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De rechtspositìe van PÆ¿lt¡eke arnbtsdragerc ìs dlgitaal antsloten op:
www.polltlekeambtsdragers,nl. U kunt zlch ap deze weàs/te aanmeÍden
als u digitaal op de hoogte wtlt bllJven van n{euwe documenten erl publlcatles
(per e-mall of R5S-fieedJ,

Inleldtn¡
Door mlddet van deze clrculalre wordt u geTnformeerd over de wijzigìngen van de

bezoldiglngsbedragen per 1. januar¡ 2015 voor de comnnlssarissen varT de Koning
en de gedeÊuteerden, alsmede de wljzlglng ln dê tegemoetkomlng van de
ziektekostenveaekering voor statenleden,
Deze wiJzlgingen volgen de afspraken dle ln het Sectoroverleg Rijk voor het
personeel ln de sector RUk ¿ijn gemaakt. Deze afspraken, en daawan afgeleld de

wiJzigtngen voor de commlssarlssen van de Konlng, gedeputeerden en
statenleden, moeten alle nog formeef ln de regelgevlng worden opgênoñen.
Omdat deze regelgev{ngsprocedure tUd vergt, wordt u, voorultlopend op het
formeel van kacht worden van die wljzlglngen. door mlddet van deze clrculalre
geinformeerd over de aðnstaåndc wÜzlglngen voor de commlssarlssen van de

Konlng, gedeputeei'den en statenleden. U kunt de¿e wUzlglngen nu al met
terugwerkende kracht tot 1 jamlari 2015 dooruoeren'

L Bezoldlglng commlssarlc van de Konlng
Onlangs is in het Sectoroverleg RiJk voor het personeel in de sector RiJk

afgesproken dat de besparlng door de verlaglng van de werkgeverspremle van de
pensioenen per 1 Januarl 2015 wordt ingezet voor een salarlsverhoqing. Als
gevolg l¡iervan worden de salarisbedrAgerì voor het personeel ln de sector RlJk
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met terugwerkende kracht tot I januarl 2015 met 0,8yo verhoogd.
Daårnaast wordt de vriJval van de werkgeverspremles vånwege het beperken van

de pensloenopbouw lot een lnkomen van € 1Û0.000,-, toegevoegd aan de salaris-
bedragen naar de rnate waarÌn de vrijval ln het tndividuele geval optreedt'
Eelde maatregelen hebben een algemeen karakter en werken door in de
berekening van de pensloengrondslag voor het personeel in de sector RlJk.

ZIJ worden in de salarlstabellen voor het personeel fn de sector RiJk per
1 Januari 2015 ven¡¡erkt en komen met terugwerkende kracht tot uitbetallng;
ook voor medewerkers in de sector RiJk dle sinds 1 januari 2015 u¡t dienst ¿ljn
getreden,

Op grond v¿n artlkel 3, zesde lld, van het Rechtsposltlebesluit commlssar¡ssen
van de Konlng wiJzigt de þezsldlglng van de commlssarls van de Konlng
overeenkomstig de w[zlging van de bezoldlglng van het personeel ln de sector
RUK.

Concreet betekenen bovenstaande afspraken voor de commissârlssen vafl de

Xoning dat er met terugwerkende kracht tot I Januarl 2015 een salarlsverhoglng
plaatsvindt. Deze bestaat uit:
l een salarlsverhogfng van 0,80/o vðÌì de bezotdigìng (in verband met de

besparing door de verlaglng van de werkgeverspremle van de pensloenen) en
r e€r'r verhoglng van het salarls door de vriJval van de werkgeversprernles

vãnwege het Þeperken van de pensloenopbouw tot een inlcomen van
€ 100"000r-, naar de mate waarln de vrfival daar optreedt.

Het bezoldíglngsbedrag voorde comrnissarlssen van de Korting ls op grond van
het bovenstaande per 1 Jafluani 2015 vastgesteld op € 1Ú.806,85 per rnaãnd (was

€ 10.325,86 per maand).

