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1. Inleiding  
 
Beloning is een onderwerp dat maatschappelijk en politiek altijd de aandacht trekt. Excessen rondom 
bonussen in het bedrijfsleven wakkert de discussie over beloningen aan. Hoewel het beloningsbeleid 
bij de overheid naar aard en schaal anders is, worden ook de ontwikkelingen bij het Rijk al een 
geruim aantal jaren gevolgd, zowel de hoogte van de variabele beloningen als de verdeling daarvan. 
De verschillen in beloning naar schaalniveau en de wens tot versobering van variabele beloningen als 
gevolg van de economische crisis hebben de eerste aanzet gegeven tot een beleidslijn ten aanzien 
van bijzondere beloning: het (tijdelijk) Beleidskader Extra Belonen. 
 

1.1 Het tijdelijk Beleidskader Extra Belonen 
Sinds 2010 is bij de sector Rijk gewerkt met het tijdelijk Beleidskader Extra Belonen (BEB). Het BEB is 
een bestuurlijke afspraak tussen de secretarissen-generaal om enkele rijksbrede richtlijnen te 
hanteren bij het beloningsbeleid, de toepassing van paragraaf 7.9 van de CAO Rijk (eenmalige 
uitkering of toelage om een andere reden – voorheen geregeld in artikel 22a van het BBRA 1984). 
Het doel is om rijksbreed op een geharmoniseerde wijze terughoudend te zijn met het toekennen 
van extra beloningen en een evenredige verdeling van eenmalige uitkeringen over de medewerkers 
na te streven. Afwijking van de richtlijnen is in bijzondere gevallen mogelijk onder hantering van het 
beginsel ‘pas toe of leg uit’, beter bekend als: ‘comply or explain’. 
Extra beloning kan om diverse redenen worden toegekend. Het BEB onderscheidt: 

• Het leveren van een bijzondere prestatie, waarvoor over het algemeen een eenmalige 
uitkering wordt toegekend 

• Arbeidsmarktoverwegingen met het oog op het werven en behouden van gekwalificeerde 
medewerkers. Hiervoor wordt over het algemeen een toelage toegekend 

• Bijzondere functiekenmerken: zoals functies met een hoog afbreukrisico bij bijvoorbeeld de 
AIVD. Hiervoor wordt over het algemeen ook een toelage toegekend 

• Andere overwegingen dan de bovenstaande. 
Bij toekennen van een uitkering of toelage via het P-Direktportaal dient de reden daarvoor ook te 
worden opgegeven, dit met het oog op de rapportages. 
 
Het doel van het BEB is om tot een vorm van normering van extra beloning te komen. Uitgangspunt 
is daarbij het richtgetal voor de toekenning van eenmalige uitkeringen: 25% per schaalcategorie.  
 

1.2 Recente ontwikkelingen tot 2018 
Het aandeel beloning van schaalcategorie 15+ is in de jaren vanaf 2011 steeds lager in vergelijking 
met 2011. Het verschil tussen 2011 en 2017 is (een daling van) 9,8% procentpunt. Deze daling is 
groter dan in de andere schaalcategorieën. 
 
