kan worden 
aangevraagd per vergadering (tot 4 uur) of per dagdeel 
van vier uur, tot een maximum van drie maal 
presentiegeld per dag.

Er kan presentiegeld worden aangevraagd voor 
aanwezigheid bij:
a. vergaderingen van een Statencommissie;
b.  vergaderingen van een door een Statencommissie 

ingestelde werkgroep;
c.  bijeenkomsten en werkbezoeken georganiseerd door 

een Statencommissie waarvoor u bent uitgenodigd;
d.  Statengerelateerde activiteiten waarvoor u bent 

uitgenodigd.

De maximale vergoeding van presentiegeld voor een  
duo-commissielid bedraagt ten hoogste € 1.200,- per 
maand. Een aanvraag van presentiegeld wordt door de 
Statengriffie gecontroleerd aan de hand van presentie-
lijsten van de vergadering en/of de PS jaarkalender.  
Op de PS-jaarkalender, die gepubliceerd wordt op de 
provinciale website, is zichtbaar voor welke bijeen-
komsten presentiegeld kan worden gedeclareerd.

5.2  Reiskostenvergoeding en verblijfkosten
Duo-commissieleden ontvangen een vergoeding voor 
reiskosten die zij maken om commissievergaderingen bij 
te wonen (‘woon-werkverkeer’) en voor reiskosten die zij 
maken voor dienstreizen.
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De kosten van reizen met het openbaar vervoer 
worden volledig vergoed. Bij reizen met het openbaar 
vervoer wordt gebruikt gemaakt van een door de 
provincie op aanvraag ter beschikking gestelde  
OV-chipkaart. De reizen worden verantwoord in een 
daartoe door de provincie opengestelde persoonlijke 
digitale omgeving.

Bij gebruik van elk eigen vervoer vergoedt de provincie 
het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast 
aan een werknemer per afgelegde kilometer kan 
worden verstrekt, te weten € 0,21 netto per kilometer. 
Deze kilometerkosten worden ingevoerd en verant-
woord in een persoonlijke digitale omgeving.

Voor het bijwonen van commissievergaderingen 
worden tevens de veer- en tolkosten vergoed. Indien 
het duo-commissielid uit hoofde van zijn functie 
aanwezig moet zijn in het provinciehuis, kan gebruik 
worden gemaakt van de parkeerfaciliteiten van de 
provincie. De provincie huurt een aantal parkeer-
plaatsen op parkeerdek -2 van de Dreefgarage en  
stelt op verzoek parkeerpassen ter beschikking aan 
Statenleden en duo-commissieleden. Voor dienst-
reizen worden tevens parkeer-, tol- en veerkosten 
vergoed. Boetes en naheffingsaanslagen parkeren 
worden niet vergoed.

In het kader van verblijfkosten worden aan een duo-
commissielid tijdens zijn zakelijk verblijf op het 
provinciehuis vanwege werkzaamheden voor de 
provincie maaltijden en consumpties verstrekt.

Verstrekking van maaltijden vindt plaats als de 
maaltijd een meer dan bijkomstig zakelijk karakter 
heeft. Daarvan is niet zonder meer sprake bij 
deelname aan commissievergaderingen, maar wel  
bij tot in de avond doorlopende vergaderingen 
waardoor men niet op de gewone tijd kan eten.

5.3 Overige voorzieningen
Duo-commissieleden hebben tevens aanspraak op 
bewaking en beveiliging (paragraaf 4.1), ICT voor-
zieningen (paragraaf 4.2), scholing (paragraaf 4.3), 
schadevergoeding bij beroepsziekte en dienstongeval 
(paragraaf 4.6) en op voorzieningen in het kader van 
structurele functionele beperkingen (paragraaf 4.7).
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6  FRACTIES & 
FRACTIEGELDEN
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DEEL IV FRACTIES & FRACTIEGELDEN

6 FRACTIES & FRACTIEGELDEN

6.1 Huisvesting
De provincie biedt Statenfracties kantoorruimte aan  
conform de Provinciewet. De fracties zijn gehuisvest aan de 
Paviljoens laan 3 en 5. De verdeling van de ruimten geschiedt 
in het presidium en is gebaseerd op de grootte van de fracties 
en de grootte van de beschikbare fractiekamers. Elk fractie-
pand beschikt over een vergaderruimte, een woonkamer  
en een keuken. Voor het gebruik van de fractiepanden 
gelden regels.

Fractiemedewerkers krijgen beschikking over een bureau 
met scherm en toetsenbord en vaste telefoon. Fractiemede-
werkers vallen onder hetzelfde ICT-regime als medewerkers 
van de provincie. Dat betekent dat zij een laptop in bruik-
leen krijgen. Ook kunnen fractiemedewerkers rekenen  
op technische ondersteuning bij gebruik van hun  
digitale apparatuur.

Fracties vergaderen in eerste instantie in hun fractiepand. 
Op de maandagen waarop Provinciale Staten vergaderen, 
krijgt elke fractie door het presidium een ruimte op de Dreef 
toegewezen. Via het facilitaire steunpunt kan een fractie-
(medewerker) ook een ruimte op de Dreef boeken. Via het 
facilitaire steunpunt kan een fractie(medewerker) ook een 
ruimte in het Paviljoen boeken, tijdens kantoordagen en  
in de avonduren.