Deze salarlsverhoglng mOet ook fnet terugw€rkende kracht worden betaald aan
csmmissarlssen dle sinds 1 Januari 2015 of later het ambt hebben verlaten.

\¡1/ellicht ten overvloede merk ik op dat het bovenstaande ook geldt voor
waarnemend comrnlssarlssen van de Konlng. Gebaseerd op artlkel 5, tweede lid,
van het Rechtspositiebesluit commissarissen van Úe Koning.

Doarwerking naar ultkerlngen en pensloenen
De salarisverhoglng heeft een alEemeen karakter en werkt daarom op basls van

artlkel 133, derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke arnbtsdragers
(Appa) door nðar al ingegane Appa-uitkeringen,
De verhoging van het salarls ls pensioengevend met terugwerkende krðcht tot
I Jenuar¡ 2015, Dlt komt pas tot u¡tdrukklng blJ de vaststelllng van het
pensloengevend salaris in 2016'.
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Het pensioengevend lnkomen wordt in de ABP-regellng volgens de ¿ogenoemde

'pelldðtumsystematiek' berekend op basis vân het vaste lnkomen, eoals dat op

1 Jãnuarl vðn elk kalenderJaar Þekend ls, verhoogd met de varlabele pensloengeVende

lnkornensbestanddelen van het voorgaande Jaar. Het te vÐnwege de pelldaturn-
te

kte

daarover ln 2016 opbouw en afdracht plaatsvlndt. Hieryoor wordt berekend wat het
AFP-Jðarlnkomen zou zljn gèweest ¡ls de salariwerhoglng Per I januðrt ?015 was
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Reeds ingegane ABP-pensioenen worden echter aangepast overeenkômstlg de
sÈijgingen (indexatie) van de ABP-pensioenen. Dat betekent dat deze
salarisaanpassing geen effect heeft op al lopende pensioenuitkerlngen.

2. Sezoldiglng gedeputeerden
Onlangs is in het Sectoroverleg RiJk voor hel personeel in de sector Rijk
afgesproken dåt de besparing door de verlaging van de werkgeverspremie van de
pensioeneo per t januari 2015 wordt ingezet voor een salarlsverhoglng. Als gevolg
hiervan worden de salarisbedragen voor het personeel ln de sector Rijk met
terugwerkende kracht tot 1 januarl 2015 met 0,8olo verhoogd.
Daarnaast wordt de vriJval van de werkgeverspremies vanwege het beperken van
de pensloenopbouw tot een inkomen van € 100.000,- toegevoegd aan de salarls-
bedragen naar de mate waarln de vriJval in het lndivlduele geval optreedt.
Beide rnaatregelen hebben een algemeen ka¡'aKer en werken door ln de
berekenlng van de pensioengrondslag voor het personeel in de sector Rljk,
ZiJ worden In de salarlstãbellen voor het personeel ln de sectôr RlJk per 1 Januarl
2û15 ven¡rerkt en kornen met terugwerkende kracht tot ultbetallßg; ook voor
rped¿werkers ln de sector Rljk dle sinds L januari 2015 uit dienst ziJn getreden,

Op grond vän ärtlkel 3, tweede lld, van het Rechtsposltiebeslult gedeputeerden
wijzigt de bezoldlging vail gedeputeerden als de bezoldiglng van het personeel ln
de sector RlJk wUzfgt.

Concreet betekenen bovenstaande afsprakec voor gedeputeerden dat er rnet
terugwerkende kracht tot t Januarl 2015 een salarisverhoglng plaatsvlndt. Ðeze
bestaat uit:
. Êen salarlsverhoEfng van 0,8%Ìo van de bezoldiglng (Ìn verband rnet besparlng

door de verlaging van de werkgeverspremie van de penslÞenen).en
r Êérì verhoglng van het salaris door de vriJval van de werkgeverspremies

vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een lnkomen van
€ 100"000,- naar de mate waarin de vrljval daar optreedt.

Het beaoldlglngsbedrag voor gedeputeerden genoemd ln aÊikel 3, eerste lid, van
het Rechtspositlebeslult gedeputeerden bedraagt per 1 Januar{ 2015 € 8.055143
per maand (was € 7.899,67 Per maand).

