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Koninkrijksrelaties

De burgemeesters, het college van burgemeester en
wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de
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Onderwerp

Doelstelling
Juridische grondslag

Relaties met andere circulaires
Ingangsdatum
Geldig tot

Bezoldiging en am btstoelage burgem eesters,
bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders,
(onkosten)vergoeding raads- en comm issieleden
Inform atie over beleid.
Rechtspositiebesluit burgemeesters, Rechtspositiebesluit
wethouders en Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden
4 december 2012, nr. 2012-0000695431
1 januari 2014
Nadere berichtgeving

Contactpersoon
Kees 't Lam
T 06-52809263
kees.lam@minbzk.n1
Datum
29 november 2013
Kenmerk
2013-0000685101

Door m iddel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd
over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor
burgemeesters, wethouders, raadsleden en com missieleden.
1. Alg em e ne in wer ki ngt re din g wer kko ste nr ege li ng uit ge ste ld
Zoals ik u eerder in de circulaire van 15 juli 2013, nr. 2013-0000395118, heb
gem eld, gaat de werkkostenregeling (W KR) niet per 1 januari 2014, m aar per
1 januari 2015 verplicht gelden voor alle werkgevers. De staatssecretaris van
Financiën heeft de algem ene inwerkingtreding met één jaar uitgesteld.
In de W KR kan in 2014, net als in 2013, naast een aantal gerichte vrijstellingen,
maximaal 1,5% (was in 2011 en 2012: 1,4%) van het totale fiscale loon (de "vrije
ruimte") worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor
werknemers en politieke am btsdragers die onder de loonbelasting vallen. Over het
bedrag boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de
gem eente loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van
80%. Kortheidshalve zij hier verwezen naar de circulaire van 8 m aart 2011,
kenm erk 2011-40998.
2. Bezoldiging burgem eesters.
Op grond van artikel 8, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters
wijzigt de bezoldiging van burgem eesters overeenkomstig de wijziging van de
bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
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De op dit m oment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het
rijkspersoneel is overeengekom en voor de periode van 1 januari 2007 tot en met
31 december 2010. Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het
rijkspersoneel geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt
vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van
burgem eesters.

Datum
29 novenber 2013
Kenmerk
2013-0000685101

U bent over de bezoldiging van de burgem eesters voor het laatst geïnformeerd bij
circulaire van 30 november 2010, kenmerk 2010-693951. U kunt vooralsnog
uitgaan van de bezoldiging voor burgemeesters zoals beschreven in die circulaire.
Voor de volledigheid vermeld ik de bezoldigingsbedragen voor burgemeesters die
geld
Aan tal in won ers
Bezoldiging
Klasse
Tot
en
m
et
8.000
C 5.747,72
1
8.001-14.000
C 6.323,09
2
14.001-24.000
3
C 6.894,16
24.001-40.000
C 7.457,79
4
40.001-60.000
C 8.018,17
5
60.001-100.000
C 8.626,59
6
100.001-150.000
C 9.098,26
7
150.001-375.000
C 9.691,95
8
375.001 en meer
C 10.325,86
9
3. Ei ndeja arsui tker ingen burg em ees ters
A. Op grond van artikel 15a van het Rechtspositiebesluit burgem eesters, heeft de
burgemeester recht op een eindejaarsuitkering. Voor de burgemeesters wordt wat
betreft de eindejaarsuitkering aansluiting gezocht bij de afspraken die daarover
zijn gemaakt voor het personeel in de sector Rijk.
Zoals onder 2 is aangegeven geldt de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het
rijkspersoneel zoals die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot
en m et 31 december 2010 nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt
vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de eindejaarsuitkering
van burgemeesters.
U bent over de eindejaarsuitkering van de burgermeesters geïnformeerd bij
circulaire van 19 juni 2007, nr. 2007-181639. Deze informatie is nog steeds van
toepassing.
Voor uw informatie meld ik u dat voor burgem eesters vanaf 1 december 2009 een
eindejaarsuitkering geldt van 9,8%.
B. W ellicht ten overvloede wijs ik u nog op de circulaire van 25 september 2008,
nr. 2008-434972, waarin is gemeld dat in het Georganiseerd Overleg
burgemeesters van 19 juni 2008 is afgesproken dat ook na 2008 door gem eenten
aan burgemeesters een éénmalige uitkering (in de vorm van een eindejaarsuitkering) ad C 450,- wordt uitgekeerd. Deze informatie is nog steeds van
toepassing. Dat houdt in dat de éénmalige uitkering ad C 450,- door de
gem eenten in de m aand november van de jaren 2009 en volgende aan de
burgem eesters m oet worden uitgekeerd. Voor verdere inform atie verwijs ik u naar
de circulaire van 25 septem ber 2008.
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4. Am btst oela ge b urge m ees ters
In artikel 16, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is bepaald
dat de ambtstoelage van burgemeesters per 1 januari van elk jaar wordt herzien
aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september
van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2013 is bepaald op 115,46. Voor 2012 was dit
indexcijfer 112,70. Een verhoging van 2,4%. Dit betekent dat de bedragen van de
am btstoelage per 1 januari 2014 worden verhoogd met 2,4%.

