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Officiële uitgave van Neder-Betuwe.

Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe;
Gelet op het bepaalde in artikel E4 van de Kieswet en artikel E1 van het Kiesbesluit
BESLUITEN:
Vast te stellen de “Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2017”.

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
MEDEWERKER
a)
De ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1 lid 1, sub a van de CAR-UWO en benoemd tot voorzitter,
lid of plaatsvervangend lid van een stembureau (artikel E4 van de Kieswet).
b)

EXTERNE MEDEWERKER
De personen die geen dienstverband met de gemeente hebben of raadslid van de ge-meente zijn.

c)

STEMBUREAULEDEN
De als zodanig bedoeld in artikel E4 van de Kieswet tot voorzitter, lid of plaatsvervan-gend lid van
een stembureau benoemde persoon bestaande uit:
raadsleden
a.
externe medewerkers
c.
medewerkers.
d.

d)

TELLERS
De personen –niet zijnde stembureauleden- die na sluiting van een stembureau alleen zijn belast
met het tellen van stemmen.
PLAATSVERVANGENDE LEDEN
De personen die geen zitting hebben voor de gehele dag of een dagdeel, maar die wel oproepbaar
zijn om zitting te nemen.
DAGVENSTER
Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 22.00 uur.
ZITTING
De periode eindigt op het tijdstip, waarop alle volgens de wet voorgeschreven handelin-gen door
het bureau zijn verricht.
PERIODE (ZITTING)
half dagdeel 07.00 – 14.00 uur of 14.00 - 21.00 uur
hele dag 07.00 - 21.00 uur
tellen 21.00 uur tot einde telling
-

e)

f)
g)

g)

h)
i)
j)

ONDERBREKING ZITTING
De persoon die zijn zitting (half dagdeel/heel dagdeel of tellen) niet volledig kan volbren-gen.
CONSUMPTIES
Het nuttigen van voedsel of drank.
REISKOSTEN
De reiskosten van en naar het stembureau.

Artikel 2. Vergoeding
De stembureauleden en medewerkers ontvangen een vergoeding/compensatie voor het houden van
de volledige zitting voor hun werkzaamheden op de dag van de stemming.
MEDEWERKERKS
1.
die zitting nemen op het stembureau buiten hun normale werkschema van die dag, waarvan de
uren vallen
binnen het dagvenster, ontvangen de compensatie van die aanwezige uren (tijd voor tijd);
a)
buiten het dagvenster, ontvangen de compensatie van die aanwezige uren (tijd voor tijd),
b)
verhoogd met 50% op basis van de buitendagvenstertoelage als bedoeld in arti-kel 3:12
CAR-UWO.
2.
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die zitting nemen op het stembureau binnen hun normale werkschema van die dag, waarvan de
uren vallen
binnen het dagvenster, gelden die uren als normale werktijd;
a)
buiten het dagvenster, ontvangen de compensatie van die aanwezige uren (tijd voor tijd),
b)
verhoogd met 50% op basis van de buitendagvenstertoelage als bedoeld in arti-kel 3:12
CAR-UWO;
3.

4.

MEDEWERKERS
die zich beschikbaar hebben gesteld als plaatsvervangend lid buiten hun normale werk-schema
van die dag, ontvangen een compensatie van twee uren (tijd voor tijd). Wordt het plaatsvervangend
lid daadwerkelijk opgeroepen dan zijn dezelfde regels van toepas-sing als een stembureaulid en
komt de compensatie van twee uur (tijd voor tijd) te ver-vallen.
STEMBUREAULEDEN EN TELLERS
ontvangen een geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden;

