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Adviescommissie beloning en rechtspositie 
ambtelijke en politieke topstructuur
Advies op hoofdlijnen

1 Inleiding

Het ‘dienen van de publieke zaak’ zijn woorden die vaak worden gebruikt om aan te duiden dat het werken in het
publieke domein bijzonder is. Het is vaak de doorslaggevende factor om bij de overheid te gaan werken of een politiek
ambt te ambiëren. In die zin onderscheiden politieke ambtsdragers en ambtenaren zich per definitie van andere 
werkenden. Maar het blijft werk, en daar moet een passende beloning tegenover staan. Een keuze voor de marktsector 
zou in veel gevallen tot een hoger salaris hebben geleid, maar de hoogte van het salaris speelt bij de keuze voor een
betrekking in de publieke dienst geen doorslaggevende rol. Een functie in de publieke dienst wordt als boeiend en 
stimulerend ervaren. Niettemin moet het salaris passend zijn bij het belang en de verantwoordelijkheid van het ambt 
en toereikend om de aantrekkelijkheid van het ambt te blijven waarborgen. 

De erkenning van het maatschappelijke belang van publieke topfuncties dient ook weerspiegeld te worden in de hoogte
van het salaris. Daar hoort uiteraard bij dat door middel van openbaarmaking van de topinkomens verantwoording
wordt afgelegd over de hoogte van het salaris, het gaat immers om publieke middelen. 
Het is ongewenst en riskant werkzaamheden op topniveau op middenkaderniveau van het bedrijfsleven of zelfs nog
daaronder te belonen. Op de langere termijn leidt een te lage salariëring bovendien tot erosie van de kwaliteit van het
openbaar bestuur en de publieke dienst mede doordat jongeren minder snel voor een carrière bij de overheid zullen
kiezen. De kloof tussen een private en publieke carrière is nu te groot. Daar komt bij dat het politici kennelijk niet
gemakkelijk valt om, onder druk van de altijd aanwezige maatschappelijke belangen en politieke meningsverschillen,
noodzakelijke beslissingen ten aanzien van de beloningen van politieke ambtsdragers te nemen. Dat was één van de
redenen van het kabinet om een onafhankelijk advies te vragen.

2 Een rechtvaardig salaris staat niet in directe relatie tot de markt

Absolute marktconformiteit van salarissen in de publieke sector is niet nodig. De markt is een referentiepunt, geen 
ijkpunt. Wel moet de beloning van topfunctionarissen in de publieke sector meer in de pas lopen met de structurele
salarisontwikkeling in de marktsector. Overigens spreekt het vanzelf dat er a fortiori geen enkele noodzaak is om 
salarissen te spiegelen aan incidentele uitzonderlijk hoge beloningen in de marktsector. Dit advies moet dan ook niet in
verband worden gebracht met deze incidenten die met enige regelmaat het maatschappelijke en politieke debat bepalen. 

3 Herstel van het ministersalaris als norm voor de publieke sector

De hoogte van het ministerssalaris is achtergebleven bij de salarisontwikkeling in de publieke en private sector. Hierdoor
is het ministerssalaris niet meer het hoogste salaris in de publieke sector. Deze oorspronkelijke doelstelling dient weer in
ere te worden hersteld. Dit betekent dat het ministersalaris zodanig moet worden vastgesteld, dat het wederom het
hoogste normsalaris in de publieke sector vormt.



4 Hoger niveau ministersalaris

Het huidige salarisniveau van de minister moet met 30% worden verhoogd om de ontstane achterstand in te lopen. Om
een aantal redenen is het ministerssalaris achtergebleven bij de salarissen van rijksambtenaren waaraan ze zijn gekoppeld: 
• een beperkte doorwerking van salarisaanpassingen van de sector Rijk;
• geen mogelijkheid voor arbeidsduurverlenging tot 40 uur;
• ministers en staatssecretarissen kennen geen inkomenstoeslagen. 
Dit alles leidt tot een niet te rechtvaardigen achterstand van ongeveer 30% ten opzichte van rijksambtenaren. Het ligt
daarom voor de hand deze reparatie zo mogelijk nog tijdens deze kabinetsperiode plaats te laten vinden.