In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe de beloningen zijn verdeeld over het totaal aantal 
medewerkers dat werkzaam is geweest in 2017.  
Voorbeeld: van alle personen werkzaam geweest in 2017 zat 7,7 + 1,2 = 8,9 procent in schaal 1-5 en 
van alle personen werkzaam geweest in 2017 zat 30,1 procent in schaal 11-14 en is niet beloond. 
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1.3 Structureel Beleidskader Extra Belonen 
In 2018 zijn stappen gezet om tot een structureel BEB te komen. Na jaren van economische crisis, 
met zijn weerslag op de arbeidsmarkt met daarbij voor de sector Rijk een lange periode van 
taakstellingen en daardoor beperkte in- en uitstroom, is er een periode van hoogconjunctuur 
aangebroken die hierin verandering brengt. Bij de herijking van het huidige strategisch 
personeelsbeleid van het Rijk dat ook in de crisisjaren is opgesteld is er aandacht voor de gewijzigde 
arbeidsmarktsituatie. In het strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 “Werk bij het Rijk, Rijk aan het 
werk” is aangegeven dat waar nodig het beloningsniveau voor hoogwaardige en schaarse 
specialisten, met bijvoorbeeld expertise op het gebied van ICT, financiën en inkoop adequaat moet 
kunnen worden bijgesteld. Voor het functioneren van de overheid is het van belang dat op deze 
belangrijke terreinen voldoende expertise in huis is. Om dit te realiseren is ook aandacht nodig voor 
het beloningsniveau, zodat deze hoogwaardige en schaarse specialisten in dienst genomen en 
gehouden kunnen worden.  
De Interdepartementale Commissie Overheids- en Personeelsbeleid (ICOP) is op voorstel van het 
Interdepartementaal Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden (IPRA) in maart 2018 tot een 
rijksbreed gedragen voorstel aan bestuurderszijde gekomen waarbij het nodig is om het in het 
huidige BEB gestelde maximum voor de toelage te verhogen van 8,3% naar 16,6%. De voorgestelde 
maximering is bewust breed gehouden (dus geen specificatie naar functies) om in te kunnen spelen 
op knelpunten op de arbeidsmarkt. Het staat ieder departement vrij om te bepalen of het gebruik wil 
maken van een deel of het geheel van de geboden ruimte.  
 

7,7%
1,2%

45,1%

7,1%

30,1%

6,2%

2,0% 0,6%

S 1-5 geen beloning

S 1-5 beloond

S 6-10 geen beloning

S 6-10 beloond

S 11-14 geen beloning

S 11-14 beloond

S 15+ geen beloning

S 15+ beloond
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Voor u ligt het structureel Beleidskader Extra Belonen. Dit beleidskader betreft een voortzetting van 
het tijdelijke BEB met een paar wijzigingen. Daarnaast is het beleidskader in januari 2020 aangepast 
aan de terminologie van de CAO Rijk die sinds 1 op januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren in werking is getreden, de vervallen rechtspositionele regelingen zoals het BBRA 1984 
vervangt.  
Het Beleidskader Extra Belonen is kader stellend waarbij de bestuurder verantwoordelijk is voor 
zowel de toepassing van het kader als voor ‘comply or explain’. Het is ter instemming voorgelegd aan 
de GOR Rijk (GORR) op grond van artikel 27 Wet op de ondernemingsraden (Wor). Op grond van de 
Wor heeft een ondernemingsraad instemmingsrecht ten aanzien van een invoering of wijziging van 
een beloningssysteem, dat al dan niet extra vormen van beloning kan omvatten.  
De bepaling van de grondslagen voor toekenning van een beloning is de verantwoordelijkheid van de 
departementen. Zij kunnen zelf nadere regels hebben gesteld.  
 

  



6 
 

2. Normen van het beleidskader en regels extra belonen 
 

2.1 Normen structureel beleidskader 
De normen van het Beleidskader extra belonen kader zijn: 
 
 
Toekenning van eenmalige uitkeringen: 
- een eenmalige uitkering wordt per departement per schaalcategorie jaarlijks aan maximaal 25% van 
de medewerkers toegekend; 
- het percentage per categorie mag maximaal 5% afwijken van het totaalgemiddelde van het 
departement1; 
- in beginsel bedraagt de uitkering minimaal € 250,- en maximaal één maandsalaris; daarnaast wordt 
bij voorkeur een vaste staffel gehanteerd van een kwart, de helft en driekwart van een maandsalaris. 
 
Toekenning van toelagen: 
- een toelage wordt in beginsel toegekend voor een bepaalde duur; 
- een toelage bedraagt maximaal 16,6% van het salaris. 
 