Artikel 3: Hoogte en wijze van vergoeding
Stembureauleden die vallen onder artikel 2 van deze regeling ontvangen de volgende vergoeding/compensatie:
Artikel 2.1: onder a: deze uren worden gecompenseerd door tijd voor tijd.
a)
Artikel 2.1: onder b: de uren die vallen buiten het dagvenster worden verhoogd met 50% op basis
b)
van de buitendagvenstertoelage als bedoeld in artikel 3:12 CAR-UWO. De me-dewerker dient
hiervoor een declaratie in via Youforce.
Artikel 2.2: onder a: deze uren worden gecompenseerd door tijd voor tijd.
c)
Artikel 2.2: onder b: de uren die vallen buiten het dagvenster worden verhoogd met 50% op basis
d)
van de buitendagvenstertoelage als bedoeld in artikel 3:12 CAR-UWO. De me-dewerker dient
hiervoor een declaratie in via Youforce.
Artikel 2.3: de beschikbaarheid als plaatsvervangend lid wordt gecompenseerd met twee uren
e)
(tijd voor tijd). Wordt het plaatsvervangend lid daadwerkelijk opgeroepen, dan zijn dezelfde regels
van toepassing als voor een stembureaulid en komt de compensatie van twee uur (tijd voor tijd)
te vervallen.
Artikel 2.4
f)
RAADSLEDEN:
De vergoeding bedraagt bruto:
€ 75,00 voor een halve dag (07.00 – 14.00 uur of 14.00 – 21.00 uur)
€ 150,00 voor een hele dag (07.00 – 21.00 uur)
€ 50,00 voor het tellen (21.00 – einde telling)
Voor het “oproepbaar” (plaatsvervangend lid) zijn als raadslid is geen vergoeding van toepassing.
Wordt het raadslid als plaatsvervangend lid daadwerkelijk opgeroepen dan zijn de vergoedingen
voor raadsleden van toepassing.
EXTERNE MEDEWERKERS
De vergoeding bedraagt netto:
€ 75,00 voor een halve dag (07.00 – 14.00 uur of 14.00 – 21.00 uur)
€ 150,00 voor een hele dag (07.00 – 21.00 uur)
€ 50,00 voor het tellen (21.00 – einde telling)
€ 15,00 voor plaatsvervangend lid. Wordt het plaatsvervangend lid daadwerkelijk opgeroepen,
dan zijn dezelfde regels van toepassing als voor een stembureaulid en komt de vergoeding van
€ 15,00 te vervallen.
TELLERS
De vergoeding bedraagt netto:
€ 50,00 voor het tellen (21.00 0 einde telling)
€ 15,00 voor plaatsvervangende teller. Wordt de plaatsvervangende teller daad-werkelijk opgeroepen, dan zijn dezelfde regels van toepassing als voor een teller en komt de compensatie van €
15,00 te vervallen.

Artikel 4: Consumpties
De warme maaltijd, de lunch, koffie, thee en frisdranken worden verzorgd door de gemeente.

Artikel 5: Onderbreking
Bij het voortijdig beëindigen van de zittingsduur, wordt voor de persoon genoemd in artikel 2 onder g
en artikel 3 onder e, f en g, de geldelijke vergoeding in ratio uitbetaald.

2

Cvdr 2018 nr. CVDR455740_1

22 mei 2018

Artikel 6: Reiskostenvergoeding
Aan stembureauleden en tellers worden geen reiskosten uitbetaald.

Artikel 7. Slotbepalingen
1.
2.

De regeling kan worden aangehaald als “Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2017”
De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe op 20 juni
2017.

De secretaris,
Drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel

De burgemeester,
A.J. Kottelenberg

Toelichting Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2017
Artikel 3
De extra toeslag van 50% genoemd in dit artikel onder b en d, is optioneel. De gemeente zal niet automatisch deze toeslag uitbetalen. De medewerker dient dit (desgewenst) zelf te declare-ren. De uitbetaling
loopt via de salarisadministratie.
Artikel 4
Omstreeks 1200/1230 uur zal er een warme maaltijd verzorgd worden.
De broodmaaltijd zal rond 1700/1730 uur verzorgd worden.
Verdere consumpties zijn: koffie/thee en frisdranken.
Artikel 5
Bij het voortijdig beëindigen van de zittingsduur zal de vergoeding die voor die aanstelling geldt niet
volledig worden uitbetaald.
Naar rato zal er een vergoeding betaald worden.
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