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Bijlage bij de gedragscode van de burgemeester en van de wethouders 

 

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

 

 

M  E  M  O 

 

 

Aan : de collegeleden 

Van : Astrid den Boer 

CC. : de heren Verburg en Van der Hulst 

Datum : 28 juli 2011 

Onderwerp : verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

 

 

 

Geachte collegeleden, 

 

Onlangs heeft u afschrift ontvangen van een circulaire van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de verrekening van neveninkomsten. Voor u hieronder 

een korte samenvatting. Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van de circulaire aan. 

 

Per 1 maart 2010 is de gemeentewet gewijzigd. Een van de wijzigingen betreft de plicht tot 

verrekening van neveninkomsten. De neveninkomsten die een bestuurder geniet uit hoofde 

van zijn functie dienen in de gemeentekas te worden gestort (dit was al zo). 

Nieuw is dat de inkomsten uit niet gebonden nevenfuncties (zowel uit publieke als private 

kas) ook verrekend dienen te worden. Hiervoor geldt wel een vrijstelling van 14% van de 

bezoldiging (incl. vakantiegeld en excl. Eindejaarsuitkering). Boven deze 14% wordt de 

bezoldiging verminderd met de helft van de inkomsten uit de niet ambtsgebonden 

nevenfuncties. De vermindering bedraagt nooit meer dan 35% van de bezoldiging. Bij het niet 

verstrekken van inkomensgegevens bedraagt de korting standaard 35%. 

 

Voor wie geldt de verrekeningsplicht? 

Als u op of na 10 maart 2010 het ambt van burgemeester /wethouder bent gaan bekleden en 

dit in voltijd doet. Als u op 10 maart 2010 zittend politiek ambtsdrager bent valt u onder het 

overgangsrecht en hoeft er geen verrekening plaats te vinden. Dit duurt voort zolang u zonder 

onderbreking hetzelfde ambt blijft vervullen in dezelfde gemeente. 

 

De uitvoerende instantie 

Door het ministerie is Deloitte Accountants B.V.  aangewezen als uitvoerder voor de 

berekening van de verrekening. Hiertoe zal binnenkort een webapplicatie beschikbaar komen. 

Vanuit het ministerie is verzocht om contactpersonen aan te wijzen die belast zijn met het up-

to-date houden van de gegevens.  

Dit moest voor 29 juli worden gedaan. Vanuit Velsen zijn op dit moment Paul van der Hulst 

en Arie Verburg respectievelijk eerste en tweede contactpersoon. Nadat de applicatie is 

gevuld, zult u door Deloitte  d.m.v. e-mails worden benaderd met het verzoek om tijdig 

informatie omtrent eventuele neveninkomsten te verstrekken. U bent daar zelf 

verantwoordelijk voor. 
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Bijgaand de verschillende mogelijkheden. 

 

De algemene verrekeningsprocedure 

 

1. U levert over het lopende kalenderjaar voor 1 april dan wel 2 maanden na beëdiging een 

opgave in van de verwachte neveninkomsten in dat jaar. Na afloop van het jaar doet u 

z.s.m. een definitieve opgave. 

 

2. U verklaart dat u verwacht dat u neveninkomsten niet meer dan 14% zullen bedragen. 

Controle vindt achteraf plaats door Deloitte. 

 

3. U verklaart dat u geen opgave doet van de neveninkomsten. De bezoldiging wordt dan 

verminderd met het maximale bedrag. Geen opgave of verklaring inzenden leidt ook tot 

vermindering van de bezoldiging met het  maximale bedrag. 

 

4. U valt onder het overgangsrecht: Voor de bestuurders die onder het overgangsrecht vallen 

geldt dat zij een verklaring moeten indienen dat zij onder het overgangsrecht vallen. 

 