Naast genoemde achterstand ten opzichte van de ambtelijke salarissen blijkt uit grafiek 2 dat er sprake is van een nog
forsere afstand tot salarissen van in functiezwaarte vergelijkbare functies in de marktsector. De zwaarte van het ambt
van minister rechtvaardigt een separate inhaalslag. Te denken valt aan een percentage van 20% eventueel in fasen. 
Het kan zijn dat een in de huidige sociaal-economische situatie voorgenomen loonmatiging een verdergaande verhoging
op dit moment in de weg staat. Overwogen kan worden dat het kabinet later in deze kabinetsperiode nogmaals een
adviesopdracht geeft om te bezien in welke mate het ministerssalaris in relatie tot markt moet worden aangepast.
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Grafiek 2 Salarissen in de marktsector

Gezien de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister-President als voorzitter van de ministerraad moet deze een
10% hoger salaris dan een minister ontvangen. De bezoldiging van de staatssecretaris moet 90% van het ministersalaris
bedragen vanwege de van de minister afgeleide verantwoordelijkheid.

5 De koppeling tussen ministers/staatssecretarissen en overige politieke ambtsdragers moet worden losgelaten

De argumenten voor de voorgestelde salarisaanpassingen voor ministers en staatssecretarissen zijn niet zonder meer 
van toepassing op de overige niveau 21 functies (Hoge Colleges van Staat, rechterlijke macht, commissarissen van de
Koningin en de burgemeesters van de vier grote steden). Dat geldt ook voor de overige politieke ambtsdragers 
(gedeputeerden, wethouders, statenleden en raadsleden). Deze functies dienen op een later moment in een nader
advies op hun eigen merites en in relatie tot de topstructuur te worden beoordeeld. Eerst dient het normniveau van het
ministersalaris voor het nieuwe salarisgebouw te worden vastgesteld. Een advies over de overige categorieën politieke
ambtsdragers is pas zinvol als eerst het kabinet en vervolgens het parlement een principieel standpunt hebben bepaald
over de voorgestelde inrichting van de nieuwe topstructuur en de verhoging van het ministerssalaris.

6 Het loslaten van de koppeling tussen ministers/staatssecretarissen en de ambtelijke top sector Rijk

Door het aanbrengen van een (horizontale) scheiding tussen de kolom van politieke ambtdragers en de kolom van de
ambtelijke topfunctionarissen, zullen deze als twee eigenstandige systemen op grotere afstand van elkaar worden 
ingericht. De eindverantwoordelijkheid van de politieke ambtsdrager dient afdoende tot uitdrukking te worden
gebracht in de salarisverhoudingen. Rechtvaardiging voor deze loskoppeling wordt gevonden in de principiële verschillen
tussen politieke ambtdragers en ambtenaren in aanstellingswijze, het karakter van de functie, de uiteenlopende belonings-
grondslagen en het grote verschil in afbreukrisico. 

7 Eén salarisband voor de topmanagementgroep sector Rijk

Het vaste niveaubedrag 19 voor de topmanagementgroep sector Rijk wordt vervangen door een nieuw in te stellen 
salarisband voor de topmanagementgroep sector Rijk teneinde enige ruimte te creëren voor differentiatie . Deze band
kent geen periodieken maar alleen een minimum- en een maximumbedrag, die worden aangepast aan de hand van de
salarisontwikkeling van de sector Rijk. Vaste inkomenstoeslagen en de mogelijkheid van arbeidsduurverlenging worden
voor de leden van de topmanagementgroep afgeschaft en in het maximum van de salarisband verwerkt. Het maximale
bezoldigingsniveau blijft altijd onder het salarisniveau van de minister, eenmalige discretionaire beloningen daargelaten. 
Deze aanpassingen betekenen een hoger maximumbedrag van de band dan het huidige vaste salarisbedrag niveau 19.
Dit is billijk omdat uit beloningsonderzoeken blijkt dat de topmanagementgroep ten opzichte van vergelijkbare
functionarissen in de semi-publieke sector aanzienlijk minder verdienen. Uit grafiek 1 blijkt dat het verschil met de
markt nog veel groter is. Tegelijkertijd biedt de salarisband de mogelijkheid om de inkomenstoeslagen voor de 

