
  
  
  
  
  
  
  
SCHADELOOSSTELLING LEDEN TWEEDE KAMER (oktober 2015) 
 
  
  
A. De schadeloosstelling  
  
De Kamerleden genieten een schadeloosstelling opgebouwd uit het bedrag dat is verbonden 
aan het hoogste salarisnummer van schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en een maandelijkse vakantie-uitkering van 8%.  
Daarnaast vindt er een opbouw plaats van een eindejaarsuitkering die ieder jaar in november 
wordt uitbetaald. De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt op dezelfde wijze vastgesteld 
als die voor rijksambtenaren. Benadrukt zij dat deze koppeling aan schaal 16/10 niet betekent 
dat voor de functie van Kamerlid een vergelijkbare ambtelijke functie aan te geven zou zijn. 
Alleen uit overwegingen van doelmatigheid, waar terughoudendheid met regelgeving onder 
moet worden begrepen, is voor dit systeem gekozen. Dit maakt immers voor aanpassing van 
de hoogte van de schadeloosstelling aan de wijzigingen van de bezoldiging van het burgerlijk 
overheidspersoneel geen afzonderlijke regelgeving nodig. 
Het einde van de uitbetaling van de schadeloosstelling c.a. valt samen met de dag van 
beëindiging van het Kamerlidmaatschap. Bij overlijden ontvangen de nagelaten betrekkingen 
driemaal het bedrag van de schadeloosstelling, dat over de laatste volle maand aan het 
Kamerlid werd uitgekeerd. 
  
Fictief werknemerschap 
  
Bij aanvang van het lidmaatschap dient het Kamerlid aan te geven of hij of zij kiest voor het 
zgn. fictieve werknemerschap. Als hiervoor wordt gekozen wordt loonheffing ingehouden 
over de schadeloosstelling, de vakantie- en eindejaarsuitkering. De onkostenvergoedingen 
worden onbelast uitbetaald en vallen onder de Werkkostenregeling. 
Leden die niet kiezen voor het fictieve werknemerschap krijgen in de regel voorlopige 
aanslagen van de belastingdienst. Zij ontvangen hun schadeloosstelling en 
onkostenvergoedingen netto en dienen aan het einde van het jaar deze onkostenvergoedingen 
te verantwoorden in de belastingaangifte. 
Op de schadeloosstelling worden in ieder geval de volgende premies ingehouden: de premie 
voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, invaliditeitspensioen en de premie voor de 
Zorgverzekeringswet. 
  
  
B. Aftrek neveninkomsten  
  
1. De schadeloosstelling wordt verminderd met de helft van het bedrag waarmee de 
neveninkomsten van het Kamerlid per jaar 14% van de schadeloosstelling te boven gaan, met 
dien verstande, dat de vermindering ten hoogste 35% van de schadeloosstelling per jaar 
bedraagt. Indien het Kamerlid een gedeelte van het kalenderjaar lid van de Kamer is, gelden 
de bedragen naar evenredigheid.  



2. Onder neveninkomsten wordt verstaan het gezamenlijke bedrag dat het Kamerlid wegens 
het verrichten van nevenactiviteiten tijdens het lidmaatschap geniet als: 
a. winst uit onderneming, 
b. zuivere inkomsten uit tegenwoordige arbeid. 
3. De neveninkomsten worden verrekend in het jaar waarin deze zijn genoten, met dien 
verstande dat geen verrekening meer plaats heeft, indien de neveninkomsten worden genoten 
na 31 december van het jaar waarin het lidmaatschap wordt beëindigd. 
4. Ieder jaar vóór 1 april of binnen twee maanden na zijn beëdiging verstrekt het Kamerlid aan 
de Belastingdienst/Haaglanden een opgave van de neveninkomsten die het Kamerlid verwacht 
over het desbetreffende kalenderjaar of gedeelte daarvan te zullen genieten, dan wel een 
verklaring, dat hij verwacht niet meer dan 14% aan neveninkomsten over dat jaar of een 
evenredig deel daarvan over het desbetreffende gedeelte van dat jaar te zullen genieten. 
5. De Belastingdienst/Haaglanden maakt een beschikking op met het bedrag van de 
voorlopige aftrek op de schadeloosstelling en verstrekt een afschrift daarvan aan het Kamerlid 
en het Salarisbureau van de Tweede Kamer. 
6. Het Kamerlid kan een verklaring inzenden dat een opgave van neveninkomsten achterwege 
zal blijven. In dat geval wordt de maximale korting toegepast op de schadeloosstelling. 
7. Zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar, zendt het Kamerlid of zenden zijn 
nabestaanden aan de Belastingdienst/Haaglanden een opgave van de neveninkomsten die over 
dat kalenderjaar zijn genoten, dan wel een verklaring dat over dat jaar niet meer dan 14% van 
de schadeloosstelling is genoten. Indien het Kamerlid een gedeelte van het kalenderjaar lid 
van de Kamer is geweest worden alleen de neveninkomsten die tijdens het 
Kamerlidmaatschap zijn genoten in aanmerking genomen. 
8. De Belastingdienst/Haaglanden maakt na ontvangst van deze opgave of verklaring een 
beschikking met het bedrag van de definitieve aftrek op de schadeloosstelling en verstrekt een 
afschrift daarvan aan het Kamerlid en het Salarisbureau van de Tweede Kamer. 
9. Indien een opgave of verklaring niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar is 
ontvangen, maakt de Belastingdienst/Haaglanden daarvan melding. In dat geval wordt de 
maximale korting toegepast. 
10. Het bedrag van de uitbetaalde schadeloosstelling kan, al dan niet op verzoek van het 
Kamerlid, worden herzien, indien op grond van de onherroepelijk geworden aanslag in de 
inkomstenbelasting daartoe aanleiding blijkt te bestaan. Dan vindt zo nodig terugbetaling of 
verrekening plaats. 
  
