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Onderwerp Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, 

bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders, 

(onkosten)vergoeding raads- en commissieleden 

Doelstelling Informatie over beleid. 

Juridische grondslag Rechtspositiebesluit burgemeesters, Rechtspositiebesluit 

wethouders en Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden 

Relaties met andere circulaires 4 december 2012, nr. 2012-0000695431 

Ingangsdatum 1 januari 2014 

Geldig tot Nadere berichtgeving  

 

Door middel 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 commissieleden.  

 

1.  Algemene inwerkingtreding werkkostenregeling uitgesteld 

Zoals ik u eerder in de circulaire van 15 juli 2013, nr. 2013-0000395118, heb 

gemeld, gaat de werkkostenregeling (WKR) niet per 1 januari 2014, maar per  

1 januari 2015 verplicht gelden voor alle werkgevers. De staatssecretaris van 

Financiën heeft de algemene inwerkingtreding met één jaar uitgesteld. 

  

In de WKR 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 ambtsdragers die onder de loonbelasting vallen. Over het 

bedrag boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de 

gemeente loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 

80%. Kortheidshalve zij hier verwezen naar de circulaire van 8 maart 2011, 

kenmerk 2011-40998. 

 

2. Bezoldiging burgemeesters.  

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.  
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Datum 

29 novenber 2013 

Kenmerk 

2013-0000685101 

 

De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het 

rijkspersoneel is overeengekomen 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 

burgemeesters. 

 

U bent over de bezoldiging van de burgemeesters 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 

gelden per 1 januari 2010 en die tot de eerstvolgende wijziging blijven gelden: 

Klasse Aantal inwoners Bezoldiging 

1 Tot en met 8.000      €   5.747,72 

2 8.001-14.000      €   6.323,09 

3 14.001-24.000      €   6.894,16 

4 24.001-40.000      €   7.457,79 

5 40.001-60.000      €   8.018,17 

6 60.001-100.000      €   8.626,59 

7 100.001-150.000      €   9.098,26 

8 150.001-375.000      €   9.691,95 

9 375.001 en meer      € 10.325,86 

 

3. Eindejaarsuitkeringen burgemeesters 

A. Op grond van artikel 15a van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, 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 met 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 burgemeesters vanaf 1 december 2009 een 

eindejaarsuitkering geldt van 9,8%.  

 

B. Wellicht 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 gemeenten 

aan burgemeesters een éénmalige uitkering (in de vorm van een eindejaars-

uitkering) ad € 450,- wordt uitgekeerd. Deze informatie is nog steeds van 

toepassing. Dat houdt in dat de éénmalige uitkering ad € 450,- door de 

gemeenten in de maand november van de jaren 2009 en volgende aan de 

burgemeesters moet worden uitgekeerd. Voor verdere informatie verwijs ik u naar 

de circulaire van 25 september 2008. 
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Datum 

29 novenber 2013 

Kenmerk 

2013-0000685101 

 

4. Ambtstoelage burgemeesters 

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 

ambtstoelage per 1 januari 2014 worden verhoogd met 2,4%. 

 

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, mede 

gezien artikel 36, aanhef en onderdeel a, van het Rechtspositiebesluit 

burgemeesters: 

Inwonersklasse als 

bedoeld in artikel 5 

Ambtstoelage per maand 

1 en 2 € 347,03 

3 en 4 € 361,65 

5 tot en met 9 € 373,67 

 

Voor uw informatie meld ik u ook de bedragen van de ambtstoelage als uw 

gemeente nog niet kiest voor de werkkostenregeling. De bedragen genoemd in 

artikel 16, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters luiden dan met 

toepassing van de formule genoemd in artikel 65a, onder a, van het 

Rechtspositiebesluit burgemeesters, met ingang van 1 januari 2014 als volgt: 

Inwonersklasse als 

bedoeld in artikel 5 

Ambtstoelage per maand 

1 en 2 € 722,98 

3 en 4 € 753,44 

5 tot en met 9 € 778,48 

 

5. Bezoldiging wethouders 

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 met 31 december 2010 nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt 

vastgesteld, informeer 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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Datum 

29 novenber 2013 

Kenmerk 

2013-0000685101 

 

 

Voor de volledigheid vermeld ik de bezoldigingsbedragen van de wethouders zoals 

die gelden per 1 april 2009 en die tot de eerstvolgende wijziging blijven gelden: 

Klasse Inwonertal Bezoldiging 

1 Tot en met 8.000 € 4.380,72 

2 8.001-14.000 € 4.964,76 

3 14.001-24.000 € 5.553,35 

4 24.001-40.000 € 5.943,06 

5 40.001-60.000 € 6.529,63 

6 60.001-100.000 € 7.115,19 

7 100.001-150.000 € 7.703,79 

8 150.001-375.000 € 8.113,34 

9 375.001 en meer € 9.098,26 

 

6. Eindejaarsuitkering wethouders 

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 met 31 december 2010 nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt 

vastgesteld, informeer 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 meld ik u dat voor wethouders vanaf 1 december 2009 een 

eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.  