6.2 Systematiek van de subsidieverordening 
Naast de aanspraken op beloningen, vergoedingen en 
voorzieningen op grond van de centrale en decentrale rechts-
positieregelingen, is het ook mogelijk om activiteiten die 
dienen ter ondersteuning van het functioneren van de 
fractie te bekostigen uit het fractiebudget. 

De regels met betrekking tot het fractiebudget worden 
geregeld in een aparte verordening: de Subsidieverordening 
fractiebijdragen Noord-Holland 2015.

De fractie wordt ondersteund vanuit een stichting. De 
provincie verleent jaarlijks onder voorwaarden een subsidie 
aan deze stichting. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt 
voor activiteiten die dienen ter ondersteuning van het func-
tioneren van de fracties.De hoogte van de subsidie is afhan-
kelijk van de grootte van de fractie. De subsidie vormt het 
fractiebudget.

Een subsidieverlening geeft een voorlopig recht op het 
subsidie bedrag. Het is een voorlopige toekenning. Na afloop 
van het subsidiejaar worden de uitgaven/declaraties getoetst 
aan de verordening. Op basis van deze toets wordt de subsidie 
vastgesteld. Een subsidievaststelling geeft een definitief 
recht op het subsidiebedrag. Dit is de definitieve toekenning.

6  FRACTIES & 
FRACTIEGELDEN
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Het definitief toegekende bedrag is nooit hoger dan 
het bedrag wat aan het begin van het jaar voorlopig is 
toegekend. Het definitief toegekende bedrag is even 
hoog als de werkelijk gemaakte kosten. Eventuele 
uitgaven die in strijd zijn met de verordening worden 
buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van deze 
werkelijk gemaakte kosten. Het definitief toegekende 
bedrag is dan lager dan het voorlopig toegekende 
bedrag. In dit geval dient een deel van de subsidie 
terug te worden betaald of wordt er verrekend met  
de subsidie van het komende jaar.

In feite wordt dus achteraf getoetst of het subsidie-
bedrag juist is besteed en wordt het bedrag achteraf 
definitief toegekend.

6.3 Fractiebudget en bestedingsruimte
De subsidie aan de stichting bedraagt € 44.959,- 
vermeerderd met een bedrag van € 7.208,- per lid van 
de fractie die door de stichting wordt ondersteund.  
De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd 
aan de hand van de consumentenprijsindex van het 
jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie 
wordt verleend.

De volgende kosten kunnen in ieder geval uit het 
fractiebudget worden gedeclareerd/bekostigd:
•  consumptiekosten: maximaal € 500,- per fractie, 

vermeerderd met maximaal € 400,- per  fractielid 
en duo-commissielid;

•  nieuwsgaring: maximaal € 800,-;
•  kosten van werkbezoeken in het buitenland, 

anders dan aan instellingen van de Europese Unie, 
indien het presidium voorafgaand aan het werk-
bezoek daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven;

•  kosten gemoeid met het maken van (beleids)
plannen door een fractie die zij na de verkiezingen 
wil verwezenlijken en worden ondernomen vooraf-
gaand aan de twee laatste maanden vóór de 
Provinciale Statenverkiezingen;

•  kosten van een georganiseerde Statendag, mits  
het programma inhoudelijk een relatie heeft met 
de provincie Noord-Holland;

•  kosten van activiteiten die dienen ter onder-
steuning van het functioneren van de fracties, 
zoals het salaris van een fractiemedewerker, 
alsmede diens reiskosten.

De volgende kosten kunnen in ieder geval niet uit het 
fractiebudget worden gedeclareerd/bekostigd:
•  kosten gemoeid met activiteiten die zijn gericht op 

de provinciale verkiezingen en door een politieke 
partij zijn georganiseerd;

•  uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen;
•  betalingen aan politieke partijen en betalingen  

aan instellingen of natuurlijke personen die aan 
politieke partijen verbonden zijn, anders dan als 

vergoeding voor geleverde goederen of diensten ten 
behoeve van de fractie op basis van een gespecifi-
ceerde reële declaratie;

•  giften of leningen;
•  betalingen aan bedrijven waarover statenleden of 

duo-commissieleden middellijk of onmiddellijk 
zeggenschap hebben en betalingen aan partners en 
familieleden tot en met de derde graad van bloed- 
en aanverwantschap;

•  kosten voor kantoorruimte buiten het 
fractiegebouw;

•  uitgaven aan statenleden of duo-commissieleden 
of bedrijven van statenleden of duo-
commissieleden voor werkzaamheden, welke zij 
als medewerker of anderszins in opdracht van de 
fractieondersteunende stichting verrichten;

•  uit fractiegeld door een statenlid of duo-
commissielid gedeclareerde presentiegelden;

•  kosten die reeds worden vergoed op grond van de 
rechtspositieregelgeving.

6.4 Vaststelling subsidie en jaarverslag  
Na afloop van het subsidiejaar dient de fractie te 
vragen om de subsidievaststelling. De fractie moet 
hierbij het format verantwoording fractiegelden, de 
onderliggende stukken en het jaarverslag overleggen. 
De accountant van Provinciale Staten controleert of  
de uitgaven passen binnen de verordening en maakt 
een samenvattend rapport van de bevindingen. Het 
rapport wordt gepubliceerd op de provinciale website.

Binnen vijf maanden na de aanvraag tot vaststelling 
stelt de voorzitter van Provinciale Staten de subsidie 
vast. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling 
zendt de voorzitter een ontwerpbesluit aan Provin-
ciale Staten, waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld 
om hun wensen en bedenkingen ter kennis van de 
voorzitter te brengen.
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