   
C. Onkostenvergoedingen 
  
 Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de Leden vier verschillende onkostenvergoedingen. 
    
1. Verkeer woning - Den Haag 
1.1. De Kamerleden ontvangen naar keuze een NS Business Card met OV-vrij abonnement, 
of een compensatie voor de reiskosten voor het woon-werkverkeer. Bij de vaststelling van het 
bedrag wordt er van uit gegaan dat niet met het openbaar vervoer wordt gereisd en is de 
volgende tabel van afstand woning tot het Kamergebouw van toepassing: 
 
0  - 10 km           
11 - 15 km     
16 - 20 km      
meer dan 20 km  
 
Deze onkostenvergoeding wordt onbelast verstrekt. 



  
2. Andere reiskosten 
Voorts ontvangen de Kamerleden ter vergoeding van de reiskosten buiten het verkeer naar en 
van Den Haag een bedrag gelijk aan de maximale belastingvrij toegestane vergoeding voor 
autokosten per kilometer op basis van 17.500 kilometer per jaar. De kilometervergoeding 
wordt door de Minister van Binnenlandse zaken vastgesteld. 
 
3. Vergoeding verblijfkosten 
De Kamerleden ontvangen ter vergoeding voor verblijfkosten in Den Haag een bedrag 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de afstand van de woonplaats van het Kamerlid tot het 
Kamergebouw. 
De hoogte van dit bedrag wordt berekend als volgt: 
 0 km      100 x bedrag A + 10 x bedrag B 
10 km            100 x bedrag A + 40 x bedrag B  
75 km               55 x bedrag A + 85 x bedrag B 
150 km en meer:   140 x bedrag B  
 
waarbij bedrag A gelijk is aan de som van de bedragen voor vergoeding van kosten voor 
lunch, avondmaaltijden voor kleine uitgaven overdag en 's avonds, en bedrag B gelijk aan de 
som van de bedragen voor maaltijden, voor logies en voor kleine uitgaven overdag en 's 
avonds. 
De vergoeding behorende bij afstanden, afgerond op hele kilometers, tussen de in 
bovenstaand schema genoemde afstanden, wordt berekend naar evenredigheid met het 
verschil tussen de in het schema aangegeven vergoedingen bij de naast hogere en naast lagere 
afstand. Het bedrag van de vergoeding wordt afgerond op hele euro’s. 
  
4. Vergoeding beroepskosten 
De Kamerleden ontvangen ter vergoeding van beroepskosten een bedrag dat door de minister 
van Binnenlandse Zaken aan de hand van de index materiële overheidsconsumptie van het 
Centraal Planbureau jaarlijks vast wordt gesteld. 
  