 
Overige afspraken zijn: 

- voor alle eenmalige uitkeringen en toelagen geldt dat departementen de redenen voor 
toekenning en voor de grootte ervan vastleggen; daarnaast worden gegevens opgenomen 
over de andere vormen van extra beloning en worden de departementen jaarlijks over het 
beeld gerapporteerd; met het oog op de registratie heeft P-Direkt het salarissysteem en het 
portaal aangepast;  

- naast de eenmalige uitkeringen en toelagen wordt ook de toekenning van andere vormen 
van extra beloning (namelijk de salarisverhogingen van meer dan één periodiek en de 
verhogingen tot een bedrag in de naast hogere schaal) gemonitord; BZK zal daartoe de 
gegevens aggregeren en terugkoppelen aan de departementen; 

- voor de leden van de Top Management Groep (TMG) zijn de richtlijnen van het structurele 
beleidskader van toepassing; 

- departementale ondernemingsraden worden geïnformeerd over het structurele 
beleidskader;  

- het structureel beleidskader is ter instemming aan de GORR voorgelegd om het een definitief 
karakter te laten krijgen; de GORR heeft in de overlegvergadering van 2 juli 2018 ingestemd 
met het structureel Beleidskader Extra Belonen;  

- de bestuurders van de departementen rapporteren jaarlijks over de uitvoering van het kader 
binnen hun departement aan de hun medezeggenschapsorganen; hierbij komen aan de orde 
alle vormen van extra beloning en worden eventuele afwijkingen van de richtlijnen 
toegelicht; 

- vanaf 2018 wordt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk uitgebreider dan voorheen 
gerapporteerd over de toekenning van extra beloningen van het Rijk en wordt via intranet 

                                                           
1 In 2010 (het eerste jaar van het BEB) was dit 10% 
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informatie verschaft over zowel het extra belonen bij de departementen als het rijksbrede 
beeld; 

- Het structurele beleidskader gaat in per 1 januari 2019. 
 

2.2 Regels rond extra beloning 
In de CAO Rijk komen de begrippen ‘variabel belonen’ en ‘extra belonen’ niet expliciet voor. 
Hetzelfde geldt ook voor de veel en door elkaar gebruikte termen ‘bewust belonen’ en ‘bijzonder 
belonen’. Relevante rechtspositionele begrippen op het gebied van beloning zijn: salaris en 
salarisschaal (met een aantal salarisnummers of ‘periodieken’) en de toelage of eenmalige uitkering 
om andere reden. Meer specifieke toelagen en vergoedingen2 blijven hierbij buiten beschouwing. 
 
Op grond van de CAO Rijk zijn de volgende vormen van extra beloning te onderscheiden boven het 
reguliere salaris3: 

– Verhoging van het salaris met meer dan één periodiek bij meer dan in voldoende mate 
functioneren dan wel indien daartoe op andere gronden aanleiding bestaat (paragraaf 6.2); 

– Verhoging van het salaris tot een bedrag in de naast hogere schaal bij uitstekend functioneren 
en het maximum van de geldende schaal is bereikt (paragraaf 6.2); 

– Toekenning van een eenmalige uitkering of toelage om andere reden ( paragraaf 7.9). Expliciet 
is in paragraaf 26.2 gesteld dat deze uitkeringen en toelagen ook aan een groep van 
ambtenaren kunnen worden verstrekt. 

 
Daarnaast zijn blijken van waardering mogelijk in de vorm van attenties als cadeaubonnen, etentjes, 
congresbezoek, vrije dagen. 
 
Extra beloning kan om diverse redenen worden toegekend. Buiten de in paragraaf 6.2 genoemde 
redenen zijn mogelijke gronden: 

– Arbeidsmarktoverwegingen: werven en behouden van gekwalificeerde medewerkers. 
Hiervoor is een toelage mogelijk, over het algemeen voor een langere duur; inzetten van de 
eenmalige uitkering voor dit doel kan evenwel ook; 

– Het leveren van een bijzondere prestatie. Toekenning van een eenmalige uitkering ligt dan in 
de rede ofwel het geven van een attentie. Dit staat bekend als ‘boter bij de vis’ beloning4; 

– Het algeheel goed presteren, uitstijgend boven de gestelde eisen. Als paragraaf 6.2 niet in 
aanmerking komt, kan een eenmalige uitkering of een toelage worden toegekend; 

– Bijzondere functiekenmerken kunnen ook reden zijn voor toekenning van een toelage. 
Gedacht kan worden aan functies met een hoog afbreukrisico bij bijvoorbeeld de AIVD, 
onderdelen van Justitie en van Buitenlandse Zaken; 

– Andere overwegingen, zoals het compenseren van inkomensverschil na een reorganisatie. 

