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1. MfrMQIll vQrrgKgpinq? 
Naar aanleiding van het advies van de adviescommissie Rechtspositie politieke 
ambtsdragers (commissieDijkstal) is een aantal wijzigingen aangebracht in onder 
meer de Provinciewet, de Gemeentewet en de Waterschapswet. 

Eén van die wijzigingen betreft de plicht tot verrekening van eventuele 
neveninkomsten als u actief dienend, fulltime politieke ambtsdrager bent. Deze 
plicht geldt met ingang van 10 maart 2010. De grondslag hiervoor is opgenomen In 
bovengenoemde wetten

1
. De wijze waarop u gegevens over neveninkomsten moet 

verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens, zijn 
geregeld in de rechtspositiebesluiten

2
. 

De verrekening vindt plaats aan de hand van de systematiek die al decennia geldt 
voor leden van de Tweede Kamer

3
. Kort gezegd houdt die systematiek het volgende 

in. 

Voor inkomsten uit niet ambtsgebonden nevenfuncties (zowel uit publieke als uit 
private kas) geldt een vrijstelling van 14% van de bezoldiging

4
. Bezoldiging is 

Inclusief vakantieuitkering en exclusief eindejaarsuitkering. Boven deze 14% wordt 
de bezoldiging verminderd met de helft van de inkomsten ult de niet 
ambtsgebonden nevenfuncties. Deze vermindering bedraagt nooit meer dan 35% 
van de bezoldiging. Bij het niet verstrekken van inkomensgegevens bedraagt deze 

' Artikel 43 en 65 Provinciewet, 44 en 66 Gemeentewet en 44 en 48 Waterschapswet 
2 Artikel 3a Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, 5b Rechtspositiebesluit gedeputeerden, 
14c Rechtspositiebesluit burgemeesters, 4b Rechtspositiebesluit wethouders, 3.12a en 3.41 Waterschapsbestuit 
3 Zie artikel 3 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer 
' Inkomsten uit ambtsgebonden nevenfuncties (de zgn. q.q. functies) dienen te worden gestort in de Gemeente, 
Provincie of Waterschapskas. Hier geldt geen vrijstelling; het gehele neveninkomen dient te worden gestort. Een 
ambtsgebonden nevenfunctie is een functie die wordt beëindigd als het desbetreffende ambt wordt neergelegd. 
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vermindering, net zoals bij de Kamerleden, standaard 35%. In paragraaf 6 wordt 
hier nader op ingegaan. 

Zr Wis ypert <te verrekeningspUcht Hit? 
Teneinde te kunnen verrekenen dient eerst te worden berekend welk bedrag aan 
neveninkomsten in mindering moet worden gebracht op de bezoldiging. Deze 
berekeninastaak is een verantwoordelijkheid van de minister van BZK en is 
uitbesteed aan Deloitte Accountants B.V. (de uitvoeringsinstantie). Zie hiervoor 
paragraaf 8. 
De feitelijke verrekening met de bezoldiging vindt plaats door het bestuursorgaan 
waar u als politieke ambtsdrager werkzaam bent. Voor eventuele vragen over of 
bezwaren tegen de verrekening als zodanig moet u dus bij uw provincie, gemeente 
of waterschap zijn. 

3, vppr wis is dere prcwieire iredpeld? 
Deze circulaire is van belang voor alle actief dienende politieke ambtsdragers. Dus 
zowel voor degenen voor wie de verrekeningsplicht geldt, als voor degenen die het 
ambt in deeltijd vervullen of onder het overgangsrecht vallen. Van alle actief 
dienende politieke ambtsdragers wordt verwacht dat zij bepaalde gegevens 
verstrekken die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van te verrekenen 
neveninkomsten. 

Datum 
28 juni 2011 

Kenmerk 
2011-2000261717 

4, vppr wis ggltit te vqrreKeninqsplteht? 
De verrekeningsplicht geldt voor u als u op of na 10 maart 2010 het ambt bekleedt 
van commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, 
voorzitter van een waterschap of dagelijks bestuurder van een waterschap, mits u 
het ambt voltijds uitoefent. De verrekenplicht geldt dus niet als u in deeltijd werkt 
en evenmin als u onder het overgangsrecht valt. 

