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Rechtspositiebesluit gedeputeerden en
Rechtspositiebesl uit staten- en com m issieleden

Verschillend

Nader bericht

L lnleiding
In deze circulaire worden bovengenoemde onderwerpen toegelicht, Deze vier zijn
geregeld via biiqevoeqde algemene maatregel van bestuur die is gepubliceerd op
27 luni 2013 (Staatsblad 2073/222). De onderwerpen zijn zowel verschillend qua
inhoud als qua ingangsdatum. Ook zien niet alle wijzigingen op alle politieke
ambtsdragers. Op deze verschillen zal per onderwerp nader worden ingegaan.

2, Anrbtswoningen commissarissen van de Koning
op dit moment bewoont geen van de commissarissen van de Koning een ambts-
woning, Wat betreft de rechtspositionele aanspraken ingeval van een ambtwoning
is de rechtspositie van de commissaris echter gelijk aan die van de burgemeester.
Nu voor de burgemeesters op dit punt een nieuw systeem is geïntroduceerd, is de
systematiek ook voor de commissaris gewijzigd.

Een ambtswoning is een woning dÍe de provincie huurt of koopt ten behoeve van
de commissaris. Tot voor kort werd de commissaris in voorkomend geval op basis
van artikel 9 van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning voor de
bewoning ervan gekorl mel l2o/o op zijn of haar bruto bezoldiging, Toepassing van
deze korting betekent echter niet altijd dat daarmee alle woonkosten voor
functionaris zijn gedekt. Afhankelijk van de economische huurwaarde van de
woning is namelijk vaak ook nog het fiscale regime van toepassing.
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Met dit fiscale regime doel ik op het volgende. De fiscus merkt de terbeschikking-
stelling van de ambtswoning aan de functionaris aan als loon in natura waarvoor
die functionaris, afhankelijk van genoemde economische huurwaarde van de
woning, een fiscale bijtelling kan worden opgelegd. In de praktijk bestond hier
geregeld onduidelijkheid over bij inhoudingsplichtige gemeenten.
Daarom is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in
overleg met de meest betrokken partijen gekomen tot het volgende nÌeuwe
systeem.

In voorkomend geval wordt een commissaris voor de woonkosten van een ambts-
woning gekort met in principe 18vo van de bruto bezoldiging, ongeacht de huur-
waarde van de ambtswoning. Dit is nu in artikel 9, eerste lid, van genoemd
Rechtspositiebesluit bepaald. Het gaat bij deze woonkosten (maar dat is niet
nieuw) om de zogenaamde "kale huur'i dus de woonkosten zonder gas, water,
elektriciteit, e.d.

Indien die huurwaarde hoger is dan de 18% korting op de bezoldiging, is de
commissaris loon- en inkomstenbelasting over dat meerdere verschuldigd. Deze
extra lasten worden in dit nieuwe systeem door de provincie gecompenseerd. De
grondslag voor deze compensatie is opgenomen in het vierde lid van artikel 9.
Conform de fiscale wetgeving moet deze compensatie worden gebruteerd als het
bestuursorgaan nog niet gekozen heeft voor de werkkostenregeling. Is wel
gekozen voor de werkkostenregeling, dan kan deze compensatie netto worden
verstrekt. Daarom is deze compensatie in artikel 9a als eindheffingsbestanddeel
aangemerkt.

Een verhoging van de korting op de bruto bezoldiging van r2o/o naar lgyo oogt
weliswaar als een "huurverhoging" van 500/o, maar die r2o/o korting is zoals
gezegd slechts een deel van de totale woonkosten. Als zowel de rechtspositionele
als de fiscale kostencomponenten in ogenschouw worden genomen, zullen de
totale lasten voor het gebruik van de ambtswoning al snel de 1g% van de bruto
bezoldiging bereiken en veelal overschrijden. Bovendien wordt het totaal te
betalen bedrag aan woonkosten voor de commissaris gemaximeerd op deze 18Vo
De eventuele woonkosten die boven dit percentage uitkomen, zijn voor rekening
van de provincie.

