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Harmonisatie secundaire arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2014 

 Huidig Wordt per  1 januari 2014  

 

Representatiekosten 

 

Vaste vergoeding maximaal 6.400 
euro bruto per jaar.  

 

 

 

 

 

Elk ministerie heeft bepaald welke 
functionarissen welk bedrag aan 
vergoeding (maandelijks) krijgen. 

 

 

 

 

 

Vaste vergoeding voor onder andere zeven soorten kosten: 

1) Kleding/schoeisel 
2) Aanpassing/inrichting woning 
3) Persoonlijke verzorging 
4) Contributies/lidmaatschappen 
5) Kleine ontvangsten in de eigen woning 
6) Aanbieden van lunch, diners etc. 
7) Fooien. 

 

Vaste vergoeding SG,  DG en andere leden TMG 

533,33 euro bruto per maand (6.400 euro bruto per jaar) 

 

Vaste vergoeding pSG en pDG en plaatsvervangers van andere leden 
TMG 

400 euro bruto per maand (4.800 euro bruto per jaar) 

 

Vaste vergoeding directeur of door de betreffende minister daarmee 
gelijk te stellen functie: 

266,67 euro bruto per maand (3.200 euro bruto per jaar) 

 

Vaste vergoeding andere functies: indien vermeld op de door de betreffende 
minister vastgestelde lijst: maximaal 133,33 euro bruto per maand  

(1.600 euro bruto per jaar). In bijzondere gevallen maximaal  

3.200 euro bruto per jaar. 
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Functionarissen die een vaste vergoeding krijgen en kosten maakt die 
niet in bovengenoemde opsomming staan: geheel of gedeeltelijk vergoed op 
declaratiebasis. 

 

De medewerker die geen vaste vergoeding krijgt en representatiekosten 
maakt kan deze declareren als daarvoor toestemming is gegeven vóór het 
maken van kosten. 

BHV-vergoeding 

 

BHV-vergoeding is minimaal  

195,35 euro per jaar. 

 

Elk ministerie heeft bepaald wat de 
BHV-vergoedingen zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basishulpverlener 220 euro per jaar 

Allround BHVer  440 euro per jaar 

Managementtaken BHV 660 euro per jaar 

 

Per BHV-er geldt één van de bovengenoemde bedragen. 

Let op! Overgangsrecht: Compensatievergoeding van tweemaal het positieve 
verschil tussen de jaarlijkse vergoeding zoals die in 2013 gold en de jaarlijkse 
vergoeding zoals die in 2014 geldt. Het bedrag wordt in één keer uitbetaald. 

 

Jubileumtoeslag: 

5 jaar BHV: 360 euro 

10 jaar BHV: 440 euro 

15 jaar BHV en elke 5 jaar daarna 525 euro 

 

Overwerk BHV: voor alle deelnemende BHV-ers ongeacht schaal, 125 
procent van het uursalaris dat hoort bij het maandsalaris van 2745,11 euro 
(max. schaal 7) 
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Studiefaciliteiten 

 

Studiekosten: geen definitie 

 

 

 

 

100 procent studieverlof met 
behoud van bezoldiging bij een 
verplichte scholing of voor een 
herplaatsingskandidaat voor: 

   - het volgen van lessen en stages 

   - het afleggen van examens 

 

50 procent studieverlof met behoud 
van bezoldiging bij scholing die 
aantoonbaar bijdraagt aan 
vastgelegde loopbaanafspraken, 
voor: 

- Het volgen van lessen en 
stages 

- Het afleggen van examens 

 

Reis- en verblijfskosten: geen 
bepalingen 

Onder scholingskosten worden verstaan de kosten van de door de 
onderwijsinstelling verplicht gestelde onderwijsmiddelen, les- en 
examengelden en verplicht gestelde excursies of studiereizen. 

Niet onder scholingskosten vallen de kosten voor internet, computers, printers 
en bijkomende kosten als inktpatronen, mappen, papier en dergelijke. 

 

100 procent studieverlof bij een verplichte scholing of voor een 
herplaatsingskandidaat voor: 

- Het volgen van lessen en stages 
- Contacturen 
- Zelfstudie van maximaal een dag per week, kan meer zijn als 

manager dat beslist 

- Afleggen van examens. 

 

50 procent studieverlof met behoud van bezoldiging bij scholing die 
aantoonbaar bijdraagt aan vastgelegde loopbaanafspraken, voor: 

- Het volgen van lessen en stages 
- Contacturen 
- Zelfstudie van maximaal een dag per week, kan meer zijn als 

manager dat beslist. 

- Afleggen van examens. 

 

Reis- en verblijfskosten bij verplichte scholing, herplaatsingkandidaten, of 
scholing die aantoonbaar bijdraag aan vastgelegde loopbaanafspraken: de 
regeling/bedragen die voor dienstreizen geldt. Uitzondering: vergoeding van 
treinreizen alleen 2

e
 klasse. 

Reis- en verblijfskosten bij scholing op eigen initiatief: niet geregeld, maar 
incidenteel kan de manager hiervoor een tegemoetkoming in de kosten 
toekennen met toepassing van artikel 69 ARAR. 

Opbouw compensatie-uren bij 
ziekte 

Per ministerie kon dit worden 
bepaald. De meest gangbare 

Na vier aaneengesloten weken wegens ziekte geheel of geheel gedeeltelijk 
niet gewerkt, stopt de opbouw van compensatie-uren. 



 

  Pagina 5 van 5 

 afspraak is dat opbouw van 
compensatie-uren stopt na 28 
dagen geheel of gedeeltelijk ziek 

 