Bron: Honorering bestuurders en directeuren in perspectief 1996 - 2002/2003 VNO-NCW en NCD, uitgevoerd door HAY en Towers Perrin
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topmanagementgroep te incorporeren in de salarisstructuur. Dit betekent dat in ieder geval de door markt afgedwongen
situatie wordt geformaliseerd.
Om de doorgroeimogelijkheden te verruimen, worden binnen de band drie salarisniveaus gecreëerd (functiezwaarte I, II of
III). Bij intreden of doorgroei binnen de topmanagementgroep wordt aan de hand van indelingscriteria bezien op welk
niveau een directeur-generaal (opnieuw) wordt ingedeeld. Nagegaan moet nog worden of het mogelijk is heldere criteria te
ontwikkelen om te komen tot een objectieve indeling in lichtere en zwaardere DG-functies. Indien dit lastig blijkt te zijn,
kunnen meer differentiatie-mogelijkheden voor de DG-functie ook worden gezocht in één bandbreedte. Secretarissen-
generaal worden in band 19 altijd ingedeeld in het hoogste bezoldigingsniveau III. De SG-toeslag van 5% kan daardoor
komen te vervallen. 

8 Introductie resultaatbeloning ambtelijke top

Van het salarisniveau van een directeur-generaal is 90% een vast inkomensbestanddeel. De resterende 10% is een 
variabel resultaatafhankelijk deel. Directeuren-generaal maken jaarlijks met hun secretaris-generaal resultaatafspraken.
Het behalen van de gemaakte afspraken bepaalt de hoogte van het variabele deel aan het einde van het jaar. 
Gezien hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering, zijn secretarissen-generaal uitgesloten van dit systeem van 
resultaatbeloning. Zij ontvangen 100% van het toegekende salarisniveau.
Een minister kan een lid van de topmanagementgroep discretionair achteraf belonen voor uitzonderlijke prestaties 
zonder doorwerking naar het vaste salaris. De omvang van het budget wordt gemaximeerd. Een topambtenaar kan 
maximaal 20% van zijn jaarsalaris discretionair ontvangen. 
Er wordt een beloningscommissie ingesteld om de ministers en individuele secretarissen-generaal te ondersteunen en te
adviseren over te nemen beloningsbeslissingen en rijksbrede afstemming en samenhang in beloningsbeslissingen te
waarborgen. 

9 De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de bezoldigingswijze van de ambtelijke top

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is systeemverantwoordelijk voor resultaatbeloning van het
topmanagement. De secretaris-generaal zorgt binnen het eigen departement voor een introductie van resultaat-
beoordeling en -beloning voor de topmanagementgroep alsmede voor de toepassing van de brede bandsystematiek. 
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10 Een externe adviescommissie voor advies over het salaris van politieke ambtsdragers

Een permanente externe en onafhankelijke beloningscommissie ijkt eenmaal per vier jaar het salarisniveau onder meer
aan het niveau in de markt.  De commissie adviseert het kabinet op basis hiervan aan het begin van een kabinetsperiode
over structurele salarisaanpassingen voor ministers en staatssecretarissen, de Hoge Colleges van Staat, de ambtelijke
topstructuur sector Rijk, en de overige politieke ambtsdragers. 
In de tussentijd blijven ministers en staatssecretarissen de contractloonstijging in de sector Rijk volgen. 
Overwogen kan worden dat een structurele aanpassing van het salarisniveau van ministers en staatssecretarissen pas
ingaat bij aanvang van een nieuwe kabinetsperiode. Dit om de situatie te voorkomen dat over het eigen salaris wordt
besloten.

