
 

 

BIJLAGE BIJ CIRCULAIRE VAN 18 JANUARI 2023, KENMERK 2022-0000679265 
 
Huisvestingsvoorzieningen ingeval aan een voorzitter van een waterschap een 
woonplicht is opgelegd 
 

1. Inleiding en leeswijzer 
De Waterschapswet kent voor de voorzitter geen woonplaatsvereiste. Als hij of zij desondanks 
besluit in het gebied van het waterschap te gaan wonen, had betrokkene daarom alleen recht op 
een verhuiskostenvergoeding. In de praktijk blijkt echter dat regelmatig een woonplaatsvereiste 
ten aanzien van een voorzitter bij provinciale verordening is geregeld. Om die reden gelden alsnog 
voor de voorzitter diezelfde vergoedingen als voor de commissaris van de Koning en de burge-
meester, in het geval hem of haar een woonplicht wordt opgelegd. Is er geen woonplicht opgelegd, 
dan gelden deze andere vergoedingen niet want dan is er sprake van een in de privésfeer genomen 
beslissing om al dan niet te verhuizen. 
 
Er zijn verschillende huisvestingsvoorzieningen waarmee het waterschap de voorzitter kan onder-
steunen bij het voldoen aan de opgelegde woonplicht. Deze huisvestingsvoorzieningen zijn te 
vinden in artikel 4.2.7 en 4.2.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
(hierna: rechtspositiebesluit). Op onderdelen zijn deze nader uitgewerkt in de Regeling rechts-
positie decentrale politieke ambtsdragers (hierna: regeling). In deze bijlage wordt ook aandacht 
besteed aan de fiscale aspecten. 
 
In deze circulaire komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Verhuiskostenvergoeding (paragraaf 2) 
• Drie soorten huisvestingsvoorzieningen: de vergoeding tijdelijke huisvesting, de 

tegemoetkoming dubbele woonlasten en de ter beschikking gestelde woning (paragraaf 3) 
• Rollen en verantwoordelijkheden waterschap en voorzitter (paragraaf 4) 
• Vertrek uit (ambts)woning (paragraaf 5) 

 
2. Verhuiskostenvergoeding 
Wanneer de voorzitter moet verhuizen naar het waterschap waar hij of zij is benoemd, heeft 
betrokkene op grond van het eerste lid van artikel 4.2.7 van het rechtspositiebesluit recht op een 
verhuiskostenvergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding voor het overbrengen van 
de inboedel en een vast bedrag voor de overige uit de verhuizing voortvloeiende kosten.  
 
Dit vaste bedrag wordt slechts eenmaal verstrekt, ook wanneer betrokkene extra kosten maakt in 
verband met eerst een verhuizing naar een tijdelijke woning. Het bedrag is vastgesteld ter hoogte 
van het fiscaal onbelaste maximum (thans € 7.750). Het recht op verhuiskostenvergoeding vervalt 
als betrokkene niet binnen drie jaar na zijn of haar benoeming is verhuisd.  
Als de verhuizing een wettelijke verplichting is, dan is de noodzaak ervan aangetoond en is het 
voor de fiscus een zakelijke verhuizing. Deze kosten kunnen dan belastingvrij worden vergoed. 
 
Op grond van het vierde lid van artikel 4.2.7 heeft de voorzitter die bij zijn of haar benoeming 
verplicht is om de werkelijke woonplaats in het waterschap te hebben, in verband daarmee is 
verhuisd en op dat nieuwe adres is ingeschreven in de basisregistratie personen, ook na eervol 
ontslag of niet-herbenoeming eenmalig aanspraak op een vergoeding voor de kosten van 
verhuizing. Voorwaarde is dat betrokkene vertrekt uit het waterschap of uit de aan hem ter 
beschikking gestelde woning, en dat betrokkene niet uit anderen hoofde aanspraak heeft op een 
verhuiskostenvergoeding. Het recht op verhuiskostenvergoeding vervalt als betrokkene niet binnen 
één jaar na dat ontslag of die niet-herbenoeming is verhuisd. 
 
