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Kenmerk
2015-0000427710

De rechtspositie van politieke ambtsdragers is digitaal ontsloten op:
www.politiekeambtsdragers.nl.
U kunt zich op deze website aanmelden
als u digitaal op de hoogte wilt blijven van nieuwe documenten en publicaties
(per e-mail of RSS-feed).
Inleiding
Door middel van deze circulaire wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van de
bezoldigingsbedragen per 1 september 2015 en 1 januari 2016 voor de
burgemeesters en voor de wethouders, alsmede de wijziging in de
tegemoetkoming van de ziektekostenverzekering voor raadsleden.
Deze wijzigingen volgen de afspraken die in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst
2015-2016 voor het personeel in de sector Rijk zijn gemaakt. Deze afspraken, en
daarvan afgeleid de wijzigingen voor de burgemeesters, wethouders en
raadsleden, moeten alle nog formeel in de regelgeving worden opgenomen.
Omdat deze regelgevingprocedure tijd vergt, wordt u, vooruitlopend op het
formeel van kracht worden van die wijzigingen, door middel van deze circulaire
geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen voor burgemeesters, wethouders en
raadsleden. U kunt deze wijzigingen nu al doorvoeren.
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1. Bezoldiging b u r g e m e e s t e r
Onlangs is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2015-2016 voor het personeel
in de sector Rijk het volgende afgesproken.
»
Een salarisverhoging van 1,25^0 structureel met ingang van 1 september
2015;
»
Een salarisverhoging van 3Vo structureel met ingang van 1 januari 2016;
«
Een éénmalige uitkering van C 500,- bruto voor medewerkers die op
1 september 2015 een aanstelling hebben.
De éénmalige uitkering wordt naar rato van de tijdsbestedingsfactor uitgekeerd.
1

Datum
1 oktober 2015
Kenmerk
2015-0000427710

Op grond van artikel 8, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters
wijzigt de bezoldiging van burgemeesters overeenkomstig de wijziging van de
bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
Concreet betekenen bovenstaande afspraken voor de burgemeesters dat de
salarisverhoging bestaat uit:
l,25 Zo structureel met ingang van 1 september 2015;
3 Zo structureel met ingang van 1 januari 2016;
éénmalige uitkering van C 500,- bruto, peildatum 1 september 2015.
0

0

In onderstaande tabel zijn de aangepaste bezoldigingsbedragen voor
burgemeesters per 1 september 2015 en 1 januari 2016 opgenomen.
Bezoldiging
Aantal i n w o n e r s
Bezoldiging
Klasse
b u r g e m e e s t e r s per
burgemeesters
m a a n d wordt per 1
per m a a n d w a s
september 2015
per 1 j a n u a r i 2 0 1 5
1
Tot en met 8.000
C 5.793,70
C 5.866,12

Bezoldiging
burgemeesters
per maand wordt
per 1 j a n u a r i 2 0 1 6
C 6.042,10

2

8.001-14.000

C

6.373,67

C 6.453,34

C 6.646,94

3

14.001-24.000

C

6-949,31

C 7.036,18

C 7.247,27

4

24.001-40.000

C

7.554,31

C 7.648,74

C 7.878,20

5

40.001-60.000

C

8.189,81

C 8.292,18

C 8.540,95

6

60.001-100.000

C

8.879,79

C 8.990,79

C 9.260,51

7

100.001-150.000

C

9.414,69

C 9.532,37

C 9.818,34

8

150.001-375.000

C 10.087,96

C 10.214,06

C 10.520,48

9

375.001 en meer

C 10.806,85

C 10.941,94

C 11.270,20

De salarisverhoging per 1 september 2015 moet ook met terugwerkende kracht
worden betaald aan burgemeesters die sinds 1 september 2015 of later het ambt
hebben verlaten.

Ter informatie. Over de salarisverhoging van 0,8 Zo structureel per 1 januari 2015 bent
u al geïnformeerd bij circulaire van 2 juni 2015, nr. 2015-0000264073.
0

Pagina 2 van 6

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Wellicht ten overvloede merk ik op dat het bovenstaande ook geldt voor
waarnemend burgemeesters, die op grond van artikel 78 van de Gemeentewet
door de commissaris van de Koning zijn aangesteld als waarnemend
burgemeester. In artikel 17, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters
is artikel 8 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters (dat de bezoldiging van de
burgemeesters regelt) van toepassing verklaard voor door de commissaris
aangestelde waarnemend burgemeesters.