  

                                                           
2 Zoals, toelage onregelmatige dienst, toelage bezwarende omstandigheden, BHV-vergoeding, overwerkvergoeding, 
jubileumuitkering. 
3 Afgezien van de jaarlijkse periodieke verhoging bij voldoende functioneren, die mogelijk is zolang het 
maximumsalaris van de geldende schaal nog niet is bereikt. 
4 Soms wordt de term alleen voor attenties(bonnen) gebruikt 
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3. Bepalingen beleidskader 
 
3.1 Algemeen 
Het beleidskader geeft richtlijnen voor de toekenning van extra beloning aan rijksambtenaren. In het 
bijzonder betreffen deze de toepassing van paragraaf 7.9 van de CAO Rijk 2020 (eenmalige uitkering 
of toelage om andere reden). Daarnaast zijn er bepalingen over het monitoren van en rapporteren 
over beloningen op grond van paragraaf 6.2 van de cao (het toekennen van extra periodieken en het 
inpassen in de naast hogere schaal). 
 
Het kader is een bestuurlijke afspraak tussen de secretarissen-generaal om enkele rijksbrede 
richtlijnen te hanteren bij het beloningsbeleid. Het doel is om rijksbreed op een geharmoniseerde 
wijze terughoudend te zijn met het toekennen van extra beloningen en een evenredige verdeling 
ervan over de medewerkers na te streven. Afwijking van de richtlijnen is in bijzondere gevallen 
mogelijk onder hantering van het beginsel ‘comply or explain’. 
 
 
3.2. Eenmalige uitkeringen en toelagen 
Eenmalige uitkeringen en toelagen kunnen om diverse redenen worden toegekend. De afweging om 
al dan niet een uitkering of toelage te geven hangt af van de eigen situatie en beleidsregels van het 
departement. 
Voor elke toekenning is in beginsel een motivering aanwezig. De reden tot toekenning (bijvoorbeeld 
‘boter bij de vis’) kan geen overweging zijn om de desbetreffende uitkering of toelage buiten het 
kader te plaatsen.  
Inzicht in de motieven kan de feitelijke achtergrond van bijzondere beloningen verduidelijken en ook 
mogelijke differentiatie in toekenning per departement en/of personeelscategorie verklaren. Tevens 
is het voor het management een hulpmiddel voor een juiste toepassing en voor de communicatie. De 
departementen leggen daarom bij de toekenning van uitkeringen en toelagen op grond van 
paragraaf 7.9 van de CAO Rijk vast wat de reden daarvan is: arbeidsmarkt, prestatie, bijzonder 
functiekenmerk of een andere overweging.  
 
Richtlijnen voor de toekenning van eenmalige uitkeringen zijn: 

- een eenmalige uitkering wordt per departement per schaalcategorie jaarlijks aan maximaal 
25% van de medewerkers toegekend; 

-  het percentage per categorie kan maximaal 5% afwijken van het totaalgemiddelde van het 
departement; 

- in beginsel bedraagt de uitkering minimaal € 250 en maximaal één maandsalaris; daarnaast 
wordt bij voorkeur een vaste staffel gehanteerd van een kwart, de helft en driekwart van een 
maandsalaris. 