Het overgangsrecht is op u van toepassing als u op 10 maart 2010 zittend politiek 
ambtsdrager was en duurt voort zolang u zonder onderbreking hetzelfde ambt blijft 
vervullen in dezelfde provincie, gemeente of waterschap. 
Dus u valt niet onder het overgangsrecht indien u na 10 maart 2010: 

• voor het eerst tot ambtsdrager bent benoemd of 
• als politiek ambtsdrager na die datum hetzelfde ambt elders bent gaan 

vervullen dan wel 
• een ander politiek ambt bent gaan uitoefenen dan voorheen. 

In deze gevallen moeten neveninkomsten dus worden verrekend. 

5. Welke soorten inkomsten komen voor verrekening in aanmerking? 

5.a. Algemeen 
Onder neveninkomsten die moeten worden verrekend, worden verstaan: 

a. belastbaar loon uit tegenwoordige arbeid, 
b. belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en 
c. winst uit onderneming 

Voor de vraag wat hier onder valt, is aansluiting gezocht bij de fiscale wetgeving 
terzake. Deze soorten neveninkomsten worden hieronder kort nader toegelicht. 

Op dit punt is er een verschil met de verplichting tot openbaarmaking van uw 
neveninkomsten. Bij de openbaarmaking hoeven uitsluitend de gegevens over het 
belastbaar loon ter inzage worden gelegd, en niet die over de winst uit onder
neming of het resultaat uit overige werkzaamheden. De redenen voor deze 
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uitzonderingen (mogelijk sterk fluctuerende inkomsten en mogelijk bedrijfs- Datum 
gevoelige informatie) spelen niet voor de verrekening van die neveninkomsten5. De 28 j u n ' 2 0 n 

achtergrond van de verrekening is de overweging dat een adequaat salaris in de Kenmerk 
publieke sector niet substantieel dient te worden aangevuld met inkomsten uit 
nevenfuncties. Het is bovendien niet wenselijk dat door cumulatie van publieke 
nevenfuncties een hoog inkomen uit publieke kas wordt 'gestapeld'. 

Overigens wordt over de neveninkomsten op normale wijze inkomstenbelasting 
betaald. De verrekening van de neveninkomsten met de bezoldiging uit het 
politieke ambt vindt plaats door het te verrekenen bedrag bruto af te trekken van 
die bruto bezoldiging. De bruto bezoldiging wordt verlaagd met de bruto neven
inkomsten en over deze verlaagde bezoldiging wordt loonheffing ingehouden. Er 
hoeft dus geen belasting te worden betaald over de niet genoten bezoldiging. Die 
belastingheffing heeft al plaatsgevonden bij de neveninkomsten. 

5.b. Belastbaar loon uit tegenwoordige arbeid 
Het belastbaar loon is het bedrag waarover uiteindelijk loonbelasting wordt 
berekend. Belastbaar loon uit arbeid is al hetgeen uit tegenwoordige dienst
betrekking wordt genoten, naast uw voltijdsfunctie als politieke ambtsdrager. Loon 
uit arbeid kan een breed palet aan inkomsten omvatten, maar bepalend is of er 
loonbelasting over wordt ingehouden. 
In dat belastbaar loon kan een aantal looncomponenten zijn opgenomen zoals6: 

• een fiscaal bovenmatige reiskostenvergoeding (meer dan € 0,19 per 
kilometer) 

• een vaste kostenvergoeding (voor zover belast) 
• eigen producten van de werkgever (niet binnen fiscale grenzen; zie 

handboek loonheffingen) 
• voordeel verkregen uit werknemersopties 
• bijtelling vanwege privé-gebruik van een door de werkgever beschikbaar 

gestelde auto 7. 

Samengevat: het totaal van het bruto salaris plus belaste vergoedingen en 
aanspraken minus aftrekbare bedragen, zoals de pensioenpremie en de inleg 
levensloopsaldo, wordt verrekend. 

Inkomsten uit vroegere arbeid komen dus niet voor verrekening in aanmerking. 
U kunt hierbij denken aan: 

pensioen; 
uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag (FLO); 
een FPU of een Vut-uitkering; 
een gouden handdruk; 
fiscaal onzuiver levensloopsaldo of afkoop van dat saldo; 
een periodieke uitkering ten laste van het vermogen van een stamrecht BV. 