Deze sãlãrlsverhoglng moet ook met terugwerkende kracht worden betaald aan
gedeputeerden dle slnds 1 Januarl 2015 of later het gedeputeerdenschap hebben
verlaten.

Ðoorwerklng naar ultkeringen en pensloenen
De salarisverhOging heefr een algemeen karakter en werkt daarorn op basis van
artikel I33, derde l[d, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
(Appa) door naar a$ *ngegane Appa-ultkeringen.

De verhoging van het salaris ls pensioengevend met terugwerkende kracht tot
I Januari 2015. tn tegenstelling tot d€ ABP-regellng wordt het pensioengevend

salarís ln de Appa-regellng met terugwerkende kracht naar l Januårl 2015
aangepast,

dooryevoerd. Het verschil tusgen hct daadwerkellJke ABP'Jaarinkomen 2015 en het
herþerekende Jaarlnkornen 2015 wordt als varlabel lîk@mensbestanddeel toegevoegd
aan het ABP-Jaarlnkomen 2016.
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Reeds {ngegane Appa pensloenen worden echter Ë¡àngepast overeenkomstig de
stUgingen (lndexatle) van de ABP-pelìstoenen. Dat betekent dat deze salaris-
aanpassing geen effect heeft op al lopende pensioenuitkeringen.

3. Tegemoetkomlng ln de ko*ten van een zlelctekostènverzekerlng voor ds
stetenleden
Onlangs ls ln het Sectoroverleg RiJk voor het personeel ln de sector RiJk

afgesproken dat de besparlng door de verlaging van de werkgeversprem{e van de
pensloenen per 1 januårt 2015 wordt ingezet voor een salarlsverhoglng. Als gevolg
hfervan worden de salsrlsbedragen vgor het personeel in de sector R{Jk met
terugwerkende kracht tot l januar¡ 2015 met 0,80/o verhoogd.
De resterende afspraken ln het Sectoroverleg RlJk zoals opgenomen onder punt 1

en 2 van deze clrculalre, ziJn nief van toepasslng op het bedrag van de
ziektekostenverzekering voor de statenf eden.

trn artikef lû, eerste lld, van het Rechtspositlebeslu{t staten- en comrnissleleden is
bepaald dat een ståtenlld ten laste van de provincle een tegernoetkoming in de
kosten van een ziektekostenveaekering ontvangt. ln artlkel lQ h,veede lidn van
dat rechtspositiebeslult ls bepaald dat het bedrag van d€ tegemoetkoming in de
kosten van een zlektekostenverzekering wiJzlgt overeenkomstfg de w¡Jzlgingen dfe
de bezoldlginE van het personee¡ in de sector RDk ondergaat,

Concreet betekent dlt voor de tegernoetkomlng in de koste n van een zlektekosten-
verzekerlng voor statenleden, dat dit bedrag rnet terugwerkende kracht tot
t Janûâri 20f 5 wordt gewDzigd in € 9Q32 per Jaar (was € 97,54 per jaar),
Ðeze verhoging van de tegemoetkornlng moÊt ook met terug$rerkende kracht
worden betaald aan statenleden dle sinds 1 Januarl ?0L5 of later het staten-
lldmaatschap hebben verlaten,

4. YraÐeñ en lnformltle op lnternet
Voor eventuele nadere vragen over deze clrct¡lalre kunt u ook contact opnemen
met het minister¡e van BZK vla

lilforrnðtle dle betrekklng heeft op politieke arnbtsdragers kunt u vlnden op de
volgende lßternetslte; . Op deze site vlndt u alle
actuele wet- en regelgevlng, circulaires en brochures over polltleke ambtsdrag€rÊ
voor het Rljk, de provincle, de gemeente, de waterschappen en ook voor het
Koninkrijk en de BES-eilanden voor !Õv€r deze afkornstig ls van het minlsterle van
BZK. u vfndt t¡ler dus nlet de mcdelverordeningen van de VNG of de gemeentelUke
of provlncf ale verordenìngen.
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