3. Drie soorten huisvestingsvoorzieningen voor maatwerk 
Om een voorzitter te ondersteunen in het voldoen aan de woonplicht, bestaan er drie soorten 
huisvestingsvoorzieningen: de vergoeding tijdelijke huisvesting, de tegemoetkoming dubbele 
woonlasten en de ter beschikking gestelde woning.  
 
De omstandigheden van het geval zijn bepalend welke van deze huisvestingsvoorzieningen het 
meest aangewezen is in deze specifieke individuele situatie. De aard van de huisvesting (koop, 
huur, ambtswoning, tijdelijk of definitief) is niet bepalend voor de financiële ondersteuning door 
het waterschap. Die financiële ondersteuning is nu zoveel mogelijk uniform. In beginsel maakt het 
daardoor qua financieel arrangement niet uit voor welke voorziening in samenspraak tussen 
waterschap en ambtsdrager wordt gekozen. Er kan ook over de desbetreffende periode ook een 
mix van voorzieningen worden toegepast. Er is dus veel ruimte voor maatwerk. 



 

 

 
Voor de vergoeding tijdelijke huisvesting en de tegemoetkoming dubbele woonlasten is bepalend of 
betrokkene al dan niet is ingeschreven in de basisadministratie personen van de gemeente in het 
waterschap waar hij of zij is benoemd. Voor de ter beschikking gestelde woning geldt, mede 
vanwege de fiscale aspecten, een specifiek regime.  
Andere opties, zoals het oprichten van een specifiek woonfonds voor politieke ambtsdragers of de 
koop door de gemeente van het huis van betrokkene in de andere gemeente, zijn afgewezen.  
 
Hieronder worden deze drie mogelijkheden toegelicht.  
 
3a. Vergoeding tijdelijke huisvesting 
Zolang de ambtsdrager zich nog niet heeft ingeschreven in de basisadministratie personen, heeft 
hij of zij aanspraak op vergoeding van de kosten voor tijdelijke huisvesting en vergoeding van de 
reiskosten van en naar de woning waar hij of zij ten tijde van de benoeming woonde (artikel 4.2.7, 
tweede lid).  
 
Betrokkene kan als overbrugging een vorm van tijdelijke huisvesting betrekken in het nieuwe 
waterschap. Dit kan bijvoorbeeld een hotel zijn, een tijdelijk appartement, een vakantiehuis of een 
Bed & Breakfast.  
Ook is het denkbaar dat het waterschap tijdelijk een woning huurt en aan de voorzitter ter 
beschikking stelt (zie paragraaf 3c); in dat geval betaalt de ambtsdrager niet zelf de huur, maar is 
hij of zij op grond van artikel 4.8 van de regeling wel een eigen bijdrage per maand verschuldigd. 
Een reden voor het waterschap om een woning (tijdelijk) ter beschikking te stellen aan de 
voorzitter kan zijn dat de woonkosten voor de ambtsdrager worden gemaximeerd (het waterschap 
neemt immers eventuele fiscale meerkosten voor zijn rekening). Omdat het waterschap moet 
besluiten of het al dan niet een woning ter beschikking wil stellen, is er voor het waterschap een 
specifiek afwegingsmoment ten aanzien van de voor het waterschap te nemen woonkosten 
(eventuele meerkosten boven het voor de voorzitter gemaximeerde bedrag van de eigen bijdrage). 
Deze mogelijkheid van maatwerk zal naar verwachting een snellere vestiging kunnen bevorderen. 
 
In artikel 4.3 van de regeling is de hoogte van die vergoeding gemaximeerd op 18% van de 
(bruto) bezoldiging. Dit bedrag is onbelast voor de ambtsdrager; eventuele loon- en inkomsten-
belasting worden door het waterschap aan de voorzitter vergoed. Ook is bepaald om welke kosten 
het gaat, namelijk de werkelijke kosten, met inbegrip van de kosten voor energie en water.  
 
