
Actueel per 1 januari 2022 
  

Overzicht rechtspositie en arbeidsvoorwaarden bestuurders Hoogheemraadschap van Delfland 

Genoemde bedragen voor vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd en gebaseerd op de bedragen die van toepassing zijn per 1 januari 2022 

 

Bezoldiging en vergoedingen voorzitter en leden dagelijks bestuur 

Onderwerp Grondslag  Uitwerking 

Bezoldiging voorzitter Artikel 4.2.1, tweede lid, Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers 

De vergoeding bedraagt € 10.222,96 per maand  

Bezoldiging DB leden  Artikel 4.2.1, tweede lid, Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers 

De vergoeding bedraagt maximaal € 8.348,03 per maand, de 
vergoeding is afhankelijk van de deeltijdfactor. 

Ambtskosten voorzitter Artikel 4.2.6, eerste lid, Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers 

De vergoeding bedraagt € 416,55 per maand 
Deze vergoeding is in ieder geval bedoeld voor de volgende kosten: 

• Representatie; 
• Vakliteratuur; 
• Excursies; 
• Bureaukosten; 
• Contributies, lidmaatschappen, zoals contributies van 

verenigingen en regionale beroepsverbanden (anders dan 
beroepsverenigingen voor het ambt);  

• Ontvangsten thuis; 
• Zakelijke giften. 

Ambtskosten DB leden  Artikel 4.2.6, tweede lid, Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers 

De vergoeding bedraagt maximaal € 383,23 per maand, de vergoeding 
is afhankelijk van de deeltijdfactor.  
Deze vergoeding is in ieder geval bedoeld voor de volgende kosten: 

• Representatie; 
• Vakliteratuur; 
• Excursies; 
• Bureaukosten; 
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• Contributies, lidmaatschappen, zoals contributies van 
verenigingen en regionale beroepsverbanden (anders dan 
beroepsverenigingen voor het ambt);  

• Ontvangsten thuis; 
• Zakelijke giften. 

Vakantie-, eindejaar-, en 
eenmalige uitkering 
voorzitter en DB leden  

Artikel 4.2.1, lid 5 en 6, Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers 

De voorzitter en de DB leden hebben recht op een eindejaarsuitkering 
van 8,3 % van de genoten bezoldiging. Deze wordt toegekend in 
november 2020. 
De voorzitter en de DB leden hebben recht op een vakantieuitkering 
van 8 % van de genoten bezoldiging. Deze wordt toegekend in mei 
2021. 

Pensioenopbouw voorzitter 
en DB leden 

Circulaires BZK inzake APPA, uitgevoerd middels 
overeenkomst HHD - Loyalis 

 

Reis- en verblijfskosten 
voorzitter en DB leden  

 De volgende kosten worden vergoed:  
a. Vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer. 

De kosten voor het reizen met het openbaar vervoer worden volledig 
vergoed. Voor het reizen met eigen vervoer bedraagt de vergoeding 
(afstand woon-werkverkeer) € 0,19 per km. 

b. Vergoeding van reis- en verblijfkosten voor reizen binnen en 
buiten het waterschap gemaakt voor de uitoefening van de 
functie (dienstreizen). 

De kosten voor het reizen met het openbaar vervoer worden volledig 
vergoed via het gebruik van de ns businesscard. Voor het reizen met 
eigen vervoer bedraagt de vergoeding (afstand startlocatie-locatie van 
de dienstreis) € 0,19 per km. 
Parkeer- veer- en tolkosten bij dienstreizen worden vergoed op 
declaratiebasis. 

Informatie en 
communicatievoorzieningen 
voorzitter en DB leden 

Artikel 4.3.2, Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers 

Het dagelijks bestuur stelt ten laste van het waterschap aan een lid van 
het dagelijks bestuur en de voorzitter voor de duur van de uitoefening 
van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter 
beschikking. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt 
ook verstaan de daarbij behorende abonnementen. Hierin wordt door 
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Delfland voorzien door het beschikbaar stellen van een IPad met 
simkaart en een mobiele telefoon. 

Scholing Voorzitter Artikel 3, Verordening rechtspositie 
bestuursleden Hoogheemraadschap van Delfland 
2019 

Op aanvraag wordt een vergoeding voor niet-partijpolitiek 
georiënteerde scholing in verband met de vervulling van het 
voorzitterschap vergoed. De vergoeding bedraagt 100% van de kosten, 
met inbegrip van de kosten van aanschaf van boeken en reiskosten, 
met een maximum van € 6000,- per persoon per benoemingstermijn. 

Scholing DB leden Artikel 3, Verordening rechtspositie 
bestuursleden Hoogheemraadschap van Delfland 
2019 

Op aanvraag wordt een vergoeding voor niet-partijpolitiek 
georiënteerde scholing in verband met de vervulling van het 
lidmaatschap van het dagelijks bestuur vergoed. De vergoeding 
bedraagt 100% van de kosten, met inbegrip van de kosten van aanschaf 
van boeken en reiskosten, met een maximum van € 4000,- per persoon 
per zittingstermijn. 

Kosten beroepsvereniging 
voorzitter en DB leden  

Artikel 4.3.4, Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers 

Kosten worden volledig vergoed op declaratiebasis, indien aan de 
voorwaarden voor de beroepsvereniging wordt voldaan.  

Bedrijfsgeneeskundige zorg 
voorzitter en DB leden 

Artikel 4.3.5, Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers 

De voorzitter en leden van het dagelijks bestuur kunnen vrijwillig 
gebruik maken van bedrijfsgeneeskundige zorg.  

Kosten in verband met 
verhuizen voorzitter 

Artikel 4.2.7 Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers 

Indien de voorzitter bij zijn benoeming zijn werkelijke woonplaats nog 
niet heeft in het waterschap, heeft hij ten laste van het waterschap 
eenmalig aanspraak op een vergoeding van verhuiskosten. De hoogte 
en voorwaarden van deze vergoeding worden bij ministeriële regeling 
vastgesteld.  

Ter beschikking stellen van 
een auto voorzitter en DB 
leden  

Artikel 4.2.10 Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers 

Het dagelijks bestuur kan aan de voorzitter en DB leden ten laste van 
het Waterschap een auto ter beschikking stellen. Delfland voorziet 
hierin door het beschikbaar stellen van de dienstauto’s.  

Loopbaan oriëntatie 
voorzitter en DB leden 

Artikel 4.2.11 Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers 

De kosten die de voorzitter of een lid van het DB maakt vanwege het 
oriënteren op zijn verdere loopbaan of vanwege het ontplooien van 
andere mobiliteit bevorderende activiteiten kunnen op voorwaarden 
worden vergoed.  

Bewaken en beveiligen 
voorzitter en DB leden 

Artikel 4.3.1. Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers 

Kosten die worden gemaakt ten behoeve van een veilige woon- en 
werkplek van een lid van het dagelijks bestuur of de voorzitter komen 
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ten laste van het waterschap. Als deze in het kader van het stelsel 
bewaken en beveiligen zijn aangemerkt als werkgeverskosten. 

    


