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Betreft Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtsposltlebesluit:

OvergangsrechtICT

Geachte heer/mevrouw,

Bij circulaire van 28 november 2018, kenmerk 2018-0000918502, bent u op de

hoogte gebracht van de introductie van het Rechtsposltlebesluit decentrale

polltleke ambtsdragers per 1 januarl 2019. Met Ingang van deze datum kan voor

ICT-voorzlenlngen binnen de fiscale grenzen belastlngvrlj 'digltaal gereedschap'

door de gemeente ter beschlkking worden gesteld. Daarblj Is de mogelljkheld van

belaste vergoedlngen voor de aanschaf of gebrulk van de elgen computer komen

te vervallen.

BIj nader Inzlen lljkt er toch aanlelding voor overgangsrecht voor de

gemeentelljke polltleke ambtsdragers aan wie In 2018 al een belaste vergoeding
was verstrekt voor ICT. Dat aan deze ambtsdragers per 1 januarl 2019 geen

vergoedlngen mogen worden verstrekt, zou Inderdaad In strljd kunnen worden
geacht met de rechtszekerheld voor deze gemeentelljke polltleke ambtsdragers

die sinds maart 2018 In functle zljn.

Het voornemen Is dan ook om materleel het volgende als overgangsrecht op te

nemen: Zolang een burgemeester, wethouder of raadslld niet Is afgetreden,
ontslagen of herbenoemd, blljft voor hem het desbetreffende artlkel van het

Rechtsposltlebesluit burgemeesters, het Rechtsposltlebesluit wethouders of het
Rechtsposltlebesluit raads- en commissleleden, zoals dat luldde voor 1 januarl
2019, en de op dat artlkel gebaseerde nadere regels, van toepassing, Indlen hem
In 2018 een tegemoetkoming of een vergoeding op grond van dat artlkel Is
verleend.

DIt voorgenomen overgangsrecht moet nog formeel In de regelgeving worden
opgenomen. Omdat deze regelgevlngsprocedure tijd vergt, zai dit met terug-
werkende kracht moeten gebeuren. Voorultlopend op het formeel van kracht
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worden hiervan, wordt u door middel van deze aanvulling op de circulaire

gemformeerd over de voorgenomen wijziging op dit vlak voor burgemeesters,
wethouders en raadsleden. U kunt, voor zover van toepassing, al uitgaan van dit

overgangsrecht.
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Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,

voor deze,

R. Bagchus

Directeur Democratie en Bestuur
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