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30 november 2011, nr, 2011-2000523144
1 januari 2013
Nadere berichtgeving

Algcmene lnformatie
Door rniddel van deze circuiaire wordt u, zoals elk jaar gebruikeliJk, geÏniormeerd

over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de

commissarissen van de Koningin, de leden van provlnciale staten, leden
gedeputeerde staten en comm¡ssieleden.

ln deze circulaire wordt ook gesproken over de werkkostenregeling' Over de

toepassing van de werkkostenregeling bent u eerder geïnformeerd blj clrculaire van

I rnaart 2011, nr. 2011-2000023080,

l. lczoldlglng commlcsarig van dc Koningln
Op grond van artikel 3, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit commissarissen van

de Koning wijzigt de be¿oldìging van de cornmissaris van de Koningin

overeenkomstig de wljziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

De op d¡t moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het
r¡jkspersoneel is overeengekomen voor de periode van 1 Januari 2007 tot en met
31 december 2010. Op dit moment is er nog geen uitkomst bekend van het overleg

over een n¡euwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rljk. De op dlt moment
geldende arbeidsvoon¡vaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt dus nog-

Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, infOrmeer ik u over de gevolgen

daarvan voo¡ de bezoldigtng van de commissaris van de Koningin'
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U bent over de bezoldiging van de comm¡ssaris van de Koningin geÎnformeerd blj

c¡rc.rlalre van 19 juni 2007, nr, 2007-182147. Deze informatie ¡s nog steeds van

toepasslng.
Voor uw lnformatle meld lk u dat de bezoldlglng voor comrnlssarlssen van de

Koningln per 1 aprll 2O09 ls vastgesteld op € 10.325,86 per maand"

2. Elndclerrrultlrcrlng comml¡tltirtGn ven dG Konlngln
Op grond vên arUkel 4a van het RechtspositieÞeslult commissar¡ssen van de Koninq

heeft de commissaris recht op een elndeJaarsultkering overeenkomstig de regels'
die te dien aanz¡en voor het personeel in de sector RiJk zfn vastgesteld.

Zoals onder I ls aangegeven, is er nog geen ultkomst bekend van het overl€g over
een nieuwe arbeidsvoonrraardenovereenkomst sector RIjk. De op dit moment
geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst yoor het rükspersoneel geldt dus nog.
Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen

daarvan voor de eindeJaarsultkering voor de comrnissarls van de Konlngin.

U bent over de eindeJaarsuitkering van de commissarlssen geÎnformeerd bii
circulaire van 19 juni 2007, nr.2AO7-L92t47. Deze lnformatie is nog steeds van
toepassíng.
Voor uw informatie meld lk u dat de eindeJaarsultkering voor cornmissarissen van

de Koningin per t december 2009 ls vastgesteld op 8,1o/o.

3. Ambtgtoolegr an ovcrlgc ambt¡ko¡tcn commlr¡rrl¡ van dc Konlngln
Kiest uw provlncie wel voor de werkkostenreqeling dan geldt het volgende.
De in artlkel 3, tweede lld, van het Rechtsposltiebeslult commissarissen van de

Koning genoemde ambtstoelÐge bedraagt per I januar¡ 2013 € 635,29 en de

vergoeding van overige ambtskosten mede gezlen artikel 9a, aanhef en onder a,

€.485,73.
Dit zijn vaste bedragen waarop geen indexerlng wordt toegepast.

Voor uw informatle meld ik u ook de bedragen van de arnbtstoelage en de overige
ambtskosten als uw provlncle (nog) Alg! klest voor de werkkostenregeling. De

bedragen genoemd ln artlkel 3, tweede lld, van het Rechtspositlebeslult
commissarlssen van de Konlng lulden dan met lngang vön 1 Januari 2013 als volgt:
ambtstoelage e 635,29 en de vergoedlng van overlge ambtskosten met toepassing
van de formule genoemd ¡n artlkel 24, onder b, van het Rechtspos¡tlebeslutt
commlssarlssen yan de Konlng, € 1.011,94.
D¡t zijn vaste bedragen waarup geen indexerlng wordt toegepast'

4. Bczoldlglng gcdcputccrdcn
Op grond van artikel 3 van het RechGposltlebesluit gedeputeerden onNangt een
gedeputeerde een bezoldlglng die gerelateerd ls aan het maximum van schaal 17

van het BBRA 1984. Het daarbij behorende bedrag wfzlgt als de bezoldlglng van

het personeel in de sector R¡jk ook wijzlgt.

