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de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen
de korpsbeheerder van het KIpd
de voorzitter van de raad van toezicht van de
Politieacademie
het ministerie van Justitie
de voorzitter van het Algemeen Bestuur Vts PN
i.a.a.
- de korpschefs van de regionale politiekorpsen
- de korpschef van het KIpd
- de (fgd) hoofdofficieren van Justitie
- de voorzitter van het college van bestuur van de
Politieacademie
- de algemeen directeur van de Vts PN
- de directeur van de Rijksrecherche
- de hoofden P&O van de politiekorpsen
- de hoofden FEB van de politiekorpsen
- de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP
- de leden van het LOSA
Onderwerp

Wijziging Regeling Vergoeding vrijwillige politie

Hierbij stuur ik u ter informatie een wijzig ing sregeling betreffende de Regeling
Vergoeding vrijwillige politie.
De wijziging van de Regeling Vergoeding vrijwillige politie betreft de jaarlijkse
indexatie van de vergoedingsbedragen, die worden toegekend aan de vrijwillige
ambtenaren van politie. Deze wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant van 2
juli 2008, nr. 125. Voor de verdere inhoud van de wijziging verwijs ik u
kortheidshalve naar de bijlage.

Datum
8 juli 2008
Ons kenmerk
2008-0000308137
Onderdeel
OGV/POUAB

Ik verzoek u belanghebbenden van de inhoud van dit schrijven in kennis te
stellen.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur Politie,
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Wijziging Regeling Vergoeding vrijwillige politie
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot
wijziging van de Regeling Vergoeding
vrijwillige politie in verband met de jaarlijkse indexatie van de vergoedingsbedragen
23 juni 2008/Nr. 2008-0000274309
DGV/POL/AB
De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 43 Besluit rechtspositie
vrijwillige politie;

Artikel II
1. Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 juli 2008. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt
geplaatst, wordt uitgegeven na 29 juni
2008, treedt zij in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli
2008.
2. Artikel I, onderdeel 1, werkt terug tot
en met 1 januari 2008.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

Besluit:
Artikel I
Artikel 1 van de Regeling Vergoeding
vrijwillige politie1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het bedrag van ‘€ 154,43’ wordt vervangen door: € 157,91.
2. Het bedrag van ‘€ 6,43’ wordt vervangen door: € 6,57.

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst.
1 Stcrt. 1995, 179; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

aangepast aan de door het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan
(CEP) gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex. De afgeleide consumentenprijsindex is de consumentenprijsindex die is geschoond voor het
effect van veranderingen in de tarieven
van indirecte en consumptiegebonden
belastingen en is maatgevend voor CAOonderhandelingen en andere arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden.
Op basis van het CEP 2008 bedraagt
de afgeleide consumentenprijsindex
over het gehele jaar 2008 2¼%. Met dit
percentage zijn de vergoedingsbedragen
dan ook verhoogd. De uurvergoeding
wordt verhoogd met ingang van 1 juli
2008. De verhoging van de vaste vergoeding per jaar werkt terug tot en met
1 januari 2008, omdat het een vergoeding per kalenderjaar betreft.

ling van 7 mei 2007 2007 (Stcrt. 2007, 92).

Toelichting

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst.

Het is vaste praktijk dat de vergoedingen die aan de vrijwillige politieambtenaar worden toegekend, jaarlijks worden
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