Er moet echter een uitzondering worden gemaakt voor de situatie dat objectief
aantoonbaar is dat de economische huurwaarde lager is dan genoemde 1B%o van
de bruto bezoldiging. Dit zal zich naar verwachting niet vaak voordoen, maar bij
onverkorte toepassing zou in deze gevallen de commissaris op grond van zijn
rechtspositie een hogere "hr.rur" moeten betalen dan op grond van de markt
vereist zou zijn. Dat is niet redelijk. Daarom is in het tweede lid van artikel 9
opgenomen dat het college van gedeputeerde Staten dan moet besluiten dat het
kortingspercentage wordt vastgesteld op dat lagere percentage. Hier is geen
sprake van discretionaire bevoegdheid, maar van een uitvoeringsbesluit. Is de
huurwaarde lager, dan moet de korting lager worden vastgesteld.
Er is geen vormvereiste voor het vaststellen van die economische huurwaarde. Het
gaat er om dat dle vaststelling op objectieve gronden plaatsvindt. Dat kan bij
voorbeeld op basis van taxatierapporten of een beschikking van de bevoegde
belasting inspecteu r.
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De formulering van deze uitzondering in het tweede lid betekent ook dat het kan
voorkomen dat het percentage van de korting op enig moment na de eerste
vaststelling moet worden vastgesteld op een ander percentage. Dat is immers
afhankelijk van de economische huurwaarde, Het kan dus ook een hoger
percentage worden, zij het dat dit percentage natuurlijk gemaximeerd is op 18%
In de gevallen waarin het tweede lid van toepassing is, zijn de fiscale gevolgen
voor commissaris en het bestuursorgaan nihil; er is immers geen verschil met de
economische huurwaarde.

De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2013

3. WlA-voorziening decentrale politieke ambtdragers
,4//e decentrale politieke ambtsdragers met een structurele functionele beperking
kunnen nu aanspraak maken op een tegemoetkoming voor de bekostiging van een
voorziening als bedoeld in artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeids-
vermogen (WIA). Voor de provincie gaat het hier om de commissaris, de gedepu-
teerde of het Statenlid.

De WIA kent voorzieningen tot bevordering van de arbeidsparticipatie van (over-
heids)werknemers met een structurele functionele beperking. Het gaat dus om
arbeidsplaatsvoorzieningen en voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding
naar arbeid. Omdat politieke ambtsdragers geen werknemer zijn in de zin van de
WIA, zijn zij uitgesloten van de in die wet geregelde voorzieningen. Via de
gepubliceerde wijziging van de desbetreffende rechtspositiebesluiten kunnen
genoemde ambtsdragers zo veel mogelijk op dezelfde wijze en onder dezelfde
voorwaarden als werknemers en overheidswerknemers op grond van de WIA,
aanspraak maken op een financiële vergoeding van deze voorzieningen.

Indien een arts oordeelt dat het om een structurele functionele beperking gaat en
betrokkene bekostigt zo'n WlA-voorziening, dan kent het college van Gedeputeer-
de Staten de tegemoetkoming toe. Hier is geen discretionaire bevoegdheid.

Voor betrokkene mag een voorziening uitsluitend een vergoeding of tegemoet-
koming in geld behelzen, geen voorzieningen in natura. De reden hiervan is dat de
huidige grondslagen in de Provinciewet niet toestaan dat er niet-financiele
voorzieningen worden verstrekt.

Op dit punt werkt dit besluit terug tot en met l januari 2013

4. Schrappen grondslag uitkeringsregelingen statenleden
De mogelijkheid dat provincies een uitkeringsregeling instellen voor hun staten-
leden is met ingang van l juli 2013 geschrapt.

Verschillende ministers van BZK hebben zich hier al over uitgesproken en ook in
de Tweede Kamer en in de lokale politiek zelf is in de loop der jaren steeds meer
steun ontstaan om deze voorzieningen af te schaffen. Het lidmaatschap van
Provinciale Staten wordt gezien als een nevenfunctie die in principe naast een
reguliere dienstbetrekking wordt vervuld. Statenleden zijn dus over het algemeen
niet primair afhankelijk van het inkomen uit hun politieke ambt en zij kunnen ver
van tevoren aan zien komen wanneer hun ambtsperiode eindigt. Verder wordt nu

als onwenselijk beschouwd dat de uitkering voor afgetreden statenleden vaak
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werd verstrekt onafhankelijk van de hoogte van het hoofdinkomen en zonder dat
een sollicitatieplicht was geregeld.