Datum
1 oktober 2015
Kenmerk
2015-0000427710

Éénmalige uitkering
burgemeesters
In het Sectoroverleg Rijk is voor het personeel in de sector Rijk een aanvullende
éénmalige uitkering van C 500,- bruto afgesproken met als peildatum 1 september
2015. De uitkering is naar rato van de deeltijdfactoren is pensioengevend.
In artikel 8, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is bepaald dat
indien aan het personeel in de sector Rijk een éénmalige uitkering wordt
toegekend, de burgemeester een uitkering op gelijke voet ontvangt.
Gelet op deze bepaling en als gevolg van bovengenoemd overleg hebben de
burgemeesters die op peildatum 1 september 2015 burgemeester zijn aanspraak
op een éénmalige bruto uitkering van C 500,-.
Voor de volledigheid: de voormalige burgemeesters die op 1 september 2015 in
een uitkeringssituatie zitten hebben geen recht op deze éénmalige uitkering.
Wellicht ten overvloede merk ik op dat het bovenstaande ook geldt voor .
waarnemend burgemeesters, die op grond van artikel 78 van de Gemeentewet
door de commissaris van de Koning zijn aangesteld als waarnemend
burgemeester. I n artikel 17, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters
is artikel 8 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters (dat de bezoldiging van de
burgemeesters regelt) van toepassing verklaard voor waarnemend burgemeesters.
Voor de volledigheid: waarnemend burgemeesters die op 1 september 2015 in een
uitkeringssituatie zitten hebben geen recht op de éénmalige uitkering.
Doorwerking naar pensioenen
De loonafspraken zijn pensioengevend met ingang van 1 januari 2016. Het
pensioengevend inkomen wordt in de ABP-regeling volgens de zogenoemde
'peildatumsystematiek' berekend op basis van het vaste inkomen, zoals dat op
1 januari van elk kalenderjaar bekend is, verhoogd met de variabele
pensioengevende inkomensbestanddelen van het voorgaande jaar.
Doorwerking naar
ontslaguitkeringen
De structurele verhogingen van het salaris (dus niet de éénmalige uitkering van
C 500,-) hebben een algemeen karakter en werken daarom op basis van artikel
133, derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door
naar al ingegane Appa-uitkeringen.
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Datum
1 oktober 2015

2. Bezoldiging w e t h o u d e r s
Onlangs is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2015-2016 voor het personeel
in de sector Rijk het volgende afgesproken.
»
Een salarisverhoging van l,25 Zo structureel met ingang van 1 september
2015,
«
Een salarisverhoging van 3Vo structureel met ingang van 1 januari 2016,
»
Een éénmalige uitkering van C 500,- bruto voor medewerkers die op
1 september 2015 een aanstelling hebben.
De éénmalige uitkering wordt naar rato van de tijdsbestedingsfactor uitgekeerd.

Kenmerk
2015-0000427710

2

0

»Op grond van artikel 3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders wijzigt
de bezoldiging van wethouders overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging
van het personeel in de sector Rijk.
Concreet betekenen bovenstaande afspraken voor de wethouders dat de
salarisverhoging bestaat uit:
l,25 Zo structureel met ingang van 1 september 2015;
3 Zo structureel met ingang van 1 januari 2016;
éénmalige uitkering van C 500,- bruto, peildatum 1 september 2015.
0

0

In onderstaande tabel zijn de aangepaste bezoldigingsbedragen voor wethouders
per 1 september 2015 en 1 januari 2016 opgenomen.
Klasse

Inwonertal

Bezoldiging
w e t h o u d e r s per
maand w a s
per 1 j a n u a r i 2 0 1 5

Bezoldiging
w e t h o u d e r s per
m a a n d wordt per
1 september 2015

Bezoldiging
w e t h o u d e r s per
m a a n d wordt per
1 januari 2016

1

Tot en met 8.000

C 4.415,77

C 4.470,97

C 4.605,10

2

8.001-14.000

C 5.004,48

C 5.067,04

C 5.219,05

3

14.001-24.000

C 5.597,78

C 5.667,75

C 5.837,78

4

24.001-40.000

C 5.990,60

C 6.065,48

C 6.247,44

5

40.001-60.000

C 6.581,87

C 6.664,14

C 6.864,06

6

60.001-100.000

C 7.172,11

C 7.261,76

C 7.479,61

7

100.001-150.000

C 7.833,29

C 7.931,21

C 8.169,15

8

150.001-375.000

C 8.297,74

C 8.401,46

C 8.653,50

9

375.001 en meer

C 9.414,69

C 9.532,37

C 9.818,34

De salarisverhoging per 1 september 2015 moet ook met terugwerkende kracht
worden betaald aan wethouders die sinds 1 september 2015 of later het ambt
hebben verlaten.