 
Toelichting: Het maximumpercentage voor de verdeling is een bovengrens. Elk departement hanteert 
deze in de context van de toekenningen in de laatste jaren. 
Het gemiddelde van 25% is geen streefcijfer. Met andere woorden: het is niet de intentie om bij een 
vigerend lager gemiddelde toe te groeien naar dit percentage. Ter illustratie: als het gemiddelde 
percentage van een ministerie 22% bedraagt (zoveel procent van alle medewerkers heeft een 
eenmalige uitkering ontvangen), dan kan bij de 5%-bandbreedte een schaalcategorie minimaal 17% 
toekenningen hebben en maximaal 27%. 
 
Voor afwijkingen van de aangegeven bandbreedte geldt – evenals voor de andere afspraken – het 
‘comply or explain’ beginsel. Een verklaring voor een hoger toekenningpercentage dan gemiddeld 
kan bijvoorbeeld zijn het voorkomen van groepsbeloning. Daarnaast kunnen voor specifieke groepen 
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geldende arbeidsmarktoverwegingen of bijzondere functiekenmerken een plausibele achtergrond 
vormen voor een meer dan evenredige extra beloning. 
 
Het genoemde minimumbedrag voor de eenmalige uitkering is bedoeld als praktische grens. 
Daaronder kan gewerkt worden met attenties. 
De staffeling tot één maandsalaris bevordert de (rijksbrede) transparantie in de toepassingspraktijk 
en biedt daarnaast uitvoeringstechnische voordelen. 
 
Richtlijnen voor toekenning van toelagen zijn: 

- een toelage wordt in beginsel toegekend voor een bepaalde duur; een uitzondering hierop 
vormen de functie gerelateerde toelagen; 

- voor de toelage wordt geen minimum bepaald, wel een maximum, namelijk 16,6 % van het 
salaris. 

 
Toelichting: Een toelage wordt in beginsel toegekend voor de duur van de gronden. Om 
gewoontevorming te voorkomen is toekenning voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld twee of drie 
jaar) te prefereren, waarna kan worden bezien of de grondslag nog langer geldig is dan wel of een 
structureel alternatief wenselijk is. 
 
 
3.3 Andere vormen van extra belonen 
Departementen monitoren binnen de eigen organisatie andere vormen van extra beloning. Het 
betreft de salarisverhogingen met meer dan één periodiek en salarisverhogingen tot een bedrag in 
de naast hogere schaal. 
 
BZK zal gegevens hierover verzamelen en op geaggregeerd niveau terugkoppelen aan de ministeries. 
De monitoring over andere beloningsvormen is bedoeld om mogelijke effecten van de richtlijnen 
voor de toeslagen op andere beloningsvormen tijdig te onderkennen. Het uitgangspunt hierbij is het 
voorkomen van het ‘waterbedeffect’. 
 
 
3.4 Verantwoorden en rapporteren 
 
Historie 
Het Sociaal Jaarverslag Rijk, dat jaarlijks op de verantwoordingsdag aan de Kamer werd aangeboden, 
gaf informatie over de bijzondere beloningen (toen nog eenmalige en periodieke toeslagen 
genaamd). Vanaf 2010 is jaarlijks volgens de afspraak in het tijdelijke beleidskader verslag gedaan 
van de extra beloningen bij het Rijk. Sinds er geen Sociaal jaarverslag Rijk meer bestaat is er voor 
gekozen een kolom over de toekenningen van toeslagen op te nemen in de bijlagen van de 
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk en separaat een rapportage Extra Beloning Rijk op te maken. In 
de Jaarrapportage Bedrijfsvoering wordt het rijksbrede beeld gegeven ter informatie van de Tweede 
Kamer. Daarnaast maakte de directie Ambtenaar en Organisatie (voorheen Organisatie- en 
Personeelsbeleid Rijk (OPR)) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
een meer gedetailleerde rapportage voor de departementen, de Jaarrapportage Extra Beloning Rijk. 
Laatstgenoemde rapporteren op hun beurt het beeld in de eigen organisatie aan de 
medezeggenschapsorganen. In de rapportage Extra beloning Rijk werd informatie verschaft over de 
ontwikkelingen van extra belonen bij de diverse departementen en rijksbreed (Zie JBR 2016, P. 69). 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/17/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2016
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De rapportage Extra beloning Rijk werd op het intranet geplaatst en niet naar de Tweede Kamer 
gestuurd.  
 