De mogelijkheid om uitkeringsregelingen vast te stellen voor statenleden vervalt
per l juli 2013, maar er is wel sprake van overgangsrecht voor zittende staten-
leden in provincies waar al vóór deze datum een uitkeringsregeling was vast-
gesteld. Het recht op uitkering op basis van zo'n uitkeringsregeling vervalt name-
lijk pas na de eerstkomende statenverkiezingen in 2015 en dan nog uitsluitend
voor de nieuw gekozen en herkozen statenleden.

Dat betekent dat het Statenlid van een provincie waar vóór l juli 2013 een
uitkeringsregeling was vastgesteld, nog aanspraak kan maken op die uitkering als
hij of zij na de statenverkiezingen in 2015 besluit te stoppen of niet wordt
herlcozen. Voor de na de statenverkiezingen nieuw gekozen of herkozen staten-
leden geldt echter dat zij na aftreden geen recht zullen hebben op een uitkering
uit hoofde van het statenlidmaatschap.

5. Uitwerking vervangingsregeling gedeputeerden wegens
zwangerschap en bevalling of ziekte

De Wet van 6 juli 2011tot regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders
en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling ofziekte (Stb. 2011, 375)
maakt het mogelijk dat gedeputeerden gedurende een periode van zestien weken
kunnen worden vervangen als zij wegens zwangerschap en bevalling of ziekte hun
functie tijdelijk niet kunnen vervullen. Daartoe wordt tijdelijk de norm voor het
maximale aantal te benoemen bestuurders buiten werking gesteld.
In de memorie van toelichting bij deze wet is aangegeven dat een aantal zaken
nader zou worden geregeld op het niveau van het rechtspositiebesluit. Dit is nu
gebeurd. In artikel 7 van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is nu een
voorziening opgenomen voor de tijdelijke vervanger; in artikel 8 wordt de
onkostenvergoeding van degene die vervangen wordt, gedurende het tijdelijk
verlof gehalveerd. Hieronder wordt op deze twee zaken ingegaan.

Artikel 7: voorzÌening voor de tijdelijke vervanger
In genoemde wet van 6 juli 2011 is bepaald dat de Algemene pensioenwet
politieke ambtsdragers (Appa) niet van toepassing is op de tijdelijke vervanger. In
plaats daarvan is nu in het Rechtspositiebesluit gedeputeerden opgenomen dat
aan de vervanger een extra vergoeding wordt toegekend waarmee die in een
verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden kan voorzien. De
hoogte van dit vaste bedrag is voor de vervanger gesteld op €590 per maand.
Voor de toekenning is niet relevant of betrokkene ook daadwerkelijk een
verzekering heeft afgesloten.

Deze vergoeding is een bruto vergoeding. Zij is niet aangemerkt als eindheffings-
bestanddeel. Dit betekent dat het een belaste vergoeding betreft die tot het loon
van de vervanger behoort; ook voor bestuursorganen die al hebben gekozen voor
de werkkostenregeling,

Een premie voor de bovengenoemde verzekering is in het kader van de
inkomstenbelasting aftrekbaar van het inkomen van betrokkene/ voor zover het
gaat om een premie voor een aanspraak op periodieke uitkeringen bij invaliditeit,
ziekte of ongeval als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel c, van de Wet
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Inkomstenbelasting 2001, Uw verzekeringsmaatschappij kan daarover uitsluitsel
geven. Een premie voor een overlijdensuitkering is niet aftrekbaar.

Er is sprake van terugwerkende kracht, te weten tot en met 3 augustus 2011. Dat
is de datum van inwerkingtreding van de regeling voor de tijdelijke vervanging van
de gedeputeerden. Dat wil zeggen dat provincies in voorkomend geval een
nabetaling moeten doen aan degenen die in de periode 3 augustus 2011tot en
met l juli 2013 gedurende een of meer periodes van 16 weken een gedeputeerde
hebben vervangen die wegens zwangerschap en bevalling of ziekte de functie
tijdelijk niet heeft kunnen vervullen.
Een dergelijke nabetaling wordt belast in het jaar van genieten, dus in dit geval
zal dat in 2013 zijn. Er is geen sprake van belastingheffing in 2011 of 2012, want
in die jaren bestond het recht op deze vergoeding nog niet.