Zoals onder 1 is aangegeven, is er nog geen Uitkomst bekend van het Overleg over
een n¡euwe arbeidsvoorwaañenovereenkomst sector RUk' De op dlt moment
geldende arbeldsvoot'waardenovereenkomst voor het riJkspersoneel geldt dus nog'
Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ¡k u over de gevolgen

daarvan voor de bezoldlglng voor gedeputeerden.
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19 Junl 2AO7, nr. 2OO7-L82L47. Deze lnformatle ls nog steeds van toepasslng
Voor uw lnformatle meld lk u dat de bezoldiglng voor gedeputeerden per
f april 2009 ls vastgesteld op € 7.899,67 per maand.

5. Etndcleanult*crl ng gGdGgutccrdcn
Op grond van artlkel 4, eeßte lld, Rechtsposltlebesluit gedeputeerden onwangt de
gedeputeerde e€n elndejaarsultkerl ng overeenkomstíg de bepal I ng en welke
daaromtrent voor het personeel in de sector Rljk zUn vastgesteld.

Zoals onder t is aangegeven, is er nog geen uitkomst bekend van het ovedeg over
een nleuwe arbeldsvoorwaardenovertenkomst sector RlJk. Oe op dlt moment
geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rtjksp€rsoneel geldt dus nog.
Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, lnformeer lk u over de gevolgen
daarvan voor de eindeJaarsultkerlng voor gedepute€rden.

U bent over de eindejaarsu¡tkerlng van gedeputeerden geÎnformeerd bij circulaire
van 19 juni 2007, nr. 2007-182147. Deze informatie is nog steeds van toepassing.
Voor uw Ínformatle meld lk u dat de eindejaarsuitkering voor gedeputeerden per
I december 2009 ls vestgesteld op 8,3olo,

6. Onko¡tcnvcr¡ocdlng gcdcputecrdcn
ln artikel 21, tweede lid, van het Rechtspositl€beslu¡t gedeputeerden is bepaald dat
de onkostenvergoedlng voor overlge aan de ultoefenlng van het ambt verbonden
kosten (genoemd ¡n art¡kel 21, eerste lid, Rechtsposltiebesluit gedeputeerden) voor
een gedeputeerde per I Januarl van elk jaar wordt her¿ien aan de hand van de
consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het vooraigaande
kalenderjaar.
De consumentenprljsindex voor 2012 is bepaald op 112,70. Voor 2011 was dít
lndexciJfer LL},L7 - Een verhoglng van 2,39o, Dit betekent dat de bedragen van de
onkostenvergoedlng per 1 Januari 2013 worden verhoogd met 2,3oÁ.

Kiest uw provincle wel voor de werkkostenregeling dan geldt het volgende'
Met lnEeng van 1 Januerl 2013 wordt het bedrag genoemd in artlkel 21, eerste lid,
mede gezlen artikel 23a, aanhef en onder c, van het Rechtsposltlebeslult
gedeputeerden gewiJzlgd ln € 336,09,

Voor uw informatie meld lk u ook het bedrag van de onkostenvergoedlng als uw
provincle (nog) nlet klest voor de werkkostenregellng. Het bedrag genoemd ln
artlkel 21, eerste lld, van het Rechtsposltiebesluit gedeputeerden luidt dan met
toepasslng van de formule genoemd ln artlkel 24, onder b, van het
Rechtspositiebesluit gedeputeerden, met ingang ven I Januari 2013: € 700,19'

7. Vergocdlng wcrkzramhcdcn ¡tatanlcdcn
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtsposltlebeslult staten- en comm¡ss¡eleden is

bepaald dat het bedrag van de vergoeding voor de we*zaamheden van
statenleden per 1 Januari van elk Jaar worden her¿len aan de hand van het
lndexcljfer CAO lonen overheld lncluslef bljzondere beloningen geldend voor de
maand september van het voorafgaande kalenderJaar,
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fen aanzien van 2012 heb ik u in de circulaire van 30 novemb€r 2011'
nr. 2011-2000523144, gemeld dat het lndexciJfer CÁO lonen overheid lncluslef
biJzondere beloningen geldend voor de maand september 2011 op dat moment nog

niet bekend was. De vergoeding voor de werkzaamheden voor statenleden ¡s

daarom met lngang van I januari 2012 niet aangepast.
In de loop van 2012 werd dlt indexclJfer wel bekend, Dat lndexc[fer was 0,3q6 lager