Schaalcategorieën 
Als uniforme schaalcategorieën worden gehanteerd: schaal 1 tot en met 5; 6 tot en met 10; 11 tot en 
met 14 en 15+. Deze indeling, die anders is dan die verder in het Sociaal Jaarverslag werd 
gehanteerd, doet meer recht aan de getalsverhoudingen bij het Rijk. Ze sluit ook aan bij de grens 
voor overwerkvergoeding (toepasbaar tot en met schaal 10) en bij de afbakening van de hogere 
functies. De bestuurders van de departementen rapporteren voor de eigen organisatie jaarlijks aan 
de medezeggenschapsorganen over alle vormen van extra beloning. De verslaggeving geeft het 
interne beeld van de toekenningen per schaalcategorie (passend bij het desbetreffende departement 
en met inachtneming van zorgvuldigheid ten aanzien van bijzondere groepen) met desgewenst een 
onderverdeling in ‘boter bij de vis’ beloningen (in de vorm van een toeslag, niet de attenties) en 
beloningen naar aanleiding van de jaarlijkse gesprekkencyclus. Indien de departementale verdeling 
van de eenmalige toeslagen afwijkt van de rijksbreed geldende bandbreedtes, wordt deze toegelicht 
aan de departementale medezeggenschap. Rapportage geschiedt uiterlijk in mei van het jaar volgend 
op het verslagjaar. 
 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 
In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk stonden tot 2018 enkel de rijksbrede eenmalige en 
periodieke toeslagen weergegeven en werden algemene redenen genoemd voor de toekenningen 
van toeslagen, zonder onderscheid naar schaalcategorieën. Uit het IPRA is gebleken dat alle 
departementen zelf rapporteren aan hun medezeggenschap los van de Jaarrapportage Extra 
Beloning Rijk. De samenstelling van de Jaarrapportage Extra Beloning Rijk was erg arbeidsintensief en 
werd, mede door de departementale afstemming, pas laat beschikbaar gesteld. Om deze redenen 
hebben de IPRA en de ICOP ingestemd met het voorstel de informatie over extra belonen vanaf 2018 
uitgebreider dan voorheen te verwerken in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk en niet meer 
separaat te rapporteren in de rapportage Extra beloning Rijk. Dit is met de GORR besproken. De 
bestuurders van de departementen blijven jaarlijks rapporteren over alle vormen van beloning voor 
de eigen organisatie aan hun medezeggenschap. In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk zullen 
vanaf 2018 de reden van extra belonen toegelicht worden en een aanvullende tabel opgenomen 
worden over schaalcategorieën en extra beloningen. Hiermee wordt voldaan aan de rapportage 
verplichting en de departementen beschikken sneller over de rijksbrede informatie ook al is dit in 
beknoptere vorm.  
 
 
3.5 Implementatie 
Departementen passen extra beloning toe in de context van de periodieke personeelsgesprekken 
tussen leidinggevende en medewerker over functioneren, prestaties en bijzondere omstandigheden. 
De leidinggevende houdt daarbij oog voor de relatieve waardering ten opzichte van vergelijkbare 
functionarissen én voor de verhouding tussen de verschillende schaalcategorieën. 
Ervaringen in de toepassingspraktijk laten zien dat de verdeling van eenmalige uitkeringen en 
toelagen meer aandacht verdient, ook in het licht van de redenen tot het toekennen van extra 
beloning. Vaak zijn werkaspecten waarop lager ingeschaalde functionarissen bijzonder kunnen 
presteren, zoals klantgerichtheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, minder in beeld dan aspecten 
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als afbreukrisico en zwaarte van overleg bij hoger ingeschaalden. Meer in het algemeen is in de 
toepassingspraktijk aandacht voor transparantie en onderbouwing van extra beloningen goed. 
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4. Bijzonder belonen in de afgelopen jaren 
 
De verschillen in beloning naar schaalniveau leidde in 2006-2007 tot vragen van de Tweede Kamer. In 
2009 kwam als gevolg van de economische crisis daarbij de wens tot versobering van de variabele 
beloningen. Dit was de eerste aanzet voor het (tijdelijk) Beleidskader Extra Belonen, dat in 2010 in 
werking trad. 
 