D. Toelagen voorzitter, ondervoorzitter en fractievoorzitters  
  
De voorzitter geniet boven de schadeloosstelling een toelage van 34% van de 
schadeloosstelling. 
De eerste en tweede ondervoorzitter genieten boven de schadeloosstelling een toelage van  
3,5% van de schadeloosstelling onderscheidenlijk 2,5% van de schadeloosstelling per jaar en 
de overige ondervoorzitters een toelage van 1% van de schadeloosstelling per jaar. 
De eerste ondervoorzitter die gedurende meer dan 30 dagen onafgebroken de functie van de 
voorzitter waarneemt, ontvangt voor die tijd in plaats van een toelage, bedoeld in het tweede 
lid, een toelage ten bedrage van de helft van die van de voorzitter. 
Indien in de bezoldiging van het rijkspersoneel een wijziging wordt aangebracht en wordt 
bepaald, dat deze wijziging een algemeen karakter draagt, worden te zelfde tijd of zo spoedig 
mogelijk daarna bij algemene maatregel van bestuur de in het eerst en tweede lid genoemde 
bedragen overeenkomstig de wijziging, die de hoogte van de schadeloosstelling ondergaat, 
opnieuw vastgesteld. 
Voor de fractievoorzitters wordt de schadeloosstelling voor de duur van hun voorzitterschap 
verhoogd met 1% van de schadeloosstelling per jaar, alsmede met 0,3% van de 
schadeloosstelling voor elk lid dat de fractie buiten de voorzitter telt, met dien verstande dat 
de verhoging in totaal niet meer dan 11,5% van de schadeloosstelling per jaar bedraagt. 



   
 
E. Verzekeringen 
  
Tijdens ziekte blijven Kamerleden de volledige schadeloosstelling en kostenvergoedingen 
ontvangen. Ingevolge de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (de APPA) hebben 
Kamerleden na aftreden recht op een uitkering, waarvan de duur afhankelijk is van de tijd die 
als Kamerlid is doorgebracht. In geval van invaliditeit kan de duur van de uitkering verlengd 
worden. 
Kamerleden zijn verplicht verzekerd krachtens de Zorgverzekeringswet. Zij ontvangen geen 
tegemoetkoming in de premie van de verzekering.  
  
F. Overdracht en overname pensioen 
  
De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) bevat onder andere de 
pensioenregeling voor ministers, staatssecretarissen en leden van de Tweede Kamer. Deze 
regeling geldt ook voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement, voor de Voorzitter 
van de Eerste Kamer en voor de Nationale Ombudsman en substituten. 
De genoemde functies worden hier verder aangeduid als "Appa-functies". 
  
In de Appa is de mogelijkheid opgenomen van zogenoemde waardeoverdracht en 
waardeovername. 
Dit houdt in ten aanzien van waardeovername, dat iemand die een Appa-functie gaat 
vervullen pensioen dat hij of zij heeft opgebouwd in de vorige functie, kan "meenemen" en 
inbrengen in de Appa-regeling. Daartoe moet het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar 
waar dat pensioen is ondergebracht, de waarde daarvan overdragen aan de uitvoerder van de 
Appa-regeling. 
De invoering van waardeoverdracht houdt in dat iemand die na afloop van het vervullen van 
een Appa-functie elders een functie gaat vervullen, zijn Appa-pensioen kan "meenemen" en 
inbrengen in de bij die nieuwe functie behorende pensioenregeling. Het Rijk draagt daartoe de 
waarde van zijn Appa-pensioen over aan de uitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar) van 
die regeling. 
  
De uitvoerder van de Appa-pensioenregeling voor de hierboven genoemde "Appa-functies" is 
formeel het Rijk, namelijk de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
In feite wordt de uitvoering verzorgd door Loyalis Maatwerk te Heerlen. Loyalis is een 
"dochter" van de Stichting Pensioenfonds ABP. 
  
Voor de procedure van waardeoverdracht verklaart de Appa de desbetreffende bepalingen van 
het "Besluit reken- en procedureregels recht op waardeoverdracht" van overeenkomstige 
toepassing. Iemand die van werkkring wisselt en daarmee van pensioenregeling, kan om 
waardeoverdracht respectievelijk waardeovername vragen. Hij of zij moet de procedure 
daarvoor starten binnen twee maanden na aanvang van deelneming aan de nieuwe 
pensioenregeling. 
  
Degene die waardeoverdracht aan het Rijk overweegt, moet dit als eerste stap in de procedure 
kenbaar maken bij Appa-pensioenen (de uitvoerder van de Appa-regeling). Degene die 
waardeoverdracht door het Rijk wil, moet dit als eerste stap in de procedure kenbaar maken 
bij de uitvoerder van de pensioenregeling die behoort bij de functie die hij is gaan vervullen 
na afloop van de vervulling van de Appa-functie. 


