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Kernboodschap  Instemmen met de verrekening van neveninkomsten over het jaar 2018 van 

politieke ambtsdragers, conform de desbetreffende politieke ambtsdragers 

genoemd in de bijlage A tot en met G. Alle zeven politieke ambtsdragers komen 

niet voor verrekening in aanmerking. Er hoeft niet te worden teruggevorderd.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 20 augustus 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  
1. in te stemmen met verrekening van neveninkomsten over het jaar 2018 

van politieke ambtsdragers,   
2. bij bijlage A tot en met G niet tot verrekening over te gaan. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
Neveninkomsten van (voormalig) voltijds politieke ambtsdragers moeten onder bepaalde 

voorwaarden worden verrekend met hun bezoldiging. Het gaat hierbij specifiek om de 

commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en de voorzitters en 

dagelijks bestuursleden van waterschappen. De ambtsdrager die een gedeelte van het jaar 2018 het 

ambt heeft bekleed of onder het overgangsrecht valt, moet ook opgave doen via de website van het 

Ministerie.  

Of al dan niet verrekenend moet worden, wordt als volgt berekend: Via een website van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geven de (voormalig) politieke 

ambtsdragers zelf hun neveninkomsten op. De gemeente  ontvangt een advies van het Ministerie 

over het al dan niet verrekenen. 

2. Besluitpunten college 
1. in te stemmen met verrekening van neveninkomsten over het jaar 2018 van politieke 

ambtsdragers,   
2. bij bijlage A tot en met G niet tot verrekening over te gaan. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het verrekenen van neveninkomsten van (voormalig) politieke ambtsdragers. 

 

4. Argumenten 
1. Sinds maart 2010 zijn gemeenten verplicht neveninkomsten van politieke ambtsdragers te 

verrekenen (Circulaire BIZA 2018-0000048216).  
2. Sinds 2012 moet de verrekening met een collegebesluit vastgesteld worden.  
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
Aan het besluit kleven geen risico’s. 

6. Uitvoering 
Na besluitvorming voert de afdeling HRM het besluit uit. 

7. Bijlagen 

A. geen verrekening; 

B. geen verrekening; 

C. geen verrekening; 

D. geen verrekening; 

E. geen verrekening; 

F. geen verrekening; 

G. geen verrekening. 