Er zijn vermogensbestanddelen die evenmin voor verrekening in aanmerking 
komen. Het gaat hier bij voorbeeld om: 

• dividend of andere winstuitkeringen; 
• vermogen stamrecht BV; 

5 De terzake relevante gegevens worden vertrouwelijk behandeld bi j de berekening van het te verrekenen bedrag 
6 Genoemde componenten hoeven dus niet apart te worden opgegeven voor de verrekening; zi j zitten al in het te 
verrekenen belastbaar loon uit de nevenfunctie. 
7 indien na aangifte blijkt dat betrokkene aan de belastingdienst niet kan bewijzen dat hi j conform zijn verklaring 
minder dan 500 km per jaar privé heeft gereden met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto, krijgt de 
werknemer de naheffing, niet de werkgever. Via de aanslag van de belastingdienst komt deze naheffing in beeld en 
wordt deze in de verrekening betrokken. 
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• het levensloopsaldo op een geblokkeerde rekening; 
• een nog niet uitgekeerde lijfrente; 
• niet bedrijfsmatige inkomsten verhuur onroerend goed. 

5.c. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 
Als u geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar u bent ook niet in 
loondienst, dan worden uw inkomsten aangemerkt als 'resultaat uit overige 
werkzaamheden'. Bij belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, die voor 
verrekening in aanmerking komen, kunt u denken aan: 

• inkomsten uit freelance werkzaamheden; 
• inkomsten uit auteursrechten; 
• honoraria voor lezingen; 
• vergoeding voor de werkzaamheden als Statenlid, raadslid, algemeen 

bestuurslid waterschap 8. 

5.d. Winst uit onderneming 
Voor verrekening komt in aanmerking de winst uit een of meer onderneming(en) 
die door en voor rekening en risico van een ondernemer/natuurlijk persoon wordt 
gedreven (een eenmanszaak of een personenvennootschap). De winst uit 
onderneming die voor de inkomstenbelasting en/of de vennootschapsbelasting in 
aanmerking wordt genomen, is de winst vóór aftrek van de daarover te heffen 
belasting. Voor een eventuele aftrek is in dit verband de zinsnede in de (fiscale) 
wetgeving bepalend:' tot de winst behoort niet...' De ondernemersaftrek 
bijvoorbeeld kan dus niet in mindering worden gebracht op de te verrekenen winst 
uit onderneming. 

De winst van een rechtspersoon (NV of BV) komt niet voor verrekening in 
aanmerking. In dat geval is er namelijk geen sprake van een door en voor rekening 
en risico van een natuurlijk persoon gedreven onderneming. 

Een directeur grootaandeelhouder van een BV geniet fiscaal gezien loon uit dienst
betrekking. Net als bij de fiscus wordt voor de verrekening in dit soort gevallen in 
principe uitgegaan van een 'gebruikelijk loon' van ten minste € 41.000 op jaarbasis 
(niveau 2010). Dit kan anders komen te liggen als betrokkene aantoont dat een 
marktconform loon van iemand zonder aanmerkelijk belang in een gelijke functie 
lager ligt. 
Er kan echter ook worden uitgegaan van een hoger bedrag dan genoemd bedrag 
van € 41.000 op jaarbasis; namelijk als een medewerker zonder aanmerkelijk 
belang in dezelfde functie een hoger marktconform salaris verdient. In dat geval 
wordt het te verrekenen loon vastgesteld op 70% van dat marktconforme salaris 
(met een minimum van € 41.000 op jaarbasis) en niet minder dan de best betaalde 
werknemer binnen het eigen concern die soortgelijke werkzaamheden verricht. 

Indien er sprake is van een BV waarin de omzet volledig afhankelijk is van de 
inspanningen van de directeur grootaandeelhouder wordt het te verrekenen loon 
vastgesteld op 70% van de managementfee die de holding BV ontvangt. Genoemd 
bedrag van € 41.000 op jaarbasis blijft de ondergrens. 

Van bovenstaande stelregels kan worden afgeweken als de BV wordt gebruikt als 
oneigenlijke constructie met als doel het te verrekenen inkomen te verlagen. 

Datum 
28 juni 2011 

Kenmerk 
2011-2000261717 

8 Voor zover niet aangemerkt als fictief werknemer. Anders vindt de verrekening plaats als inkomsten uit 
tegenwoordige arbeid in dienstbetrekking 
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Er kan aanleiding zijn om het aan de echtgeno(o)t(e) toegekende salaris en de 
daarmee gemoeide loonkosten in beschouwing te nemen. Dit is het geval indien 
beide partners gezamenlijk alle zeggenschap hebben in de algemene vergadering 
van aandeelhouders en indien wordt besloten om voor de door de politieke ambts
drager zelf verrichte, inkomstengenererende activiteiten in het geheel geen salaris 
te betalen, maar wel voor de door zijn echtgeno(o)t(e) verrichte werkzaamheden. 
In dat geval wordt bij de verrekening een deel van het bedrag aan loonkosten voor 
de echtgeno(o)t(e) betrokken. 