Andere kosten, zoals die van levensonderhoud, wassen en strijken, parkeerplaats of lokale 
heffingen, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 
 
Zolang er sprake is van incidentele overnachtingen in een hotel of iets dergelijks kunnen de kosten 
in principe onbelast worden vergoed of verstrekt. Zij zijn dan aan te merken als “kosten van 
tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking”.  
Wanneer de omstandigheden van het geval erop duiden dat het tijdelijk verblijf minder incidenteel 
wordt, kan dat anders uitpakken voor het waterschap. Op grond van artikel 31, vierde lid, onder-
deel b, sub 2, van de Wet op de loonbelasting 1964 kan de vergoeding/verstrekking ter zake van 
of in de vorm van een woning namelijk niet als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen, 
behalve voor zover het gaat om huisvesting buiten de woonplaats ter zake van de dienst-
betrekking. In dit soort situaties van niet-incidentele bewoning in afwachting van inschrijving in de 
basisregistratie personen van de gemeente in het nieuwe waterschap zal, desgewenst in samen-
spraak met de belastinginspecteur, moeten worden aangenomen dat het hoofdverblijf van de 
ambtsdrager zich nog in de oude gemeente bevindt. In dat geval kan de kostenvergoeding voor de 
tijdelijke woning in de nieuwe gemeente wel in de eindheffing van het waterschap worden 
betrokken. Om zeker te stellen dat de vergoeding van deze kosten een netto vergoeding is, is 
bepaald dat eventueel door de ambtsdrager verschuldigde loon- en inkomstenbelasting over deze -
vergoeding door het waterschap aan de ambtsdrager worden vergoed. 
 
De reiskostenvergoeding geschiedt op dezelfde basis als de vergoeding voor reiskosten voor woon-
werkverkeer of dienstreizen (artikel 4.3 van de regeling). Deze aanspraak is gekoppeld aan de 
duur van de vergoeding tijdelijke huisvesting. 
 
3b. Tegemoetkoming dubbele woonlasten 
Wanneer de voorzitter is verhuisd naar het nieuwe waterschap en zich ook heeft ingeschreven in 
zijn nieuwe woonplaats, maar zijn oude woning nog niet heeft verkocht, heeft hij of zij aanspraak 



 

 

op een tegemoetkoming in de kosten voor dubbele woonlasten (artikel 4.2.7, derde lid, van het 
rechtspositiebesluit en artikel 4.4 van de regeling).  
De hoogte van de tegemoetkoming is het bedrag van de kosten van de huisvestingsvoorziening in 
de nieuwe gemeente. Voor de hoogte van de tegemoetkoming geldt echter een maximum van 18% 
van de bruto bezoldiging. Dit bedrag is onbelast voor de ambtsdrager; eventuele loon- en 
inkomstenbelasting hierover komen ten laste van het waterschap. Dat betrokkene kosten heeft aan 
het koophuis in de oude gemeente is uitsluitend van belang voor het oordeel of er in dit geval al 
dan niet sprake is van dubbele woonlasten. 
 
Met woonlasten zijn bedoeld de kosten die de ambtsdrager maakt in de nieuwe gemeente in 
verband met hypotheekrente of huur of vermindering van de bezoldiging in verband met de 
ambtswoning. In dit verband is een door het waterschap ter beschikking gestelde woonvoorziening 
gelijkgesteld met een ambtswoning. Daarnaast horen de kosten van energie en water ook tot de 
woonlasten die voor de hoogte van de tegemoetkoming in aanmerking komen. 
 