Datum
29 novenber 2013
Kenmerk
2013-0000685 10 1

Kiest uw gemeente wel voor de werkkostenregeling dan luiden de bedragen
genoemd in artikel 16, eerste lid, met ingang van 1 januari 2014 als volgt, m ede
gezien artikel 36, aanhef en onderdeel a, van het Rechtspositiebesluit
buraemeesters:
Inwon er sk las se a ls
bedoeld in artikel 5

Am bts toel age p er m aand

1 en 2

C 347,03

3 en 4

C 361,65

5 tot en met 9

C 373,67

Voor uw informatie m eld ik u ook de bedragen van de ambtstoelage als uw
gem eente nog niet kiest voor de werkkostenregeling. De bedragen genoemd in
artikel 16, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters luiden dan met
toepassing van de form ule genoemd in artikel 65a, onder a, van het
Rechtspositiebesluit burgemeesters, met ingang van 1 januari 2014 als vo gt:
Inwon er sk las se a ls
bedoeld in artikel 5

Am bts toel age p er m aand

1 en 2

C 722,98

3 en 4

C 753,44

5 tot en met 9

C 778,48

5. Be zoldi ging wetho uders
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.
Zoals onder 2 is aangegeven geldt de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het
rijkspersoneel zoals die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot
en m et 31 december 2010 nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt
vastgesteld, inform eer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de
wethouders.
U bent over de bezoldiging van de wethouders voor het laatst geïnformeerd bij
circulaire van 30 november 2010, kenmerk 2010-693951. U kunt vooralsnog
uitgaan van de bezoldiging van de wethouders zoals beschreven in die circulaire.
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Voor de volledigheid vermeld ik de bezoldigingsbedragen van de wethouders zoals
die g
Klasse
I n wo n e r t a l
Bezoldiging
Tot en m et 8.000
C 4.380,72
1
8.001-14.000
C 4.964,76
2
14.001-24.000
C 5.553,35
3
24.001-40.000
C 5.943,06
4
40.001-60.000
C 6.529,63
5
60.001-100.000
C 7.115,19
6
C 7.703,79
100.001-150.000
7
150.001-375.000
C 8.113,34
8
375.001 en m eer
C 9.098,26
9

Datum
29 novenber 2013
Kenmerk
20 13-0000685 10 1

6. Eind eja arsu itk eri ng weth oud ers
Gelet op artikel 3, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders ontvangt een
wethouder een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke
daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
Zoals onder 2 is aangegeven geldt de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het
rijkspersoneel zoals die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot
en m et 31 december 2010 nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt
vastgesteld, inform eer ik u over de gevolgen daarvan voor de eindejaarsuitkering
voor de wethouders.
U bent over de eindejaarsuitkering van de wethouders geïnformeerd bij circulaire
van 19 juni 2007, nr. 2007-181639. Deze informatie is nog steeds van toepassing.
Voor uw informatie m eld ik u dat voor wethouders vanaf 1 decem ber 2009 een
eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.
7. Onk ost env erg oed ing we tho ude rs
In artikel 25, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat
de onkostenvergoeding voor wethouders per 1 januari van elk jaar wordt herzien
aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand septem ber
van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2013 is bepaald op 115,46. Voor 2012 was dit
indexcijfer 112,70. Een verhoging van 2,4%. Dit betekent dat de bedragen van de
am btstoelage per 1 januari 2014 worden verhoogd met 2,4%.
Als uw gemeente wel kiest voor de werkkostenregeling dan luiden de bedragen
genoemd in artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders met
ingang van 1 januari 2014 als volgt, m ede gezien artikel 28a, aanhef en
onderdeel c, van het Rechtspositiebesluit wethouders:
M axim a le on koste nverg oedin g per
Aant al i nwon ers
ge m e en t e

