Datum
16 juni 2003
Kenmerk
EA2003/64772
Onderdeel
DGOOV|Pol/AB
Inlichtingen
B.J.L. de Leeuw
T (070) 4267585
F (070) 4267440
Blad
1 van 2

Aan

de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen
de korpsbeheerder van het Klpd
de voorzitter van het college van bestuur van het
LSOP
het ministerie van Justitie
de Regieraad ICT Politie
i.a.a.
- de korpschefs van de regionale politiekorpsen
- de korpschef van het Klpd
- de (fgd) hoofdofficieren van Justitie
- de voorzitter van de raad van toezicht van het
LSOP
- de directeur van de IT-organisatie
- 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 vergoeding vrijwillige politieambtenaren

Doelstelling

informatief

Juridische grondslag

Relaties met andere circulaires

Ingangsdatum

Geldig tot

Aantal bijlagen
1
Bezoekadres
Schedeldoekshaven
200
2511 EZ Den Haag
Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Internetadres
www.minbzk.nl

Datum
16 juni 2003
Kenmerk
EA2003/64772

Bijgaand doe ik u de ministeriële regeling toekomen betreffende de wijziging van
de vergoedingen die aan de vrijwillige politieambtenaar worden toegekend. Deze
wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 juni 2003, nr. 111.
Ik verzoek u de belanghebbenden van de inhoud van deze circulaire in kennis te
stellen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur politie,

J.C. Goet

Blad
2 van 2

Datum
10 juni 2003
Ons kenmerk
EA2003/64924

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 43 van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie;

Besluit

Artikel I
Artikel 1 van de Regeling vergoeding vrijwillige politie wordt als volgt gewijzigd:
1. Het bedrag van “ 144,43” wordt vervangen door: 147,31.
2. Het bedrag van “ 6,02” wordt vervangen door: 6,14.
3. In de derde volzin wordt voor het woord “consumentenprijsindex” ingevoegd:
afgeleide.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2003 met dien verstande dat
artikel I, onderdeel 1, terugwerkt tot en met 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

J.W. Remkes

Onderdeel
directie Politie
Blad
1 van 2
Aantal bijlagen

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon
(070) 426 6426
Fax
(070) 363 9153

Datum
10 juni 2003
Ons kenmerk
EA2003/64924
Blad
2 van 2

Toelichting
Het is vaste praktijk dat de vergoedingen die aan de vrijwillige politieambtenaar
worden toegekend, jaarlijks worden aangepast aan de door het Centraal
Planbureau (CPB) 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 CAO-onderhandelingen en andere arbeidsvoorwaardelijke
aangelegenheden. Met het onderhavige wijzigingsbesluit wordt nu ook expliciet in
de regeling tot uitdrukking gebracht van welke door het CPB gepubliceerde
consumentenprijsindex moet worden uitgegaan.
Op basis van het CEP 2003 bedraagt de afgeleide consumentenprijsindex over
het gehele jaar 2003 2%. Met dit percentage zijn de vergoedingsbedragen dan
ook verhoogd. De uurvergoeding wordt verhoogd met ingang van 1 juli 2003. De
verhoging van de vaste vergoeding per jaar werkt terug tot en met 1 januari 2003,
omdat het een vergoeding per kalenderjaar betreft.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

J.W. Remkes

