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Eenmalige uitkering 
In vervolg op mijn circulaire van 5 december 2005, nr. 2005-284594, onderdeel 4, 
meld ik u dat in het Georganiseerd Overleg burgemeesters van 19 juni 2008 is 
afgesproken dat de gemeenten aan de burgemeesters voor elk van de jaren 
2006, 2007 (beide als nabetaling) en 2008 een éénmalige uitkering van € 450t- in 
de vorm van een eindejaarsuitkering uitkeren (over die drie jaren wordt dus in 
totaal € 1.350,- uitgekeerd). 
De bedragen dienen te worden uitgekeerd in de maand november 2008 (in de 
circulaire van 10 maart 2006, nr. 2006-28054, is in onderdeel A.1. omschreven 
dat de eindejaarsuitkering aan de burgemeester met ingang van het jaar 2006 in 
november wordt uitbetaald). 
Voor uw informatie meld ik u dat het bedrag van € 450,- voortvloeit uit een nog 
resterend deel van de secundaire arbeidsvoorwaardenruimte in het kader van het 
Arbeidsvoorwaardenakkoord voor het Rijkspersoneel 2003. Het grootste deel van 
die ruimte was al eerder gereserveerd voor een bijdrage aan het 
Professionaliseringsfonds burgemeesters. Gebleken is dat er nog een deel 
resteert. 
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De éénmalige uitkering wordt op gelijke voet als de huidige eindejaarsuitkering 
uitgekeerd. Om die reden moet rekening worden gehouden met de volgende 
uitgangspunten. 

De uitkering is een brutobedrag. 
De aanspraak op de uitkering wordt per maand opgebouwd. 
Op grond van artikel 15a, derde lid, van het Rechtspositiebesluit 
burgemeesters vindt bij ontslag van een burgemeester betaling plaats 
over het tijdvak gelegen tussen het einde van de voorgaande periode 
waarover de uitkering is betaald en de datum van ontslag. 
Bij gedeeltelijke doorbetaling van het salaris wegens bijvoorbeeld 
langdurige ziekte verandert de uitkering niet. 
De uitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters, die 
als zodanig een wachtgeld of een werkloosheidsuitkering ontvangen. 
De uitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor 
eventuele toekomstige wachtgelden en overeenkomstige uitkeringen. 
De uitkering is pensioengevend. 

Verder merk ik op dat op grond van artikel 17, derde en vierde lid, van het 
Rechtspositiebesluit burgemeesters deze uitkering ook geldt voor waarnemend 
burgemeesters. 
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In het Georganiseerde Overleg burgemeesters van 19 juni 2008 is verder svan 3 
afgesproken dat de eenmalige uitkering (in de vorm van een eindejaarsuitkering) 
ad € 450,- na 2008 op gelijke voet als de huidige eindejaarsuitkering jaarlijks 
wordt uitgekeerd. 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. 

Op grond van artikel 15a van het Rechtspositiebesluit burgemeesters hebben 
burgemeesters recht op een eindejaarsuitkering waarvan de hoogte in de 
Staatscourant bekend wordt gemaakt. Deze circulaire wordt in de Staatscourant 
gepubliceerd. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
Voor deze, 
De directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, 

Mevrouw A . C van Es 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties f y/"^J 