maand

Tot en met 8.000

C 138,98

8.0 01 - 14.000

C 228,37

14. 001 - 18.000

C 295,43

18. 001 -

C 322,39
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Voor uw informatie meld ik u ook de bedragen van de onkostenvergoeding als uw
gem eente nog niet kiest voor de werkkostenregeling. De bedragen genoem d in
artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, luiden met
toepassing van de form ule genoemd in artikel 29b, onder b, van het
Rechtspositiebesluit wethouders, met ingang van 1 januari 2014 als volgt:
M axim ale onkoste nveruoed ina per
Aantal i nwoners
ae m e e nt e -

Datum
29 n o ve n be r 2 0 1 3
K e n me r k
201 3-0 000 685 101

m a an d

Tot en met 8.000

C 289,54

8.001 - 14.000

C 475,77

14.001 - 18.000

C 615,48

18.001 -

C 671,65

8. Vergoe dingen ra adsleden
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is
bepaald dat de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari
van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid
inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand septem ber van het
voorafgaande kalenderjaar.
Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor
de maand septem ber 2013 is niet bekend, omdat er bij het CBS onvoldoende
inform atie is om daar cijfers over te publiceren. Dit houdt in dat de bedragen van
de vergoeding voor de werkzaam heden van raadsleden per 1 januari 2014
vooralsnog niet worden aangepast, maar gelijk blijven aan de bedragen die gelden
per 1 januari 2013. Mocht er in de loop van 2014 informatie bekend worden die er
toe leidt dat het genoem de indexcijfer wijzigt, dan informeer ik u daarover.
Het maximum bedrag per maand voor de vergoeding van werkzaam heden voor
raadsleden genoem d in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en
comm issieleden bedraagt per 1 januari 2014:
Ta b el I
I n wo n e r t a l
M axi m um ver goed ing
Klasse
we r kza a m h e d en p er m aa n d
Tot en met 8.000
C 235,58
1
8.001-14.000
C 372,25
2
14.001-24.000
C 580,23
3
C 900,64
24.001-40.000
4
40.001-60.000
C 1.172,56
5
60.001-100.000
C 1.372,07
6
100.001-150.000
C 1.557,74
7
150.001-375.000
C 1.814,73
8
375.001C 2.209,35
9
9. Onkos tenvergo eding ra adsleden
In artikel 2, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en comm issieleden is
bepaald dat de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari van elk jaar
wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de m aand
september van het voorafgaande kalenderjaar.
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De consumentenprijsindex voor 2013 is bepaald op 115,46. Voor 2012 was dit
indexcijfer 112,70. Een verhoging van 2,4%. Dit betekent dat de bedragen van de
onkostenvergoeding raadsleden per 1 januari 2014 worden verhoogd met 2,4%.