 

4.1 Ontwikkeling en evaluatie 
De werkingsduur van het tijdelijk beleidskader was drie jaar. Een evaluatie heeft plaatsgevonden in 
2014. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het tijdelijke beleidskader een hanteerbaar kader is 
met betrekking tot het toekennen van extra beloningen, zowel voor departementen als rijksbreed. 
De aanbeveling is gedaan om het kader structureel te maken met betrokkenheid van de GORR en de 
afspraak is gemaakt dat het BEB van toepassing wordt voor de leden van de TMG 
(topmanagementgroep). In afwachting daarvan is de aanbeveling gedaan het tijdelijke beleidskader 
te verlengen totdat er een structureel kader gereed is.  
 
Sinds 1 januari 2013 is er een Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet is bedoeld voor 
bestuurders en toezichthouders van publieke- en semipublieke instellingen, zoals: ziekenhuizen, 
scholen, publieke omroepen en woningcorporaties, gesubsidieerde instellingen en de gehele 
overheid, waaronder de Rijksdienst. Het doel van de WNT is bovenmatige beloningen en te hoge 
ontslagvergoedingen van de hoogste bestuurders en toezichthouders van deze organisaties 
tegengaan. De maximale bezoldiging van topfunctionarissen in 2017 was volgens de wet maximaal € 
181.000, in 2019 maximaal € 194.000. De systematiek van het inschalen en van het toekennen van 
een jaarlijkse periodiek - als de medewerker in voldoende mate functioneert- is nu ook op TMG-
leden van toepassing. In zoverre is de bezoldigingssystematiek gelijk aan die van de andere 
rijksambtenaren daarom is ook het BEB van toepassing op de TMG-leden met ingang van 1 januari 
2019. 
 
 

4.2 Rapportages 
Het Sociaal Jaarverslag Rijk en in de afgelopen jaren de Jaarrapportage Extra Beloning Rijk geven elk 
jaar een overzicht van de eenmalige uitkering en toelage op grond van paragraaf 7.9 van de CAO Rijk 
(tot 1 januari 2020 bekend als toeslagen op grond van BBRA 1984, artikel 22a). De gegevens over 
2009 laten zien dat het aandeel van bijzondere beloning in dat jaar sterk is gedaald. In dat jaar heeft 
15% van de medewerkers een eenmalige uitkering of toelage gehad tegenover 22% in 2008 en 2007 
en 28% in 2006. De ingezette sobere lijn is dus meteen zichtbaar geworden in de realisatiecijfers. 
Eenmalige uitkeringen zijn in totaal verstrekt aan 13% van de medewerkers, welk percentage ruim 
onder het door de minister van BZK aangegeven richtgetal ligt. 
Ook de verdeling over de schalen was in 2009 evenwichtiger dan voorheen. In lijn met de 
beleidsafspraak op SGO-niveau om de toekenning van eenmalige uitkeringen voor de top te 
beperken is in dat jaar het aandeel in de schalen 14-16 gedaald van 30% naar 18% en in de schalen 
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17+ van 49% naar 19%5. Het aandeel van eenmalige uitkeringen in de topmanagementgroep komt 
vrijwel overeen met dat van de 17+ categorie. 
Bij de bespreking van het Sociaal Jaarverslag 2009 in de Tweede Kamer is gebleken dat er ondanks de 
ingezette trend kritische aandacht blijft voor de redenen voor en verdeling van bijzondere beloning. 
Overigens kwam ook toen naar voren dat er veel begripsverwarring is rond bijzondere beloningen. 
Het beeld is dat het vooral om prestatiebonussen gaat. Dat ook arbeidsmarktoverwegingen en 
bijzondere functiekenmerken een grondslag kunnen zijn voor toekenning en dat de eerstgenoemde 
met name in de hogere schaalcategorieën relevant zijn, lijkt moeilijk over het voetlicht te brengen. 
Hetzelfde geldt voor de bestaande diversiteit in toepassing van eenmalige uitkeringen en toelagen bij 
de departementen. Een verbeterde informatievoorziening zal leiden een meer reële beeldvorming 
over de toepassingspraktijk bij het Rijk. 
 
