Reglement

Reglement op de terugbetaling van diverse onkosten
aan de politieke mandatarissen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart 2019
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 16 april 2019

Artikel 1: niet-uitvoerende mandatarissen
A. Aan de leden van de gemeenteraad kunnen alleen de kosten, die verband houden met de
uitoefening van het mandaat, terugbetaald worden. Er kan jaarlijks maximaal 300 euro
terugbetaald worden.
Deze financiële middelen mogen gebruikt worden voor:
1. de aankoop van boeken en studiemateriaal (documentatiemateriaal)
2. het volgen van opleidingen en studiedagen, inclusief de verplaatsingskosten. De middelen
mogen niet worden gebruikt voor partijwerking, verkiezingen of ter compensatie van
presentiegelden of wedden.
De kosten voor documentatiemateriaal, opleidingen of studiedagen worden hetzij terugbetaald
aan de hand van de nodige bewijsstukken en/of betalingsbewijzen, hetzij rechtstreeks door het
bestuur betaald op dezelfde wijze als deze die geldt voor het gemeentepersoneel. De vergoeding
voor dienstverplaatsingen in het kader van opleidingen en studiedagen wordt vastgesteld
volgens de regels die gelden voor het gemeentepersoneel.
B. Aan de leden van de gemeenteraad kan jaarlijks tot maximaal 75,00 euro tussenkomst
voorzien worden in internetabonnementskosten, noodzakelijk bij de uitoefening van hun
mandaat als gemeenteraadslid.
De kosten worden terugbetaald, aan de hand van de nodige verantwoordingsstukken.
Artikel 2: leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
A. Aan de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen alleen de kosten, die
verband houden met de uitoefening van het mandaat, terugbetaald worden. Er kan jaarlijks
maximaal 300 euro terugbetaald worden.
Deze financiële middelen mogen gebruikt worden voor:
1. de aankoop van boeken en studiemateriaal (documentatiemateriaal)
2. het volgen van opleidingen en studiedagen, inclusief de verplaatsingskosten. De middelen
mogen niet worden gebruikt voor partijwerking, verkiezingen of ter compensatie van
presentiegelden of wedden.
De kosten voor documentatiemateriaal, opleidingen of studiedagen worden hetzij terugbetaald
aan de hand van de nodige bewijsstukken en/of betalingsbewijzen, hetzij rechtstreeks door het
bestuur betaald op dezelfde wijze als deze die geldt voor het personeel. De vergoeding voor
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dienstverplaatsingen in het kader van opleidingen en studiedagen wordt vastgesteld volgens de
regels die gelden voor het personeel.
B. Aan de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan jaarlijks tot maximaal 75,00
euro tussenkomst voorzien worden in internetabonnementskosten, noodzakelijk bij de
uitoefening van hun mandaat als lid.
De kosten worden terugbetaald, aan de hand van de nodige verantwoordingsstukken.
Artikel 3: gemeentelijke vertegenwoordigers in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
worden voor hun dienstreizen, ondernomen in het kader van dit mandaat, vergoed op basis van
de tarieven die gelden voor het gemeentepersoneel. Deze dienstreizen dienen te gebeuren
buiten de gemeente met de eigen wagen of het openbaar vervoer.
Indien de gemeentelijke vertegenwoordigers voor dienstreizen vergoedingen of enige andere
vorm van betaling ontvangen vanwege de betreffende intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, dan kunnen deze kosten niet verhaald worden op de gemeente.
Artikel 4: uitvoerende mandatarissen
§1. Elk lid van het College van Burgemeester en Schepenen kan maandelijkse een tussenkomst
ten bedrage van maximum 45,00 euro krijgen in het privé GSM-abonnement. De kosten worden
op verzoek van het lid van het College van Burgemeester en Schepenen terugbetaald, aan de
hand van de nodige verantwoordingsstukken.
§2. Aan de leden van College van Burgemeester en Schepenen kan tijdens de legislatuur een
eenmalige tussenkomst voorzien worden van maximaal 300,00 euro voor de aanschaf van een
nieuw GSM-toestel.
De kosten worden terugbetaald, aan de hand van de nodige verantwoordingsstukken.
§3 Elk lid van het College van Burgemeester en Schepenen, die veel gebruik maakt van een eigen
tablet, kan een tussenkomst ten bedrage van maximum 10 euro per maand voor het 3G/4G
abonnement krijgen, ofwel er voor kiezen zich aan te sluiten bij het contract van de gemeente.
§4. Het gemeentebestuur draagt de kosten met betrekking tot volgende activiteiten (nietlimitatieve lijst): opleidingen, congressen, netwerkmomenten,… die leden van het college willen
volgen op zich. De partner van het collegelid dient zelf in te in te staan voor de kosten.
Artikel 5: Procedure uitbetaling
De aanvraag tot betaling van de onkosten gebeurt a.d.h.v een onkostennota met facturen
waaruit de gemaakte kosten blijken. De onkostennota's worden voorbereid door de financiële
dienst op vraag van de mandataris. Het bewijsstuk mag gemaild worden naar
financien@maldegem.be. De onkostennota dient getekend te worden door de mandataris.
Artikel 6: algemeen
Jaarlijks wordt in het eerstvolgende kwartaal, volgend op het jaar waarin de gemaakte kosten
werd terugbetaald, een gedetailleerd verslag gemaakt van de aanwending van alle middelen. Dit
verslag is openbaar en wordt door de algemeen directeur voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 7:
Indien iemand lid is van meerdere raden kunnen de bedragen niet gecumuleerd worden en is er
slechts recht op een eenmalige tussenkomst.

Pagina 2 van 3

Artikel 8: datum van inwerkingtreding
Het reglement op de terugbetaling van diverse onkosten aan de politieke mandatarissen van 27
januari 2010 en het reglement niet-uitvoerende mandatarissen - onkosten eigen aan de
werkgever - hardware van 18 december 2014 worden opgeheven en vervangen door huidige
reglement.
Artikel 48 §10 van het Huishoudelijk reglement van OCMW-raad wordt vervangen door huidig
reglement.
Dit reglement is geldig vanaf 2019.
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