Artikel 8: Halvering onkostenvergoeding van degene dÌe vervangen wordt
In artikel 8 van genoemd rechtspositiebesluit is bepaald dat de onkostenvergoe-
ding van degene die vervangen wordt, gedurende het tijdelijk verlof de helft
bedraagt van het bedrag dat een wethouder ontvangt als hij of zij in functie is.

Deze halvering kan níet met terugwerkende kracht worden uitgevoerd. Het betreft
immers een rechtspositionele verslechtering. Deze wordt daarom vanaf l juli 2013
toepasselijk op gedeputeerden die op of na l juli 2013 tijdelijk verlof genieten.

6. Algemene inwerkingtreding werkkostenregeling uitgesteld
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de werkkostenregeling (WKR) niet per
l januari 2014, maar per l januari 2015 verplicht gaat gelden voor alle werk-
gevers. De staatssecretaris van Financiën heeft de algemene inwerkingtreding met
één jaar uitgesteld.
In de WKR kan in 2013, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal I,5o/o
(was in 2011 en 2072: I,4o/o) van het totale fiscale loon (de "vrije ruimte")
worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers
en politieke ambtsdragers die onder de loonbelasting vallen. Over het bedrag
boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de
provincie loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van
80%, Kortheidshalve zij hier verwezen naar de circulaire van 8 maart2OII ,

kenmerk 2011-40998,

7. Vragen en informatie op internet
Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van
BZK via postbus. helpdeskpa@minbzk. nl.

Informatie die betrekking heeft op gemeentelijke politieke ambtsdragers, kunt u

vinden op de internetsite van de Rijksoverheid: www,rijksoverheid.nl. Daarna kiest
u M i n isteries/M i nisterie van BZK/ Onderwerpe n/Provi ncies.

D inister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Arbeidszaken Publd
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Besluit van 12 juni 2013 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit
commissarissen van de Koning, het Rechtspositiebesluit burgemeesters,
het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, het Rechtspositiebesluit
wethouders, het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Waterschapsbesluit
en het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES in verband met
een wijziging in de regeling inzake ambtswoningen en enkele andere
wijzigingen

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van
14 mei 2OI3, nr.2OL3- 00002821.94, CZW;

Gelet op de artikelen 44, tweede lid, en 66, tweede lid, van de Gemeentewet, de
artikelen 43, tweede lid, en 65, tweede lid, van de Provinciewet en de artikelen
32a, eerste lid, en 44, eerste lid, van de Waterschapswet en artikel 193, tweede
lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 mei 2013,
No.W04, 13.0742/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 6 juni 2013, nr. 2013-0000331515;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL i

Het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning wordt als volgt gewijzigd

A

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

1. Voor het bewonen van een ambtswoning wordt op de bezoldiging een korting
toegepast van 1870.
2. Indien gedeputeerde staten de economische huurwaarde van de ambtswoning
lager vaststellen dan 187o van de bezoldiging, stellen zij de korting, in afwijking
van het eerste lid, vast op dat lagere percentage.
3, Indien de commissaris van de Koning een ambtswoning bewoont, draagt hij de
onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik ten laste van
de huurder zijn.
4. Indien de commissaris van de Koning voor het gebruik van een ambtswoning
loon- en inkomstenbelasting is verschuldigd, vergoedt de provincie deze belasting
aan de commissaris van de Koning.

B

Aan artikel 9a wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. de vergoeding, bedoeld in artikel 9, vierde lid.
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Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13
1. Gedeputeerde staten kennen een commissaris die naar het oordeel van een arts
een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de provincie op
aanvraag een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een voorziening als
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar
a rbeidsvermogen.
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
uitslu itend een fi na nciële tegem oetkom i ng wordt verstrekt,

ARTiKEL II

Het Rechtspositiebesluit burgemeesters wordt als volgt gewijzigd

A

Artikel 23 komt te luiden:

Artikel 23
1. Het college van burgemeester en wethouders kent een burgemeester die naar
het oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van
de gemeente op aanvraag een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een
voorziening als bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen.
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
u itsl u itend een fi na nciële tegemoetkom i ng wordt verstrekt.
B

Artikel 35 komt te luiden:

Artikel 35
1. Voor het bewonen van een ambtswoning wordt op de bezoldiging een korting
toegepast van 1B%o,