 

7. Onkostenvergoeding wethouders   

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 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 

ambtstoelage 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, mede gezien artikel 28a, aanhef en  

onderdeel c, van het Rechtspositiebesluit wethouders: 

Aantal inwoners 

gemeente  

Maximale onkostenvergoeding per 

maand 

 Tot en met 8.000 € 138,98 

 8.001 - 14.000 € 228,37 

14.001 - 18.000 € 295,43 

18.001 -    € 322,39 
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Datum 

29 novenber 2013 

Kenmerk 

2013-0000685101 

 

Voor uw informatie meld ik u ook de bedragen van de onkostenvergoeding als uw 

gemeente nog niet kiest voor de werkkostenregeling. De bedragen genoemd in 

artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, luiden met 

toepassing van de formule genoemd in artikel 29b, onder b, van het 

Rechtspositiebesluit wethouders, met ingang van 1 januari 2014 als volgt:  

Aantal inwoners 

gemeente - 

Maximale onkostenvergoeding per 

maand 

 Tot en met 8.000 € 289,54 

 8.001 - 14.000 € 475,77 

14.001 - 18.000 € 615,48 

18.001 -    € 671,65 

 

8. Vergoedingen raadsleden   

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 september van het 

voorafgaande kalenderjaar.  

Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor 

de maand september 2013 is niet bekend, omdat er bij het CBS onvoldoende 

informatie is om daar cijfers over te publiceren. Dit houdt in dat de bedragen van 

de vergoeding voor de werkzaamheden 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 genoemde indexcijfer wijzigt, dan informeer ik u daarover.  

 

Het maximumbedrag per maand voor de vergoeding van werkzaamheden voor 

raadsleden genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden bedraagt per 1 januari 2014: 

       Tabel I  

Klasse Inwonertal Maximum vergoeding 

werkzaamheden per maand 

1 Tot en met 8.000 €    235,58 

2 8.001-14.000 €    372,25 

3 14.001-24.000 €    580,23 

4 24.001-40.000 €    900,64 

5 40.001-60.000 € 1.172,56 

6 60.001-100.000 € 1.372,07 

7 100.001-150.000 € 1.557,74 

8 150.001-375.000 € 1.814,73 

9 375.001- € 2.209,35 

 

9. Onkostenvergoeding raadsleden 

In artikel 2, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is 

bepaald dat de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari van elk jaar 

wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand 

september van het voorafgaande kalenderjaar.  
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Datum 

29 novenber 2013 

Kenmerk 

2013-0000685101 

 

 

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%. 

 

Als uw gemeente wel kiest voor de werkkostenregeling dan luiden met ingang van 

1 januari 2014 de maximumbedragen per maand 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, mede 

gezien artikel 13a, aanhef en onder a, van het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden: 

      Tabel II 

Klasse Inwonertal Maximale onkosten-

vergoeding per maand 

1 Tot en met 8.000 €   45,37 

2 8.001-14.000 €   60,27 

3 14.001-24.000 €   80,01 

4 24.001-40.000 € 109,85 

5 40.001-60.000 € 142,09 

6 60.001-100.000 € 161,79 

7 100.001-150.000 € 180,90 

8 150.001-375.000 € 215,51 

9 375.001- € 258,49 

 

Voor uw informatie meld ik u ook de bedragen van de onkostenvergoeding als uw 

gemeente nog niet kiest voor de werkkostenregeling. De maximumbedragen per 

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, met ingang van 1 januari 2014 als volgt.  

Hierbij wordt in de eerste tabel aangegeven wat het maximumbedrag 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 maximumbedragen opgenomen voor raadsleden die wel 

hebben gekozen voor een “fictieve dienstbetrekking”: 

Klasse Inwonertal Maximum onkosten-

vergoeding per maand 

1 Tot en met 8.000 €   45,37 

2 8.001-14.000 €   60,27 

3 14.001-24.000 €   80,01 

4 24.001-40.000 € 109,85 

5 40.001-60.000 € 142,09 

6 60.001-100.000 € 161,79 

7 100.001-150.000 € 180,90 

8 150.001-375.000 € 215,51 

9 375.001- € 258,49 
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Datum 

29 novenber 2013 

Kenmerk 

2013-0000685101 

 

 Klasse Inwonertal Maximum onkosten-

vergoeding (bij fictieve 

dienstbetrekking) per 

maand 

1 Tot en met 8.000 €   94,52 

2 8.001-14.000 € 125,56 

3 14.001-24.000 € 166,69 

4 24.001-40.000 € 228,85 

5 40.001-60.000 € 296,02 

6 60.001-100.000 € 337,06 

7 100.001-150.000 € 376,88 

8 150.001-375.000 € 448,98 

9 375.001- € 538,52 

 

10. Tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor 

de raadsleden 

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 

gemeente een tegemoetkoming 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 met 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 € 203,21 

per jaar.  

 

11. Commissieleden 

In artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit 

raads- en commissieleden 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 maand september 2013 is niet bekend, omdat 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, 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 genoemde indexcijfer wijzigt, dan informeer ik u daarover.  
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Datum 

29 novenber 2013 

Kenmerk 

2013-0000685101 

 

 

De maximumvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van 

gemeentelijke commissies genoemd in het eerste lid van artikel 14 van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2014: 

       Tabel IV 

Klasse Inwonertal Vergoeding per vergadering  

1 Tot en met 10.000    €   56,59 

2 10.001-20.000 €   62,56 

3 20.001-50.000 €   75,05 

4 50.001-100.000 €   92,35 

5 100.001-250.000 € 117,94 

6 250.001- € 149,52 

 

12. Vragen en informatie op internet 

Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van 

BZK via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.  

 

Informatie 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/Gemeenten.  

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

voor deze, 

de directeur Arbeidszaken Publieke Sector, 

 

 

 

 

L.D.P. Lombaers 

 

 

 

mailto:postbus.helpdeskpa@minbzk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/

