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Bijlage(n):

,QOHLGLQJ
Ten behoeve van de statenleden is bepaald dat het gebruik van computer moet worden opgenomen in
de provinciale bedrijfsvoering. Tot nu toe gebeurde dat middels het beschikbaar stellen van een
computer inclusief ondersteuning. Daartoe wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten. Er zijn twee
redenen om daar nu verandering in aan te brengen, te weten de ingewikkelde logistiek en het feit dat
de meeste statenleden al een adequate pc-voorziening in huis hebben. Voorgesteld wordt een fiscaal
onbelaste vergoeding op declaratiebasis te verlenen voor de voor het zakelijk gebruik van de computer
gemaakte kosten. Belastingtechnisch is deze vergoeding vastgesteld op een bedrag van 2.269,- per
drie jaar. Dit bedrag is inclusief een eventuele aanschaf van een computer. Het zakelijk gebruik moet
in voorkomend geval wel door de provincie worden getoetst. Consequentie is wel dat de statenleden in
voorkomend geval ook zelf voor de logistieke ondersteuning moeten zorgdragen.
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Besluit van 19 mei 2003  tot wijziging van de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden
met het oog op een efficiëntere manier van  informatievoorziening van de statenleden.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 15 april 2003, dienst/sector PSD/PPD, nummer
2003PSD000408i;

Gelezen het Koninklijk Besluit van 16 juli 2001 (Staatsblad 367);

Overwegende dat de meeste statenleden al in het bezit zijn van een personal computer en rekening
houdend met de fiscale regelgeving ter zake van het verstrekken van personal computers ten behoeve
van zakelijk gebruik;

Gelet op het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden;

Besluiten:

ARTIKEL 1

Tot wijziging van de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden:

Artikel 4a komt te luiden als volgt:

Artikel 4a
1. Ieder lid van provinciale staten komt in aanmerking voor vergoeding van kosten  van aanschaf van

een personal computer en bijbehorende apparatuur met het oog op de uitoefening van het
lidmaatschap van provinciale staten op declaratiebasis tot een maximum van 2.269,- per drie
kalenderjaren.

2. Bij vertrek uit provinciale staten binnen de in het eerste lid genoemde termijn van drie jaar, is het
statenlid gehouden de restwaarde van de computer op basis van afschrijving in drie jaar terug te
betalen.

ARTIKEL 2

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2003 en werkt terug tot 20 maart 2003. Bestaande
bruikleencontracten vervallen per 20 maart 2003.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Overeenkomstig de wensen van de leden van provinciale staten, met inachtneming van de wetgeving
op dit terrein, en het feit dat de PC prive-regeling voor provinciaal personeel niet is toegesneden op
statenleden wordt met inachtneming van de fiscale regelgeving op dit vlak voorgesteld aan de leden
van provinciale staten,  op declaratiebasis, een vergoeding te verlenen voor het PC-gebruik van
maximaal 756,-- per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het door de fiscus gehanteerd maximaal
belastingvrij te vergoeden bedrag voor het zakelijk gebruik van computer en bijbehorende apparatuur.
Het voorstel houdt ook in dat de statenleden zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de
helpdeskfunctie.
$UJXPHQWHQ
- steeds meer (nieuwe) statenleden beschikken bij hun aantreden reeds over een goede PC
installatie die ook geschikt is voor optimaal gebruik van het SIS;
- verschillende statenleden willen de eigen installatie blijven gebruiken en opteren voor een
tegemoetkoming in de extra kosten i.v.m. het statenlidmaatschap;
- bij de aanschaf van een nieuwe installatie willen verschillende statenleden niet gebonden zijn
aan een provinciaal standaard aanbod en zelf een keuze maken bij hun leverancier.
.DQWWHNHQLQJHQ
Vergoedingen en verstrekkingen met betrekking tot apparatuur behoren niet tot het loon, voor zover
het om zakelijk gebruik gaat. Voor computers en bijbehorende apparatuur geldt dat deze apparatuur
belastingvrij kan worden verstrekt of vergoed. Voorwaarde is wel dat de apparatuur voor de
dienstbetrekking wordt gebruikt. Per drie kalenderjaren mag in totaal niet meer dan 2.269, inclusief
omzetbelasting, belastingvrij worden vergoed. Op dit maximumbedrag wordt de waarde van de
apparatuur die is verstrekt of ter beschikking is gesteld in mindering gebracht. Hier geldt dus niet de
grens dat slechts de afschrijving voor vergoeding in aanmerking komt. Onder bijbehorende apparatuur
wordt in dit verband apparatuur verstaan die bestemd is om aan de computer te worden gekoppeld om
informatie uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn een modem, een printer, een docking station (een
apparaat dat wordt geplaatst tussen een portable computer en een bureauset). Een organizer voldoet
niet aan de definitie van bijbehorende apparatuur, omdat deze vooral bedoeld is om zelfstandig te
worden gebruikt.
Bij aanschaf van een computer met bijbehorende apparatuur dient het zakelijk gebruik van het geheel
te worden getoetst.  Bij de vergoeding van later los aangeschafte bijbehorende apparatuur hoeft het
zakelijk gebruik niet nogmaals voor de afzonderlijke delen ter worden getoetst. Het zakelijk gebruik
moet wel worden getoetst als deze apparatuur geheel of gedeeltelijk zelfstandig kan worden gebruikt
en niet snel kan worden aangenomen dat zij mede dient voor de uitoefening van de dienstbetrekking
(bijvoorbeeld bij een digitale camera).
)LQDQFLsQ
Uitgaande van 63 statenleden zullen de kosten per jaar neerkomen op maximaal 47.628,- en per drie
jaar 142.884,-. Per statenlid mag belastingvrij per drie jaar maximaal 2.269,- worden vergoed
inclusief de aanschaf van een computer. Bij vertrek uit de staten wordt het vertrekkende statenlid een
bedrag in rekening gebracht voor de restwaarde op basis van de afschrijving van de pc in drie jaar.

Gedeputeerde staten,
voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma
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