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Onderwerp Wijziging Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers 

BES (verhoging salarissen 2023) 

Doelstelling Informatie over regelgeving 

Juridische grondslag Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES 

Relaties met andere circulaires 2019-0000370334 

Ingangsdatum 1 januari 2023 

Geldig tot Nader order 

  

  

  

Publicatie op internet  

Circulaires met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers worden 

uitsluitend bekend gemaakt op de site van de officiële bekendmakingen 

(Staatscourant) en op de website www.politiekeambtsdragers.nl. U kunt zich met 

een e-mail-attendering abonneren op deze site. Als er een circulaire op deze site 

wordt gepubliceerd, ontvangt u per mail een attendering. 
 

 
1. Inleiding 

In deze circulaire wordt u geïnformeerd over de doorwerking van de structurele 

stijging per 1 januari 2023 van het brutoloon van de Rijksambtenaren BES in de 

bezoldiging, vergoedingen en tegemoetkomingen van politieke gezagsdragers van 

de openbaar lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  

 

Ingevolge artikel 7 van het Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES 

(RbpgBES) worden de in artikel 6 van het RbpgBES genoemde bedragen voor de 

bezoldiging van de gezaghebbers en eilandgedeputeerden en de bedragen voor de 

vergoedingen voor de werkzaamheden en de tegemoetkomingen in de kosten 

voor de eilandsraadsleden bij ministeriële regeling gewijzigd wanneer de 

bezoldiging van de Rijksambtenaren BES wijziging ondergaat. Op grond van 

artikel 9, vierde lid, van het RbpgBES worden ook de in het eerste lid van dat 

artikel genoemde bedragen voor de maximale vergoeding voor de leden van door 

de eilandsraad ingestelde commissies bij ministeriële regeling gewijzigd aan de 

hand van de inkomensontwikkeling van Rijksambtenaren BES.  

 

http://www.politiekeambtsdragers.nl/
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De salarissen van de Rijksambtenaren BES zijn met terugwerkende kracht tot en 

met 1 januari 2023 verhoogd. De bezoldigingsbedragen en vergoedingen in het 

RbpgBES zijn daaraan aangepast bij ministeriele regeling van 1 februari 2023 

(Stc. 2023, nr. 4464). De nieuwe bedragen gelden met terugwerkende kracht tot 

en met 1 januari 2023. De ministeriële regeling is bijgevoegd.  

 

 

2. Bezoldiging en vergoedingen voor de werkzaamheden en 

tegemoetkomingen in de kosten voor eilandsraadsleden 

Gezaghebber 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt op grond van artikel 7 van het 

Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES de bezoldiging van de 

gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoeld in artikel 6, eerste lid, 

van het genoemde rechtspositiebesluit op jaarbasis met 4,75% verhoogd.  

 

Klasse Bezoldiging gezaghebbers 

per 1 januari 2022 

Bezoldiging gezaghebbers per 1 

januari 2023 

1 $64.973 $68.060 

2 $77.349 $81.024 

3 $89.724 $93.986 

4 $102.100 $106.950 

5 $114.476 $119.914 

 

Eilandgedeputeerden 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt op grond van artikel 7 van het 

Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES de bezoldiging van de 

gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoeld in artikel 6, tweede 

lid, van het genoemde rechtspositiebesluit op jaarbasis met 4,75% verhoogd.  

 

 

Klasse Bezoldiging 

eilandgedeputeerden per 1 

januari 2022 

Bezoldiging 

eilandgedeputeerden per 1 

januari 2023 

1 $56.917 $59.621 

2 $64.907 $67.991 

3 $72.897 $76.360 

4 $80.887 $84.730 

5 $88.877 $93.099 

 

Eilandsraadsleden 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt op grond van artikel 7 van het 

Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES de vergoeding voor de 

werkzaamheden van de eilandsraadsleden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

bedoeld in artikel 6, derde lid, van het genoemde rechtspositiebesluit op jaarbasis 

met 4,75% verhoogd.  
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Klasse Vergoeding voor de 

werkzaamheden 

eilandsraadsleden per 1 

januari 2022 

Vergoeding voor de 

werkzaamheden 

eilandsraadsleden per 1 

januari 2023 

1 $6.210 $6.505 

2 $7.001 $7.334 

3 $7.793 $8.164 

4 $8.584 $8.992 

5 $9.376 $9.822 

 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt op grond van artikel 7 van het 

Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES de vergoeding voor de onkosten 

van de eilandsraadsleden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoeld in artikel 6, 

derde lid, van het genoemde rechtspositiebesluit op jaarbasis met 4,75% 

verhoogd.  

