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Betreft Contactpersonen verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 

Bij circulaire van 28 juni 2011 heb ik uw colleges en de bestuurders van provincies, 
gemeenten en waterschappen geïnformeerd over uitvoering van de wettelijke plicht 
tot het verrekenen van inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers. In 
genoemde circulaire is bekend gemaakt dat Deloitte Accountants B.V. ten behoeve 
van uw colleges is aangewezen voor de berekening van de verrekening die u moet 
(laten) uitvoeren. 

Het is mijn bedoeling deze berekening zo min mogelijk belastend te laten zijn, 
zowel voor uw colleges als voor de betrokkene zelf. Daarom heb ik gekozen voor 
een berekening via een specifiek daarvoor ontwikkelde webapplicatie. Deloitte heeft 
de webapplicatie inmiddels gebouwd en deze komt binnenkort beschikbaar. 

Voor deze webapplicatie is het van vitaal belang dat wordt aangegeven welke 
personen als politiek ambtsdrager actief zijn. Die informatie heeft noch het 
ministerie van BZK noch Deloitte. Voor de politieke ambtsdragers in uw 
verantwoordelijkheidsdomein weet u dat. Daarom is uw medewerking van groot 
belang. U beschikt over de gegevens van de politieke ambtsdragers die in uw 
organisatie werkzaam zijn en u bent bekend met eventuele latere mutaties daarin. 

Om die reden verzoek ik u een contactpersoon en een waarnemend contactpersoon 
binnen uw organisatie aan te wijzen en die aan Deloitte per e-mail bekend te 
maken. Deloitte zal vervolgens via de door u opgegeven e-mails deze contact
personen vragen de gewenste gegevens van de politieke ambtsdragers in de 
applicatie in te voeren. Daarbij wordt meteen de werkwijze ten aanzien van de 
applicatie geschetst. De contactpersoon, die uiteraard zelf geen politiek 
ambtsdrager hoeft te zijn, is overigens ook verantwoordelijk voor het bijhouden van 
eventuele mutaties in deze gegevens en in die van de organen en contactpersonen 
zelf. 

Nadat de applicatie is gevuld, zal Deloitte de door u ingevoerde politieke ambts
dragers (eveneens) door middel van e-mails tijdig vóór de verschillende stadia van 
het proces van het opgeven van neveninkomsten informeren. De politieke 
ambtsdragers voeren daarna zelf de relevante, inhoudelijke gegevens in de 
webapplicatie in. Dat behoeft u dus niet te doen. 
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Om het proces zo snel mogelijk van start te laten gaan, verzoek ik u uiterlijk 29 iuli Datum 
2011 een e-mail te sturen naar helpdeskverrekening@deloit te.nl met juii 2011 
onderstaande gegevens van uw contactpersonen (in verband met het inlezen in het 
systeem verzoek ik u dringend daartoe onderstaande tabel in een excel-bestand 
over te nemen). 

Bestuursorgaan Contactpersoon 
Naam Type Achternaam Tussen Voor E-mail 
orgaan orgaan voegsel letters adres 

\' 

1" = eerste contactpersoon 
2' - waarnemend contactpersoon 

Zonder deze gegevens kan Deloitte u niet ondersteunen met de berekening van het 
eventueel poor uw organisatie te verrekenen bedrag aan neveninkomsten van uw 
politieke ambtsdragers. 

Dejmi^istir van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
nam^nl^ deze, 

L.D.p\ LoriSbaers 
Direcè^ur Pfbeidszaken Publieke Sector 
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