Onder de Werkkostenregeling is er geen specifieke vrijstelling voor huisvestingsvoorzieningen. Op 
grond van artikel 31, vierde lid, onderdeel b, sub 2, van de Wet op de loonbelasting 1964 kan niet 
als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen de vergoeding/verstrekking ter zake van of in de 
vorm van een woning, behalve voor zover het gaat om huisvesting buiten de woonplaats ter zake 
van de dienstbetrekking. Gelet op de inschrijving in de basisregistratie personen moet de woning in 
de nieuwe gemeente aangemerkt worden als het hoofdverblijf van de ambtsdrager. De tegemoet-
koming kan daarom niet in de eindheffing worden betrokken en zal tot het individuele loon van de 
ambtsdrager moeten worden gerekend. Daarom ook zal die tegemoetkoming gebruteerd moeten 
worden verstrekt. Daarmee komt de verschuldigde belastingheffing per saldo voor rekening van 
het waterschap. 
 
De duur van deze vergoeding is op grond van het rechtspositiebesluit gemaximeerd op drie jaar na 
de benoemingsdatum. De toekenning van de vergoeding is verder afhankelijk van het voor 
eenieder kenbaar te koop zetten van de oude woning (via internet, aangemeld bij een makelaar 
e.d.). Ook geldt als voorwaarde dat de betrokken ambtsdrager de lasten van de hypotheekrente 
draagt en dat er, verrekend met eventuele huurinkomsten ter zake van dat huis in de oude 
gemeente, daadwerkelijk sprake is van dubbele woonlasten.  
 
3c. Vergoeding reiskosten naar het huis in de oude gemeente 
De voorzitter die een vergoeding tijdelijke huisvesting of een tegemoetkoming dubbele woonlasten 
ontvangt, heeft daarnaast voor één keer per week aanspraak op een vergoeding van de reiskosten 
voor een bezoek aan zijn woning in de oude gemeente. De reden kan zijn dat het gezin van 
betrokkene daar nog verblijft; het kan zijn om zaken te regelen met betrekking tot de verkoop van 
dat huis.  
 
De vergoeding van deze reiskosten is conform de andere reiskostenvergoedingen: de kosten van 
openbaar vervoer of, bij gebruik van een eigen personenauto, het maximale bedrag dat een werk-
gever per kilometer fiscaal onbelast mag vergoeden aan een werknemer. Dat is per 2023 €0,21 
per kilometer. 
 
De duur van de aanspraak is gekoppeld aan de verkoop van het huis in de oude gemeente met een 
maximumduur van drie jaar na de benoeming, indien er sprake is van inschrijving in de basis-
registratie personen in de nieuwe gemeente. Deze aanspraak geldt zolang er geen sprake is van 
een inschrijving in de basisadministratie personen.  
 
De fiscus acht deze vergoedingsregeling te algemeen om onder de gerichte vrijstelling voor 
reiskosten te vallen. Het zijn daarmee belaste vergoedingen. Deze vergoeding kan overigens door 
het waterschap als eindheffingsbestanddeel aangewezen worden. Dat betekent dat het waterschap 
op deze wijze de vergoeding in de eindheffing kan betrekken. Daarmee wordt de belastingheffing 
over dit loonbestanddeel verlegd naar het waterschap. 
 
3d. Ter beschikking gestelde woning 
Aan de voorzitter kan in verband met de uitoefening van het ambt een woning ter beschikking 
worden gesteld. Dit kan een ambtswoning zijn, maar ook een andere woning. Hiervoor moet de 
betrokken ambtsdrager op grond van het eerste lid van artikel 4.2.8 van het rechtspositiebesluit 
een eigen bijdrage per maand betalen. Deze bijdrage is gemaximeerd. Daarmee is voor zowel de 
ambtsdrager als het waterschap kenbaar wat de kosten zijn van de bewoning van de ambtswoning. 
 