 

Klasse Onkostenvergoeding 

eilandsraadsleden per 1 

januari 2022 

Onkostenvergoeding 

eilandsraadsleden per 1 januari 

2023 

1 $1.166 $1.222 

2 $1.242 $1.301 

3 $1.319 $1.382 

4 $1.397 $1.464 

5 $1.473 $1.543 

 

 

3. Maximale vergoeding commissieleden 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt op grond van artikel 9, vierde lid, van het 

Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES de maximale vergoeding voor 

een lid van een door de eilandsraad ingestelde commissie van Bonaire, Sint 

Eustatius of Saba voor het bijwonen van een vergadering bedoeld in artikel 9, 

eerste lid, met 4,75% verhoogd.  

 

Klasse Maximale vergoeding lid 

commissie voor bijwonen 

van een vergadering per 1 

januari 2022 

Maximale vergoeding lid 

commissie voor bijwonen van 

een vergadering per 1 januari 

2023 

1 $61 $64 

2 $66 $70 

3 $69 $73 

4 $73 $77 

5 $77 $81 
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4. Vragen en informatie op internet  

Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers kunt u vinden op de 

volgende internetsite: www.politiekeambtsdragers.nl. Op deze site vindt u alle 

actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers 

voor het Rijk, de provincie, de gemeente, de waterschappen en ook voor het 

Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het ministerie 

van BZK. U vindt hier dus niet de modelverordeningen van de VNG of de 

gemeentelijke verordeningen.  

 

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

van BZK via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  

voor deze,  

 

 

 

 

 

 

Ellen van Doorne,  

Directeur Democratie en Bestuur 
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Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van … 2023 tot wijziging van de Regeling bezoldiging 

Rijksambtenaren BES, de Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren 

BES, het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES en het Rechtspositiebesluit 

politieke gezagdragers BES (verhoging salarissen 2023) 

 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Gelet op artikel 1, onder d, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, en de artikelen 

25a, tweede lid, onder a, 25aa, eerste lid, onder a, en derde lid, en 25b, tweede 

lid, onder a, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES en de artikelen 7 en 9, 

vierde lid, van het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES; 

Besluit: 

 

Artikel I 

De Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES wordt als volgt 

gewijzigd: 

A 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “per 1 juli 2018 zoals in bijlage 1 van deze regeling 

is vermeld” vervangen door “per 1 januari 2023 zoals in de bijlage bij 

deze regeling is vermeld”. 

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid vervallen. 

B 

In artikel 5 wordt “per 1 januari 2019 USD 1.814” vervangen door “per 1 

januari 2023 USD 1.914”. 

C  

In artikel 6 wordt "USD 5,54" vervangen door ”USD 5,80”. 

D 

Bijlage 1 wordt vervangen door: 

Zie regeling in Staatscourant 

 

Artikel II 

De Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES wordt als 

volgt gewijzigd: 

A  

In artikel 1 wordt "USD 1,68" vervangen door “USD 1,76”. 

B  

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel a wordt "USD 2,50" vervangen door ”USD 2,62”. 

2. In onderdeel b wordt "USD 4,99" vervangen door ”USD 5,23”. 

3. In onderdeel c wordt "USD 9,97" vervangen door ”USD 10,44” 

Artikel III 

In artikel 25aa, derde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren 

BES wordt “USD 333” vervangen door “USD 349”. 
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Artikel IV 

 Het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES wordt als volgt 

gewijzigd: 

A  

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:  
1. De tabel in het eerste lid wordt vervangen door: 

 

Gezaghebber 

Klasse Bezoldiging 

1 USD   68.060 

2 USD   81.024 

3 USD   93.986 

4 USD  106.950 

5 USD  119.914 

 

2. De tabel in het tweede lid wordt vervangen door: 

 