ten opzichte van het lndexcffer dat voor 2011 gehanteerd werd. Er ls toen voor
gekozen deze verlaging op dat moment niet door te berekenen in de bedragen over
2012. D€ bedragen over 2012 bllJven dus heÞelÍde als de bedragen over 2011.
Met dat percentage (-t- o,3ve, moet echter wel rekenlng worden gehouden blj de

berekening van de bedragen over 2013.
Voor 2013 geldt nameliJk wel een verhoogd lndexeringspercentage, Het indexdjfer
CAO lonen overheld voor 2013 ls bepaald op 131,9. Voor 2012 was dlt lndercijfer
129,8. Een verhoglng van 1,696.
Concreet is de volgende berekenlngswiJze gehanteerd'
Het índexciJfer dat over de bedragen van 2011 ls toegepast is 130,2' Het indexcijfer
voor de bedragen over 2012 ¡s 129,8. Dat betekent dat de bedragen van de

vergoedlngen voor de werkzaamheden voor statenleden p€r I Januari 2012
verlaagd hadden moeten worden met 0,396. Deze verlaglng ls nu bU de bereken¡ng

van de bedragen over 201.3 meegenomen, in die zin dat de Þedragen van 2011

eerst zljn verlaagd met 0,39o en dat voor de bedragen voor 2013 op die verlaagde
bedragen de verhoging van 1.67o is toeqepast.

Het bedrag genoernd in arttkel 2, eerste lld, van het Rechtspositiebeslult staten- en

commissieleden voor de vergoedlng van de werkzaamheden bedraagt op Jaarbasis
per I Januari 2013 € 13.116,34.

t. Onkortcnvcrgocding ¡tatênlGd€n
In artikel 2, vierde lid, van het Rechtsposltlebesluit staten- en commiss¡eleden is

bepaald dat de onkostenvergoeding voor aan de ultoefenlng van het
statenlidmaatschap verbonden kosten genoemd ln het derde lld van artikel 2, per

1 januarl van elk Jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex
geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderJaar.
De consumentenprljsindex voor 2012 is bepaald op lI7,7A. Voor 2011 was dit
indexcijfer 110,17. Een verhogin! vðn 2,3o/o. Dlt betekent dat de bedragen van

onkostenvergoedÍngen per l januðri 2013 worden verhoogd meI'2'3Vo.

Kiest uw prov¡ncÍe Wgl voor de werkkostenregellng dan geldt het volgende'
Met ingang van I januari 2013 bedraagt de onkostenvergoedlng genoemd ln anikel
2, derde lid, mede gez¡en art¡kel 124, aanhef en onder a, van het
Rechtspositiebesluit staten- efì commissleleden voor de onkostenvergoed¡ng voor

aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden kosten € 90,94. Ook

ingeval van een fictleve dienstbetrekklng bedraagt deze onkostenvergoeding
e 90,94.

Voor uw informatle meld lk u ook het bedrag van de onkostenvergoeding als uw

provincie nog n¡et kiest voor de werkkostenregeling'
Hierbij is het eerstgenoemde bedrag het maximumbedrag per maand voor

statenleden die niet hebben gekozen voor een "flctieve dienstbetrekking', maar die

genieten van belastbaar resultaat ult overige werkzaamheden. Het tweede bedrag

is het maximumbedrag dat is opgenomen voor statenleden dle wel hebben gekozen

voor een "fictieve dienstbetrekking":
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Per t Januarl 2013 bedraagt het bedrag genoemd ln artlkcl 2, derde lld, van het
Rechtsposltlebeslult staten- en cornrnlssleleden € 90,94, lngeval van een ñctieve
dlenstbetrekklng en met toepasslng van de formule g€noemd ln artlkel 14a, onder
b, van het Rechtspositleb$lu¡t staten- en comrnlssieleden bedraagt deze onkosten-
vergoedlng e 189,46.