Ter informatie. Over de salarisverhoging van 0,8 Zo structureel per 1 januari 2015 bent
u al geïnformeerd bij circulaire van 2 juni 2015, nr. 2015-0000264073.
o
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Éénmalige uitkering
wethouders
In het Sectoroverleg Rijk is voor het personeel in de sector Rijk een aanvullende
éénmalige uitkering van C 500,- bruto afgesproken met als peildatum 1 september
2015. De uitkering is naar rato van de deeltijdfactor en is pensioengevend.

Datum
1 oktober 2015
Kenmerk
2015-0000427710

In artikel 3, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat
indien aan het personeel in de sector Rijk een éénmalige uitkering wordt
toegekend, de wethouder een uitkering op gelijke voet ontvangt.
Gelet op deze bepaling en als gevolg van bovengenoemd overleg hebben de
wethouders die op peildatum 1 september 2015 wethouder zijn aanspraak op een
éénmalige bruto uitkering van C 500,-. De uitkering is naar rato van de door de
gemeenteraad voor de wethouder vastgestelde tijdsbestedingsnorm.
Voor de volledigheid: de voormalige wethouders die op 1 september 2015 in een
uitkeringssituatie zitten hebben geen recht op deze éénmalige uitkering.
Doorwerking naar pensioenen
De verhoging van het salaris per 1 september 2015 is pensioengevend met ingang
van 1 september 2015. De éénmalige uitkering is ook pensioengevend in 2015.
Doorwerking naar
ontslaguitkeringen
De structurele verhogingen van het salaris (dus niet de éénmalige uitkering van
C 500,-) hebben een algemeen karakter en werken daarom op basis van artikel
133, derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door
naar al ingegane Appa-uitkeringen.
3. T e g e m o e t k o m i n g in de kosten v a n e e n z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g voor
de r a a d s l e d e n
Onlangs is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2015-2016 voor het personeel
in de sector Rijk het volgende afgesproken.
»
Een salarisverhoging van l,25 7o structureel met ingang van 1 september
2015;
»
Een salarisverhoging van 3 Zo structureel met ingang van 1 januari 2016.
3

0

0

De resterende afspraken in het Sectoroverleg Rijk zoals opgenomen onder punt 1
en 2 van deze circulaire, zijn niet van toepassing op het bedrag van de
ziektekostenverzekering voor de raadsleden.
In artikel 1 1 , eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is
bepaald dat een raadslid ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de
kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt.

Ter informatie. Over de salarisverhoging van 0,8 Zo structureel per 1 januari 2015 bent
u al geïnformeerd bij circulaire van 2 juni 2015, nr. 2015-0000264073.
0
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In het tweede lid van artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat het bedrag van deze tegemoetkoming wijzigt overeenkomstig
de wijzigingen die de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk ondergaat.

Datum
1 oktober 2015
Kenmerk
2015-0000427710

Concreet betekent dit voor de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor raadsleden, dat de verhoging per 1 september 2015 met
terugwerkende kracht tot 1 september 2015 word betaald en dat er een verhoging
plaatsvindt per 1 januari 2016.
De bedragen worden als volgt gewijzigd: per 1 september 2015 in C 99,55 per
jaar (was C 98,32 per jaar) en per 1 januari 2016 in C 102,54 per jaar.
Ter informatie. Het jaarbedrag van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering
dat over het jaar 2015 wordt toegepast is dan C 98,73 (8/12 x 98,32 +
4/12 x C 99,55).
Ten opzichte van het per 1 januari 2015 geldende jaarbedrag ad C 98,32 is dit een
gering verschil, te weten C 0 , 4 1 . Het meest praktische is als u dit bedrag
(ad C 0,41) pas in 2016 uitbetaald en éénmalig optelt bij het per 1 januari 2016
geldende jaarbedrag van C 102,54.
4. V r a g e n e n informatie op internet
Voor eventuele nadere vragen over deze circulaire kunt u ook contact opnemen
met het ministerie van BZK via postbus.helpdeskpa(3)minbzk.nl.
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers kunt u vinden op de
volgende internetsite: www.Dolitiekeambtsdraqers.nl. Op deze site vindt u alle
actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers
voor het Rijk, de provincie, de gemeente, de waterschappen en ook voor het
Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het ministerie van
BZK. U vindt hier dus niet de modelverordeningen van de VNG of de gemeentelijke
of provinciale verordeningen.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

GJ

utenbach

c
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