Datum 
28 juni 2011 

Kenmerk 
2011-2000261717 

6. De procedure van verrekening in het algemeen 
De procedure van de verrekening ziet er als volgt uit. Er is sprake van twee fasen: 
I. U levert over het lopende kalenderjaar vóór 1 april9 dan wel twee maanden 

na beëdiging een opgave aan van de verwachte neveninkomsten in dat jaar. 
De uitvoeringsinstantie deelt aan het betrokken college en aan u vervolgens 
het bedrag mee waarmee uw bezoldiging voorlopig wordt verminderd. 

I I . Na afloop van het betreffende kalenderjaar doet u zo spoedig mogelijk (doch 
uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar) een opgave 
welke inkomsten u daadwerkelijk over dat kalenderjaar hebt genoten, waarna 
de uitvoeringsinstantie de definitieve vermindering vaststelt. Het bedrag van 
die definitieve vermindering wordt zowel aan het betreffende college als aan u 
meegedeeld. 

In plaats van een opgave te doen, kunt u ook een verklaring inzenden dat u 
verwacht niet meer dan 14% van de jaarlijkse bezoldiging aan neveninkomsten te 
gaan genieten. In dat geval blijft (de voorlopige) vermindering achterwege. De 
verwachte inkomsten vallen namelijk onder de drempel. Controle van uw opgave 
van neveninkomsten geschiedt aan de hand van gegevens die door de uitvoerings
instantie van de belastingdienst worden betrokken. Indien daartoe aanleiding is, 
kan het bestuursorgaan alsnog beslissen tot vermindering van de bezoldiging (en 
dus tot terugvordering). 
Eventueel wordt het bedrag van de uitbetaalde bezoldiging herzien aan de hand 
van de definitieve aangifte inkomstenbelasting. 

U kunt ook verklaren dat een opgave van neveninkomsten achterwege zal blijven. 
Dan wordt uw bezoldiging verminderd met het maximale bedrag. 

Maar ook als u in het geheel geen opgave of verklaring inzendt, wordt uw 
bezoldiging verminderd met het maximale bedrag. Uw bezoldiging zal dan zodanig 
worden verminderd dat deze 65% van de bezoldiging op jaarbasis bedraagt. 

7. Pe procedure van verrekening in 2010 en in 2011 
De verrekening voor 2011 en de volgende jaren zal de hierboven beschreven twee 
fasen beslaan, dus een voorlopige en een definitieve. Voor het jaar 2010 is dat niet 
meer mogelijk. Voor 2010 zal dus uitsluitend een definitieve verrekening volgen. 

De procedure 2010 
Het is de bedoeling dat de berekening voor de definitieve verrekening over het jaar 
2010 zal geschieden aan de hand van gegevens die de uitvoeringsorganisatie van 
de belastingdienst betrekt. Momenteel wordt met de belastingdienst over 
gegevensverstrekking gesproken. Als het lukt om de gegevens direct te verkrijgen, 
hoeft U hoeft dus geen gegevens te verstrekken. In het geval de gegevens niet van 

Voor de jaren 2010 eh 2011 geldt een afwijkende datum, zie onder 8. Werkwijze uitvoerder. 
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de belastingdienst kunnen worden betrokken, zal een gegevensuitvraag worden Datum 
gedaan conform de procedure voor 2011.

 28 juni 2011 

Kenmerk 

De definitieve verrekening kan leiden tot een navordering. In voorkomend geval 
kunt u overwegen met het bestuursorgaan waar u werkzaam bent, de mogelijkheid 
van een gespreide betaling te bespreken. Het gekorte bedrag aan neveninkomsten 
vloeit namelijk terug naar de algemene middelen van het bestuursorgaan. 

De procedure 2011 
Het doen van een voorlopige opgave kent een drietal varianten: 

1. u levert over 2011 een opgave van de door u verwachte neveninkomsten in 
dit jaar aan, of 

2. u verklaart dat u verwacht niet meer dan 14% van de bezoldiging op 
jaarbasis aan neveninkomsten over 2011 (of een evenredig deel daarvan 
over het desbetreffende gedeelte van dat jaar) te genieten, of 

3. u verklaart dat een opgave van neveninkomsten achterwege zal blijven. 

Valt u onder het overgangsrecht of oefent u het ambt in deeltijd uit, dan dient u dat 
te verklaren. U hoeft daarbij geen opgave van neveninkomsten te doen. 
In paragraaf 8 wordt toegelicht hoe u een opgave moet doen. 