2. Indien het college van burgemeester en wethouders de economische
huurwaarde van de ambtswoning lager vaststelt dan 18% van de bezoldiging, stelt
het college de korting, in afwijking van het eerste lid, vast op dat lagere
percentage.
3. Indien de burgemeester een ambtswoning bewoont, draagt hij de
onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik ten laste van
de huurder zijn.
4. Indien de burgemeester voor het gebruik van een ambtswoning loon- en
inkomstenbelasting is verschuldigd, vergoedt de gemeente deze belasting aan de
burgemeester.
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Aan artikel 36 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. de vergoeding, bedoeld in artikel 35, vierde lid,

ARTIKEL III

Het Rechtspositiebesluit gedeputeerden wordt als volgt gewijzigd:

A

In hoofdstuk 3 wordt voor paragraaf 2 een paragraaf ingevoegd, luidende

g 1. Vergoedingen in verband met de tijdelijke vervanging in verband met
zwangerschap en bevalling of ziekte

Artikel 7
De tijdelijke vervanger van de gedeputeerde die verlof heeft wegens
zwangerschap en bevalling of ziekte, ontvangt voor zijn verzekering voor
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden €590 per maand.

Artikel B

De gedeputeerde die verlof heeft wegens zwangerschap en bevalling of ziekte,
ontvangt een onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt
verbonden kosten ter hoogte van de helft van het in artikel 21 bedoelde bedrag.

B

Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende

Artikel 17
1, Gedeputeerde staten kennen een gedeputeerde die naar het oordeel van een
arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de provincie op
aanvraag een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een voorziening als
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen.
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
uitsluitend een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt.

ARTIKEL IV

Het Rechtspositiebesluit wethouders wordt als volgt gewijzigd:

A

In hoofdstuk 3 wordt voor paragraaf 2 een paragraaf ingevoegd, luidende

g 1, Vergoedingen in verband met de tijdelijke vervanging in verband met
zwangerschap en bevalling of ziekte

Kenmerk
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Aftikel 10
De tijdelijke vervanger van de wethouder die verlof heeft wegens zwangerschap
en bevalling of ziekte, ontvangt per maand voor zijn verzekering voor
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden het bij zijn gemeentegrootte
behorende bedrag, bedoeld in de onderstaande tabel.

Aantal
rnwoners
gemeente

Tegemoetkoming
verzekering arbeids-
ongeschiktheid,
ouderdom en
overliiden

Tot en met
8,000

€ 262

8,001-
14.000

€ 303

14.00 1-
24.OOO

€ 343

24.007-
40.000

€ 369

40.001-
60.000

€ 4r0

60.001-
100.000

€ 450

1 00.00 1 -
150.000

€ 49r

150,001-
375.000

€ 518

375.001 en
meer

€ 590

Artikel 11
De wethouder die verlof heeft wegens zwangerschap en bevalling of ziekte,
ontvangt een onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt
verbonden kosten ter hoogte van de helft van het in artikel 25 bedoelde bedrag.

B

Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende

Artikel 21
1, Het college van burgemeester en wethouders kent een wethouder die naar het
oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de
gemeente een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een voorziening als
bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar
a rbeidsvermogen,
2. Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
u itsl u itend een fi na nciële tegem oetkom i n g wordt verstrekt.

Datum
15 juli 2013

Kenmerk
2013-0000395195
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ARTIKEL V

Het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 vervalt.

B

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a
1. Gedeputeerde staten kennen een lid van provinciale staten dat naar het oordeel
van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van de
provincie op aanvraag een tegemoetkoming toe voor de bekostiging van een

voorziening als bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en

inkomen naar arbeidsvermogen.
2, Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
u itslu itend een fi nanciële tegemoetkom i ng wordt verstrekt.

ARTIKEL VI

Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 vervalt.

B

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12a
1. Het college van burgemeester en wethouders kent een lid van de raad dat naar
het oordeel van een arts een structurele functionele beperking heeft, ten laste van
de gemeente op aanvraag een tegemoetkoming toe voor een voorziening als

bedoeld in artikel 35, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen,
2, Het gestelde bij of krachtens artikel 35, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
u itsl u itend een fi na nciël e tegemoetkom i n g wordt verstrekt,

ARTIKEL VII

Het Waterschapsbesluit wordt als volgt gewijzigd;

A

Na artikel 3,9 wordt een artikel ingevoegd, luidende

Datum
15 juli 2013

Kenmerk
20 I 3-00 00395 19 5
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