 

 

Op de kosten van de bewoning van een ter beschikking gestelde woning is naast het rechts-
positionele ook het fiscale regime van toepassing. Voor de fiscus is de terbeschikkingstelling van 
een woning aan een ambtsdragers namelijk loon in natura. Fiscaal moet over het totaal van het 
inkomen in geld en loon in natura belasting worden betaald. Daarom moet ook worden vastgesteld 
of er, rekening houdend met een eventuele eigen bijdrage, nog een te belasten voordeel verbon-
den is aan die terbeschikkingstelling van de woning. Dat voordeel wordt fiscaal in principe gesteld 
op de economische huurwaarde van de woning.  
Wordt deze woning om niet ter beschikking gesteld, dan wordt het bedrag van de totale huurwaar-
de bij de bezoldiging geteld als loon in natura en vervolgens de som van bezoldiging en huurwaar-
de belast. Betaalt betrokkene een eigen bijdrage voor het woongenot uit zijn nettosalaris dan 
wordt dit bedrag in mindering gebracht op de huurwaarde, en het eventuele restant betrokken in 
de belastingheffing van de som van bezoldiging en loon in natura.  
 
In de regel geldt de waarde van de woning voor de belastingheffing als zodanig als loon in natura, 
en wordt dus gerekend met de totale waarde van die woning voor de vaststelling van de belasting 
bij de ambtsdrager.  
 
Dit is anders als de fiscus een ambtswoning aanmerkt als een fiscaal zuivere dienstwoning. Dat 
gebeurt overigens maar zelden. Een fiscaal zuivere dienstwoning is namelijk gedefinieerd als een 
woning waarbij betrokkene zijn functie niet kan uitoefenen als hij of zij niet de beschikking heeft 
over deze woning. Dit wordt door de fiscus niet snel aangenomen. Uitsluitend voor zo’n dienst-
woning kan de fiscus specifieke afspraken maken over welk deel zakelijk wordt gebruikt. Over dit 
zakelijke gedeelte wordt de ambtsdrager dan niet belast. De bijtelling die de ambtsdrager dan 
moet betalen, geldt ook enkel het woongedeelte, en is gemaximeerd op 18% van het jaarloon. 
Jaarloon is, kort gezegd, het maandsalaris plus vakantiegeld plus eindejaarsuitkering. Voor de 
dienstwoning is artikel 3.11 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 van toepassing. Omdat dit zo 
zelden voorkomt, wordt hier verder niet op ingegaan. 
 
Deze maximering van de eigen bijdrage was en is vormgegeven via een bepaling dat de 
verschuldigde loon- en inkomstenbelasting als gevolg van een hogere economische huurwaarde 
door het waterschap aan betrokkene wordt vergoed.  
 
In dit systeem betaalt de ambtsdrager voor het gebruik van de ter beschikking gestelde woning 
een eigen bijdrage uit het nettosalaris ter hoogte van 18% van de bruto bezoldiging. Dus 
betrokkene betaalt voor de bewoning maximaal 18% van zijn of haar bruto bezoldiging en de 
eventuele meerkosten zijn voor het waterschap. Zie artikel 4.5 van de regeling. 
 
Is de huurwaarde lager dan genoemde 18%, dan moet de eigen bijdrage lager worden vastgesteld. 
De fiscale gevolgen voor ambtsdrager en het waterschap zijn in dit geval nihil; er is immers geen 
verschil tussen de eigen bijdrage en de economische huurwaarde.  
 
Indien er sprake is van een hogere huurwaarde dan de betaalde bijdrage, is er sprake van loon in 
natura en de daaruit voortvloeiende bijtelling wordt altijd bij de ambtsdrager gelegd. Het water-
schap compenseert de voorzitter door deze bijtelling te vergoeden. Om ervoor te zorgen dat deze 
vergoeding netto en niet gebruteerd wordt verstrekt, moet deze vergoeding worden aangewezen 
als eindheffingsbestanddeel. De aanwijzing als eindheffingsbestanddeel leidt tot vermindering van 
de kosten voor het waterschap. In paragraaf 4 van de circulaire van 24 januari 2019 (Circulaire 
introductie rechtspositiebesluit dpa waterschappen en bijlage | Circulaire | Politieke ambtsdragers) 
wordt hierop uitgebreid ingegaan.   
 