11 Andere elementen rechtspositieregelingen politieke ambtsdragers

Gezien de wens tot uniformiteit en consistentie van rechtspositieregelingen moeten ook Eerste Kamerleden, commissa-
rissen van de Koningin, burgemeesters en raads- en statenleden onder de werking van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers (Appa) te worden gebracht. Het periodiekenstelsel voor burgemeesters wordt afgeschaft en 
vervangen door vaste niveaubedragen.

Er dient een leeftijdscriterium in de Appa te worden opgenomen op grond waarvan de uitkeringsduur langer is naar-
mate men ouder is bij aftreden. Het ligt hierbij in de rede om de uitkeringsduur voor gewezen ambtsdragers die ouder
zijn dan 50 jaar op het huidige maximum te stellen van zes jaar. De uitkeringsduur voor ambtsdragers jonger dan 50 jaar
wordt teruggebracht tot maximaal vier jaar. De leeftijdsgrens bij een voortgezette uitkering vanaf vijftig jaar wordt ver-
hoogd naar vijfenvijftig jaar, waarbij de voorwaarde van een ‘diensttijd’ van tien jaar blijft gehandhaafd.

Gewezen ambtsdragers krijgen aanspraak op een outplacementtraject en in de Appa wordt een sollicitatieplicht voor
politieke ambtsdragers jonger dan 57,5 jaar geïntroduceerd. Hierbij wordt het begrip passende arbeid in de Appa 
geïntroduceerd. 

De Appa dient de mogelijkheden voor een politieke carrière binnen het openbaar bestuur te stimuleren. Bij de overgang
naar een andere politieke functie dienen opgebouwde pensioen- en wachtgeldaanspraken in stand te blijven.

12 Salariëring van bestuurders van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen

Zelfstandige bestuursorganen kunnen worden verdeeld in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke ZBO’s. Het advies 
van de commissie heeft alleen betrekking op de publiekrechtelijke ZBO’s zoals bijvoorbeeld het Kadaster, Informatie
Beheer-groep, Kamers van Koophandel, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Afhankelijk van het gestelde in de instellingswet van een bepaalde publiekrechtelijke ZBO, hebben bestuurders over de
vaststelling van de bezoldiging in meerdere of mindere mate zelfstandige bevoegdheden. Het komt in bepaalde gevallen
voor dat besturen hun eigen bezoldiging vaststellen. Dit wordt veranderd. In de nieuwe situatie stelt de minister de
bezoldiging of de schadeloosstelling voor de bestuurders van de publiekrechtelijke ZBO vast om die te kunnen onder-
werpen aan parlementaire toetsing.
De bepalingen uit het wetsvoorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen die betrekking hebben op de bezoldiging
van bestuurders en toezichthouders van publiekrechtelijk vormgegeven ZBO’s dienen ingevoerd te worden.
De bezoldiging bij de publiekrechtelijk vormgegeven ZBO’s is maximaal gelijk aan het salarisniveau van een minister.
Afwijken van deze regel is slechts mogelijk bij wet of Algemene Maatregel van Bestuur. De vakminister levert bij de
bepaling van de bezoldiging van het bestuur van een publiekrechtelijk vormgegeven ZBO maatwerk. De minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseert daarbij inhoudelijk en ziet toe op de consistentie.
Ten aanzien van privaatrechtelijke ZBO’s zou moeten worden nagegaan of de voorgestelde adviespunten binnen grenzen
ook van toepassing zouden moeten zijn. 
Deze vraag en eventuele verdere normering van bezoldiging van topfunctionarissen van ZBO’s rechtvaardigt door de
complexiteit een nader adviestraject.


