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Artikel III
Artikel I treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
De Minister van Binnenlandse Zaken
van de Staatscourant waarin deze
Gelet op artikel 7, eerste lid, en artikel regeling wordt geplaatst en werkt
9 van het Besluit geneeskundige verterug tot en met 1 januari 1997.
zorging politie 1994;
Artikel II, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 november 1997.
Besluit:
Artikel II, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de tweede dag na
Artikel I
de dagtekening van de Staatscourant
De Regeling geneeskundige verzorging waarin deze regeling wordt geplaatst
politie 1997 wordt als volgt gewijzigd: en werkt terug tot en met 1 juli 1997.
In artikel 15, derde lid, onderdeel e
vervalt:
Deze regeling wordt met de toelich’Vergoeding: -Van de steunzolen en
ting in de Staatscourant geplaatst.
podotherapeutische zolen blijft f 50,–
per paar voor eigen rekening.’
Den Haag, 8 juli 1997.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Artikel II
H. F. Dijkstal.
De Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1996 wordt als volgt
Toelichting
gewijzigd:
A
In de Regeling geneeskundige verzorArtikel 1 komt als volgt te luiden:
ging politie 1997 (Stcrt. 1997, 12) is een
Voor de maanden november en
eigen bijdrage opgenomen inzake verdecember van het jaar 1997 wordt de
goeding van steunzolen en podotheraprocentuele premie geneeskundige
peutische zolen. De Commissie voor
verzorging politie vastgesteld op
georganiseerd overleg in politie-amb4,09% van de heffingsgrondslag, met
tenarenzaken heeft te kennen gegede volgende verdeling: een werkgeven in te stemmen met voornoemde
versbijdrage van 3,27% en een
regeling, die haar in concept was voorwerknemersbijdrage van 0,82%.
gelegd, met uitzondering van vorenbeB
doelde eigen bijdrage. Deze wijziging
Artikel 3 komt als volgt te luiden:
strekt ertoe de regeling in overeenHet bedrag waarboven van de
stemming te brengen met de afspraak
heffingsgrondslag geen bijdrage zal
tussen sociale partners.
worden berekend, wordt vastgesteld
Op grond van artikel 9 van het
op:
Besluit geneeskundige verzorging polivoor groep A:
tie 1994 wordt bij ministeriële regeling
het salarisbedrag behorend bij het
jaarlijks een drietal zaken met betrekmaximum van salarisschaal 8, salarisan- king tot de premie geneeskundige verciënniteit 8, vermeld in bijlage I, van
zorging politie vastgesteld:
het Besluit bezoldiging politie, vera. het totale premiepercentage van de
hoogd met de vakantie-uitkering
heffingsgrondslag en de onderverdebedoeld in artikel 23, eerste en vierde ling van die premie in een werkgeverslid, van het Besluit bezoldiging politie; en werknemersdeel;
voor groep B:
b. een nominale premie geneeskundihet salarisbedrag behorend bij schaal
ge verzorging politie;
11, salarisanciënniteit 6, vermeld in bij- c. het maximumbedrag waarboven van
lage I, van het Besluit bezoldiging poli- de heffingsgrondslag geen bijdrage zal
tie, verhoogd met de vakantie-uitkeworden (het zogenoemde premieplaring bedoeld in artikel 23, eerste en
fond). Sinds 1992 wordt verwezen naar
vierde lid, van het Besluit bezoldiging
de toepasselijke salarisschaal, waarpolitie.
door een automatische koppeling aan
algemene salariswijzigingen is gelegd.
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Om ongewenste premieschommelingen te voorkomen was op verzoek van
de politievakorganisaties de werknemerspremie over 1997 een fractie
hoger vastgesteld dan rekenkundig
noodzakelijk was. Door een tijdelijke
premieverlaging in november en
december 1997 wordt de bijdrage van
het politiepersoneel over 1997 vereffend.
Ten gevolge van het Arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Politie
van 24 februari 1997 wordt per 1 juli
1997 de vaste component van de vroegere inconviëntenvergoeding opgenomen in de schaalbedragen. Tevens is de
salarisstructuur gestroomlijnd. Zonder
wijziging van de premieregeling zou
de Dienst geneeskundige verzorging
politie vanaf 1 juli 1997 teveel premieinkomsten krijgen. De wijziging van de
maximumheffingsgrondslag voorkomt
dat ongewenste effect.
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