Onderstaand is een voorbeeld gegeven van de berekening in de situatie van een burgemeester van 
een gemeente uit inwonersklasse 6 (60.001-100.000 inwoners) waarbij de economische huur-
waarde van de ter beschikking gestelde woning €3.000 per maand bedraagt. Er is dus geen sprake 
van een fiscaal zuivere dienstwoning (bovengenoemde uitzondering). 
  



 

 

 
A: Bezoldiging (2018) € 9.390,80 
B: Huurwaarde ambtswoning € 3.000,00 
C: Loon geld € 9.390,80 

D: Loon in natura (B-H) € 1.309,66 
E: Belast loon (incl. natura) (A+D) € 10.700,46 
F: Loonheffing (45% van E) € 4.815,21 
G: Nettoloon in geld (C-F) € 4.575,59 
H: Eigen bijdrage 18% bruto bezoldiging zonder loon uit natura: 
G, maar maximaal B € 1.690,34 
I: Netto loon geld G-H) € 2.885,25 

J: Vergoeding van belasting (45%) over D (D*45%) tenzij D= 0 
€ 589,35 

K: Totaal netto voor burgemeester (I+J) 
€ 3.474,60 

L: Eindheffing 80% over J, ten laste gemeente 
€ 471,48 

M: Totaal tlv gemeente (J+L) € 1.060,83 
 
Expliciet is gemaakt dat de kosten energie en water bij bewoning van een ter beschikking gestelde 
woning ten laste komen van het waterschap. In artikel 4.2.8 is een limitatieve opsomming gegeven 
van de kosten die voor rekening komen van de ambtsdrager. Die kosten zijn de eigen bijdrage, de 
voor de huurder toe te rekenen onderhoudskosten en de kosten voor energie en water tijdens de 
bewoning van de ter beschikking gestelde woning. 
Deze vergoeding of verstrekking van energie en water vormt fiscaal loon (in natura). Er is geen 
norm voor dit loonvoordeel. Dat betekent dat de feitelijke verstrekking of vergoeding van energie 
en water loon vormt als die voor rekening komt van het waterschap. Naast de economische huur-
waarde is dus ook een dergelijke vergoeding of verstrekking belast loon. Door in het rechtspositie-
besluit voor te schrijven dat voor het waterschap dit loonbestanddeel verplicht is aangewezen als 
eindheffingsbestanddeel, blijft het buiten het individuele loon en daarmee buiten het fiscale 
inkomen van de ambtsdrager. Daarbij is de formulering zodanig dat daar zowel de situatie onder 
valt dat de rekeningen direct door het waterschap worden betaald als de situatie dat het water-
schap de rekeningen vergoedt die de ambtsdrager betaald heeft. 
In het voorbeeld is de vergoeding energie en water (die dus ook voor rekening van het waterschap 
zijn) niet bij D opgeteld. Het zou het voorbeeld onnodig compliceren. Dit zijn dus twee 
verschillende berekeningen: enerzijds de bruto-netto berekening van de bewoning van de ter 
beschikking gestelde woning en daarnaast de fiscale afhandeling, het opnemen in de eindheffing, 
van de bekostiging van energie enwater. 
 

4. Rollen en verantwoordelijkheden waterschap en voorzitter ter beschikking 
gesteld huis 

De door het waterschap ter beschikking gestelde woning is ofwel in eigendom van het waterschap 
of door het waterschap gehuurd. Het waterschap is dus de eigenaar of verhuurder. In artikel 4.5, 
derde lid, van de regeling draagt de voorzitter de onderhoudskosten welke volgens de wet ten 
laste van de huurder zijn. Deze verhouding eigenaar/ verhuurder versus huurder bepaalt de 
rechtsverhouding. Daarover bepaalt het rechtspositiebesluit verder niets. Genoemde rechts-
verhouding is dus bepalend bij vragen over wiens verantwoordelijkheid het onderhoud is of wie 
een eventuele renovatie bepaalt en betaalt. 
 