Datum
29 novenber 2013
Kenmerk
2013-0000685 10 1

Als uw gemeente wel kiest voor de werkkostenregeling dan luiden m et ingang van
1 januari 2014 de maxim umbedragen per m aand voor de onkostenvergoeding
voor alle raadsleden (inclusief de raadsleden die hebben gekozen voor een fictieve
dienstbetrekking) de bedragen van de tabel genoemd in artikel 2, derde lid, m ede
gezien artikel 13a, aanhef en onder a, van het Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden:
Tabel I I
M axim a le onk ostenInwonert al
Klasse
vergo eding per m aand
C 45,37
Tot en met 8.000
1
C 60,27
8.001-14.000
2
C 80, 01
14.001-24.000
3
C 109,85
24.001-40.000
4
C 142,09
40.001-60.000
5
C 161,79
60.001-100.000
6
C 180,90
100.001-150.000
7
C 215,51
150.001-375.000
8
C 258,49
375.0019
Voor uw inform atie meld ik u ook de bedragen van de onkostenvergoeding als uw
gemeente nog niet kiest voor de werkkostenregeling. De maxim um bedragen P e r
maand voor de onkostenvergoeding genoemd in artikel 2, derde lid, van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden luiden dan met toepassing van de
formule genoemd in artikel 16, onder b, van het Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden, m et ingang van 1 januari 2014 als volgt.
Hierbij wordt in de eerste tabel aangegeven wat het m aximum bedrag per maand
is voor raadsleden die niet hebben gekozen voor een "fictieve dienstbetrekking",
maar die genieten van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. In de
tweede tabel zijn de maxim umbedragen opgenomen voor raadsleden die wel
hebben gekozen voor een "fictieve dienstbetrekking":
I n wo n e r t a l
M axim um o nkos tenKlasse
vergo eding per m aand
C 45,37
Tot en m et 8.000
1
C 60,27
8.001-14.000
2
C 80 ,0 1
14.001-24.000
3
C 109,85
24.001-40.000
4
C 142,09
40.001-60.000
5
C 161,79
60.001-100.000
6
C 180,90
100.001-150.000
7
C 215,51
150.001-375.000
8
375.0019
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Klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I n wo n e r t a l

Tot en met 8.000
8.001-14.000
14.001-24.000
24.001-40.000
40.001-60.000
60.001-100.000
100.001-150.000
150.001-375.000
375.001-

M axim u m onko stenvergoeding (bij fictieve
die nst be tre kki ng ) p er
maand
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Datum
29 novenber 2013
Kenmerk
2013-0000685101

94,52
125,56
166,69
228,85
296,02
337,06
376,88
448,98
538,52

10. Tege m oet kom i ng i n de kos ten van een ziek teko sten verzeker ing voor
de raad sleden
In artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat
de raad bij verordening kan bepalen dat een lid van de raad ten laste van de
gem eente een tegemoetkom ing in de kosten van een ziektekostenverzekering
ontvangt.
Zoals onder 2 is aangegeven geldt de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het
rijkspersoneel zoals die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot
en m et 31 december 2010 nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt
vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de tegemoetkoming in
de kosten van een ziektekostenverzekering voor de raadsleden.
U bent over de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering
voor de raadsleden geïnformeerd bij circulaire van 19 juni 2007, nr. 2007-181639.
Deze informatie is nog steeds van toepassing.
Voor uw informatie meld ik u dat voor de raadsleden vanaf 1 april 2009 een
tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering geldt van C 203,21
per jaar.
11. Com m issieleden
In artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit
raads- en comm issieleden is bepaald dat de vergoeding voor het bijwonen van
vergaderingen per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het
indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de
maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor
de m aand september 2013 is niet bekend, om dat er bij het CBS onvoldoende
informatie is om daar cijfers over te publiceren. Dit houdt in dat de bedragen van
de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari 2014
vooralsnog niet worden aangepast, m aar gelijk blijven aan de bedragen die gelden
per 1 januari 2013. Mocht er in de loop van 2014 informatie bekend worden die er
toe leidt dat het genoemde indexcijfer wijzigt, dan informeer ik u daarover.
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Datum

De m aximumvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van
bemeentelijke comm issies genoemd in het eerste lid van artikel 14 van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2014:
Ta be l I V
Klasse

Inwonert al

29 n o ve n b e r 2 0 1 3
Kenmerk
2013-0 000685 10 1

Vergoed ing pe r verga dering

1

Tot en met 10.000

C

56, 59

2

10.001-20.000

C

62,56
75,05
92,35

3

20.001-50.000

C

4

50.001-100.000

C

5

100.001-250.000

C 117, 94

6

250.001-

C 149, 52

12. Vrage n en info rm ati e op inte rnet
Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnem en met het ministerie van
BZK via postbus.helpdeskpa@m inbzk.nl.
Inform atie die betrekking heeft op gemeentelijke politieke ambtsdragers, kunt u
vinden op de internetsite van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. Daarna kiest
u Ministeries/Ministerie van BZK/Onderwerpen/Gem eenten.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de dir4teur Arbeidszaken Publieke Sector,

L'D.P-1E-6m b a e rs
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