De berekening voor de definitieve verrekening over het jaar 2011 zal geschieden 
conform die van 2010: dus aan de hand van gegevens die de uitvoeringsorganisatie 
van de belastingdienst betrekt. U hoeft hiervoor geen gegevens te verstrekken. 
De definitieve verrekening kan leiden tot een navordering. Ook nu kunt u  in 
voorkomend geval  overwegen met het bestuursorgaan waar u werkzaam bent, de 
mogelijkheid van een afbetalingsregeling te bespreken. 

8. Werkwijze uitvoerder 
Deloitte maakt als uitvoerder de berekening van de eventueel te verrekenen 
bedragen. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke 
verrekening van uw neveninkomsten met uw bezoldiging. 

Het werk van Deloitte als uitvoeringsorganisatie bestaat uit: 
• het verzamelen van gegevens, 
• het berekenen van de op basis van wet en regelgeving te verrekenen 

bedragen en 
• het communiceren over het te verrekenen bedrag, zowel met u als met de het 

bestuursorgaan dat de neveninkomsten met uw bezoldiging zal verrekenen. 

De uitvoering van de verrekenregeling wordt mogelijk gemaakt via een specifiek 
daarvoor ontwikkelde webapplicatie. Met behulp van de webapplicatie worden: 
• de relevante gegevens over uw neveninkomsten verzameld; 
• de door u af te leggen verklaring gevraagd; 
• de berekeningen uitgevoerd om te komen tot de volgens wet en regelgeving te 

verrekenen bedragen; 
• de te verrekenen bedragen dan wel vrijstellingen gemeld aan u en uw bestuurs

orgaan. 

De applicatie borgt de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens die daarin 
worden vastgelegd. U wordt uitsluitend geïnformeerd op basis van hetgeen u nodig 
hebt in het kader van de verrekening van neveninkomsten. 
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Datum 
28 juni 2011 

Communicatie vindt plaats in de webapplicatie. Per Email wordt u ervan op de 
hoogte gesteld dat actie van u wordt gevraagd, maar ook dat nieuwe / gewijzigde 
informatie beschikbaar is. De Email bevat nimmer de informatie zelf. Daarvoor zult

 Ken,nerk
. 

u moeten inloggen op een beveiligde omgeving. 2011-2000261717 

Bij de uitvraag van gegevens per Email wordt een korte instructie bijgevoegd 
waarin wordt aangegeven hoe de webapplicatie gebruikt moet worden en welke 
gegevens vooraf verzameld moeten worden. De instructie beperkt zich tot datgene 
wat op dat moment gevraagd wordt. 

De applicatie bevat per invoerveld tevens een online nadere uitleg van hetgeen van 
u verwacht wordt. Ook zijn definities van begrippen opgenomen in de applicatie. De 
applicatie bevat naast de hiervoor genoemde hulpschermen tevens een pagina met 
veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Tot slot is er een helpdesk die 
per telefoon en per Email bereikbaar is. 

De procedure 2010 
Met de Belastingdienst worden afspraken gemaakt over de opgaaf neveninkomsten 
2010 aan de hand waarvan de berekening plaats vindt. Indien deze 
gegevensverstrekking door de belastingdienst niet mogelijk blijkt, zal een 
gegevensuitvraag worden gedaan. Ook hiervoor zal de bovenomschreven applicatie 
worden gebruikt. 

De procedure 2011 
De verwachting is dat in de periode augustus/september 2011 de eerste opgaaf van 
de verwachte neveninkomsten 2011 van u wordt gevraagd. 

De verwachting is dat in oktober 2011 de berekening van de te verrekenen 
bedragen beschikbaar zullen zijn. Uw bestuursorgaan kan vanaf dat moment 
overgaan tot daadwerkelijke verrekening. 

9, infprmgtie vppr het frpstnureprqaan 
Naar verwachting zal de hierboven beschreven applicatie per medio juli beschikbaar 
zijn. Van het bestuursorgaan wordt verwacht dat zij een aantal gegevens van de bij 
haar werkzame politieke ambtsdragers in de applicatie invoert. Over wat precies 
van het bestuursorgaan wordt verwacht, verschijnt in juli een brief. 

Voor eventuele vragen kunt u ook mailen naar postbus.helpdeskpa@minbzk.nl 

linisten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
ïns deae. 

^n ( / \ / ^ 

Direcléur Arbeidszaken publieke sector 
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