Het kan zijn dat een waterschap de ter beschikking stelling heroverweegt of dat het vragen heeft 
of die terbeschikkingstelling nog steeds gewenst is. Als de ambtsdrager de woning nog bewoont, 
moet zorgvuldig worden omgegaan met dat feit. In hoeverre zijn er verwachtingen gewekt? Maar 
uiteindelijk is het een terbeschikkingstelling en is degene die ter beschikking stelt, bepalend. 
 
De indexatie van de waarde van het huis, is niet zozeer een vraag voor de ambtsdrager. Deze 
betaalt immers een gemaximeerde eigen bijdrage, afgeleid van zijn of haar bezoldiging. Voor het 



 

 

waterschap kan dit spelen bij de bepaling van de economische huurwaarde van de woning, voor de 
bepaling van de eventuele compensatie van de bijtelling bij de ambtsdrager (zie paragraaf 3d). 
 
Het bepalen van de economische huurwaarde van een ter beschikking gestelde woning ligt in de 
regel in handen van een makelaar of taxateur. Die beziet wat de huurwaarde is in het economische 
verkeer. Om de economische huurwaarde te bepalen, maken taxateurs gebruik van verschillende 
methoden om te komen tot een waardebepaling. Omdat elk te taxeren object verschilt van een 
ander is totale uniformiteit in taxaties niet mogelijk. Bovendien is het taxeren geen exacte weten-
schap en zal er in veel gevallen overleg moeten plaatsvinden in het geval meerdere taxateurs 
hetzelfde pand taxeren en tot een andersluidende waardebepaling komen. Het is aan het water-
schap de taxatiemethode te kiezen voor de bepaling van de economische huurwaarde.  
Het verdient aanbeveling in dit verband ook contact op te nemen met de lokale belastinginspec-
teur. De fiscale behandeling vindt verder langs de in paragraaf 3d geschetste fiscale lijnen plaats. 
Daarmee is de eenheid van uitvoering gewaarborgd. 
 

5. Vertrek uit (ambts)woning 
Bij huur of koop door de ambtsdrager is het natuurlijk aan betrokkene of hij of zij verhuist of niet.  
 
Bij een ter beschikking gestelde woning is het uitgangspunt dat de ambtsdrager die vertrekt, zo 
snel mogelijk verhuist. Immers, er is een opvolger. Voor de voormalige voorzitter geldt dat deze 
tot uiterlijk een jaar na zijn of haar ontslag kan blijven wonen in de ambtswoning. Artikel 4.2.8 van 
het rechtspositiebesluit blijft zolang hij of zij daar woont, op hem of haar van overeenkomstige 
toepassing. Dat wil zeggen dat het bedrag van de woonkosten hetzelfde blijft als vóór zijn of haar 
ontslag en dat eventuele loon- en inkomstenbelasting voor het gebruik van die ambtswoning, voor 
rekening blijven komen van het waterschap. 
 
Op grond van artikel 4.2.7, vierde lid, van het rechtspositiebesluit heeft de voorzitter binnen 
uiterlijk één jaar na eervol ontslag of niet-herbenoeming bij vertrek uit het waterschap of uit de 
aan hem ter beschikking gestelde woning ten laste van het waterschap eenmalig aanspraak op 
vergoeding van verhuiskosten voor zover hij of zij niet uit anderen hoofde aanspraak heeft op een 
verhuiskostenvergoeding. De voorwaarden zijn verder hetzelfde als voor de verhuiskostenvergoe-
ding náár het waterschap: zie verder paragraaf 3a.  
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