Uit de Jaarrapportage Extra Beloning Rijk 2011 blijkt dat in 2010 en 2011 de toegekende extra 
beloningen ruim binnen het kader blijven. Er is sprake van een dalende trend zowel bij een 
eenmalige uitkering als bij de toelagen. Schaal 15+ krijgt een onevenredig deel van de uitkeringen en 
toelagen. Een aantal ministeries heeft aangegeven daar strakker op te gaan sturen. Eenmalige 
uitkeringen van meer dan een maandsalaris komen weinig voor en van een merkbaar waterbed-
effect is (nog) geen sprake (verschuiving van de uitkeringen en toelagen naar andere vormen van 
beloning). De ontwikkelingen in de periode tot 2013 laten zien dat rijksbreed het aantal beloningen 
over het algemeen daalt, in 2010 heeft 19,3%, in 2011:17,6%, in 2012: 17,7% en in 2013 heeft 17,4% 
van de medewerkers een extra beloning ontvangen. Dit percentage is verder gedaald naar 15,3 % in 
2016. 
Het rijksbrede aantal medewerkers met een toelage is gedaald (van 3,2% in 2009 naar 2,4% in 2016) 
en het aantal met een eenmalige uitkering fluctueerde licht maar was dalend in 2009 ten opzichte 
van 2013 (van 2009: 12,6% en in 2013: 11,5%). In de jaren daarna blijft de trend dalend, in 
2015:11,3% en in 2016: 10,6%. 
 
 

4.3 Gewijzigde omstandigheden 
Na jaren van economische crisis, met zijn weerslag op de arbeidsmarkt met daarbij voor de sector 
Rijk een lange periode van taakstellingen en daardoor beperkte in- en uitstroom, is er een periode 
van hoogconjunctuur aangebroken die hierin verandering brengt. 
In het strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 is aangegeven dat waar nodig het beloningsniveau voor 
hoogwaardige en schaarse specialisten adequaat moet kunnen worden bijgesteld. Voor het 
functioneren van de overheid is het van belang dat op deze belangrijke terreinen voldoende 
expertise in huis is. Hiervoor is ook aandacht nodig voor het beloningsniveau, zodat deze specialisten 
in dienst genomen en gehouden kunnen worden. Het blijkt thans in de praktijk regelmatig lastig om 
functies op de gebieden ICT, financiën en inkoop te vervullen. Het probleem lijkt grotendeels te 
liggen aan de schaarste op de arbeidsmarkt. Een toelage op het salaris bij het werven of behouden 
van deze specialisten kan dit deels oplossen. Meer ruimte in de normering van de periodieke toeslag 
kan daarbij een positieve bijdrage leveren.  
 
 

                                                           
5 Sociaal jaarverslag Rijk 2009, blz. 45 
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4.4 Cijfers tot 2018  
Hieronder worden de percentages getoond van de beloningen die zijn verstrekt. 

  S 1-5 beloond S 6-10 beloond S 11-14 beloond S 15+ beloond 
2011 16,0% 15,4% 20,7% 33,5% 
2012 14,9% 13,3% 18,2% 27,4% 
2013 17,0% 15,0% 20,5% 29,8% 
2014 15,1% 14,7% 20,8% 30,6% 
2015 14,4% 13,5% 19,5% 25,5% 

2016*6 9,6% 7,9% 11,6% 11,2% 
2017 13,5% 13,6% 17,0% 23,7% 

 

                                                           
*6 In 2016 zijn de personen die meer dan 1 periodiek hebben ontvangen in het desbetreffende jaar niet 
meegenomen. 
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