Eilandgedeputeerde 

Klasse Bezoldiging 

1 USD 59.621 

2 USD 67.991 

3 USD 76.360 

4 USD 84.730 

5 USD 93.099 

 

3. De tabel in het derde lid wordt vervangen door: 

 

Eilandsraadslid 

Klasse Vergoeding Tegemoetkoming in de kosten 

1 6.505 USD  1.222 

2 7.334 USD  1.301 

3 8.164 USD  1.382 

4 8.992 USD  1.464 

5 9.822 USD  1.543 

 

B  

De tabel in artikel 9, eerste lid, wordt vervangen door: 
Lid commissie eilandsraad 

Klasse Vergoeding per vergadering 

1 USD 64 

2 USD 70 

3 USD 73 

4 USD 77 

5 USD 81 
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Artikel V 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 

van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 

januari 2023. 

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

 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Digitalisering en Koninkrijksrelaties 

 

 

Alexandra C. van Huffelen 
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Toelichting 

In mei 2021 is in het Sectoroverleg Caribisch Nederland op Bonaire tussen de 

vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties ABVO, ACOM, NAPB en 

STrAF overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden van het 

overheidspersoneel in dienst van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) voor 

de periode 2021-2023. In deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst is geen 

structurele loonstijging afgesproken. Wel is in paragraaf 6 van die overeenkomst 

afgesproken dat eind 2022 zal worden vastgesteld of er ruimte beschikbaar is 

voor verdere loonontwikkeling en dat de inzet van de eventueel beschikbare 

ruimte binnen het sectoroverleg besproken zal worden. De werkgever heeft 

inmiddels vastgesteld dat er structurele loonruimte is vanaf 2023. In het 

sectoroverleg van 19 oktober 2022 is daarom overeengekomen om deze 

beschikbare ruimte in te zetten ten behoeve van een structurele stijging van het 

brutoloon van 4,75% vanaf 1 januari 2023, met een minimum van USD 100,00 

(bruto) per maand. Door middel van de onderhavige ministeriele regeling worden 

nieuwe salaristabellen in de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 

opgenomen in bijlage 1 (artikel I, onderdelen A, Ben D). Bijlage 2 

(bezoldigingschalen per 1 januari 2019) is uitgewerkt en kan dus vervallen 

(artikel I, onderdeel E).  

 

Op grond van de artikelen 25a, derde lid, artikel 25b, derde lid, en 25aa, tweede 

en derde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES moeten de vergoeding 

voor consignatie (beschikbaarheid), de toelage voor onregelmatige dienst (TOD), 

de jaargratificatie voor het Interventie Bijstandsteam (IBT) en de IBT-uurtoeslag 

worden aangepast op basis van de ontwikkeling van de bezoldiging. Daarom 

worden ook de bedragen van die inkomenscomponenten in de onderhavige 

regeling verhoogd (artikelen II, onderdelen A en B, onderscheidenlijk artikel III en 

artikel I, onderdeel C). 

 

Ingevolge artikel 7 van het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES 

(RbpgBES) worden in artikel 6 van het RbpgBES de bedragen voor de bezoldiging 

van de gezaghebbers en eilandgedeputeerden en de bedragen voor de 

vergoedingen voor de werkzaamheden en de tegemoetkomingen in de kosten 

voor de eilandsraadsleden bij ministeriële regeling gewijzigd wanneer de 

bezoldiging van de Rijksambtenaren BES wijziging ondergaat. Hiertoe strekt 

artikel IV, onderdeel A. Op grond van artikel 9, vierde lid, van het RbpgBES 

worden ook de in het eerste lid van dat artikel genoemde bedragen voor de 

maximale vergoeding voor de leden van door de eilandsraad ingestelde 

commissies bij ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van de 

inkomensontwikkeling van ambtenaren. Hiertoe strekt artikel IV, onderdeel B. 

De terugwerkende kracht van de onderhavige regeling (artikel V) is niet 

bezwaarlijk, aangezien alle wijzigingen een begunstigende werking voor de 

betrokkenen hebben. 

 

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd 

voor een formeel advies, omdat het naar verwachting geen gevolgen voor de 

regeldruk heeft. 
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De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Digitalisering en Koninkrijksrelaties 

 

 

Alexandra C. van Huffelen 
 