9. Tc¡ro6octtomlng ln dc k6ttn vrn cGft zlcktckætcnvcnokcrlng voor dc
rtrtËnl.d.n
Ín arttkel 10, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is
bepaald dat provinciate staten blJ verordenlng kunnen bepalen dat een ¡id van
provinclale sÊaten ten laste van de provlncle een tegemoetkorning ln de kosten van
een ziekfekostenverzekering onfuangt.
In het tweede lld van aÊlkel 10 van het Rechtsposltlebeslult stðten- en
commissleleden ls bepaeld dat lndlen de nornlnale elndeJaarsuitkerlng van het
personeel werlaaam blJ de sector R,Jk wlJzlglng ondergaat, het tn het eerste lfd
genoernde bedrag naar €veßr€dlgheid wordt gewlizlgd'

Zoals onder 1 is aangegeven, is er nog ge€n ultkornst bekend van het overleg over
een n¡euvye arbeidsvoorwaardenov€reenkomst seGor RtJk' De op dit moment
geldende arbeldsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt dus nog.
Als een voigende overeenkomst wordt vastgesteld, ínformeer lk u over de gevolgen

daarvan voor het bedrag van de tegemoetkornlng ln de kosten vitn een

zfeKekostenverzekeing voor stateßleden.

U bent over de tegemoetkomlng in de kosten van eerì zieKekostenverzekering voor
statenleden geinformeerd b[ circulatre van 19 Juni 2007, nr, 2007-182147' Deze

informatie ls nog steeds van toepassing.
Voor uw lnformatle meld lk u dat voor de statenleden vanaf 1 apr{l 2009 een

tegernoetkoming ln de kosten van een zlektekostenver¿ekering geldt va¡ € 2O3,21
per Jaar.

10. Comml¡dÉlcdcn
In artlkel 13 Juflcto artikel 2, tweede lld, van het Rechtspos¡t¡ebesluit staten- en

ccmrnlssieleden ls het bedrag bepaald v¡n de vergoedlng vcor het bijwonen van
vergaderlngen van de commlssle dat per 1 Januarl van elk jaar wordt her¿ien aan
de hand van het lndexc¡rfer CAO lonen overheid lncluslef bljzondere beloningen
geldend voor de maand septemb€r van het voorafgaande kalenderJaar'

Ten aanzlen van 20t2 heb ik u in de circul¡ire van 30 november 2011,
nr. 2011-2000523144, gemeld dat het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief
biJzondere belonlngen geldend voor de maand september 2011 op dat mornent nog

nlet bekend w¿s. De vergoedlng voor commlssleledeñ Is daarom met lngang van

1 Januarl 2012 nlet aangepast,
ln de loop van 2012 werd dlt lndexciJfer wel bekend" Dat indexcljfer was 0,39o lager
ten opzíchte van het IndexcUfer dat voor 201 1 gehantåerd wefd. Er is toen voor
gekOzen deze verlaging op dat moment niet door te berekenen ln de bedragen over
2012" De bedragen over 2012 bllJven dus hetzelfde als de bedragen over 2011'
Het dat p€rcentage (-/'O,fot¡ rnoet echterwel rekenlng worden gehouden bij de

berekening van de bedragen over 2013"
Voor 2013 geldt namelijk efe¡ een verhoogd lndexerlngspercentage. Het indexciJfer

CAO lonen overheld voor 2013 ls bepaald op 131,9, Voor 2012 was dit indexcijfer
129,8. Een verhoging van 1,696.
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Concreet ls de volgende berekenlngswfze gehanteerd. D¡¡¡ñ

Het lndexclfer dat over de bedragen van 2011 is toegepast ls 130,2. Het lndexcffer 4dctember2012

voorde bedragen over 2012 ls 129,8" Dat betekent dat de bedragen van de IS -
vergoedingen voor comm¡ssieleden per l januarl 2012 verlaagd hadden moeten 2012-000o67e521

worden met 0,3oó, Deze verlaging ls nu bíJ de berekening van de bedragen over
2013 meegenofnen, ln die zin dat de bedragen van 2011 eerst ziJn verlaagd met
0,3% en dat voor de bedragen voor 2013 op dle verlaagde bedragen de verfioglng
van 1,69ô ls toegepast.
Het bedrag genoemd ln artikel 13 van het Rechtsposltlebeslutt staten- en
commlssieleden bedraagt met lnganE van l Januari 2013 in €.L05,43-

11, Vragen cn Informade op lnternct
Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het mlnisterle van BZK

via mstbus.helodeskoa@mlnbzk.nl.

Informatle dle betrekking heeft op provincjale politleke ambtsdragers. kunt u
vinden op de internetsite van de Rljksoverheld: www.rliksoverheld,nl. Daarna klest
u M i nisteries/Minlsterle van EZÇonderwerpen/Provl nci es.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,

Arbeidszaken Publieke Sector,

a
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