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Wijziging Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten Noord-Holland 2013
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel C. 15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;
Besluiten:

Artikel I
De Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten Noord-Holland 2013 wordt als volgt
gewijzigd:
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
Na onderdeel e wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
f. Bij algemene salariswijzigingen in de CAP worden de in dit artikel genoemde bedragen
op dezelfde voet en met ingang van hetzelfde tijdstip aangepast.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij is geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2013.

Haarlem, 29 september 2015.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Geconsolideerde versie
Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten provincie Noord-Holland 2013
(Gebaseerd op artikel C. 15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies)
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.

Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:
a.

ambtenaar:
de ambtenaar als bedoeld in artikel A. 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies (CAP), de werknemer en oproepkracht als bedoeld in artikel H.1 van de CAP.

b.

beschikbaarheidsdienst:
de verplichting van de ambtenaar om zich conform het bepaalde in artikel D.2, vijfde
lid, onderdeel b, van de CAP buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te
houden teneinde bij oproep zo nodig bepaalde werkzaamheden of taken te verrichten.

Artikel 2.

Soorten beschikbaarheidsdiensten

De beschikbaarheidsdienst is onder te verdelen in drie soorten:
a.
b.
c.

Bereikbaar en persoonlijk aanwezig na een oproep op locatie.
De ambtenaar is tijdens de beschikbaarheidsdiensten bereikbaar en is persoonlijk
aanwezig binnen een gestelde tijd op een bepaalde locatie.
Bereikbaar voor oproepen.
De ambtenaar is tijdens zijn beschikbaarheidsdienst bereikbaar. Hij hoeft in principe
niet op locatie aanwezig te zijn na een oproep.
Achterwacht.
De ambtenaar is tijdens zijn beschikbaarheidsdienst bereikbaar als achterwacht voor
ambtenaren die een onder onderdeel a of b genoemde beschikbaarheidsdienst hebben.

Hoofdstuk 2.
Artikel 3.

Vergoedingen
Toelagen voor beschikbaarheidsdienst

Voor het zich beschikbaar houden wordt een toelage toegekend op grond van artikel C.15, lid
1, van de CAP. De hoogte van de toelage wordt bepaald door het soort beschikbaarheidsdienst
als bedoeld in artikel 2:
a.
b.
c.
d.
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Voor bereikbaarheid en binnen de gestelde tijd aanwezig kunnen zijn op locatie wordt
een toelage verstrekt van € 268,00 *)bruto per week beschikbaarheidsdienst.
Voor bereikbaarheid voor oproepen wordt een toelage verstrekt van € 165,00 *) bruto
per week beschikbaarheidsdienst.
Voor de achterwacht wordt een toelage verstrekt van € 82,50 *) bruto per week
beschikbaarheidsdienst.
De toelagen in onderdelen a tot en met c zijn gebaseerd op een volledige week
beschikbaarheidsdienst en bestaat uit de som van de dagelijkse vergoedingen die
worden berekend op basis van een percentage van het in onderdeel a genoemde
bedrag, te weten: 1º. voor een doordeweekse dag: 10%;
2º. voor een zaterdag of zondag: 25%.

2015
e.

Bij een beschikbaarheidsdienst voor een deel van de week heeft de ambtenaar
aanspraak op een toelage voor de dagen waarop die dienst is verricht, berekend op
basis van de percentages, genoemd in onderdeel d.

f.

Bij algemene salariswijzigingen in de CAP worden de in dit artikel genoemde
bedragen op dezelfde voet en met ingang van het zelfde tijdstip aangepast.
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*) bedragen luiden per 1-1-2015 respectievelijk: € 273,36, € 168,30 en € 84,15.
*) bedragen luiden per 1-7-2015 respectievelijk: € 276,09, € 169,98 en € 84,99.

Artikel 4.
1.

2.
3.

Indien de ambtenaar tijdens zijn beschikbaarheidsdienst een oproep ontvangt waaruit
feitelijke werkzaamheden voortvloeien, zullen deze worden vergoed conform artikel
C.20 van de CAP. Als het dienstbelang zich tegen vergoeding in tijd verzet, wordt de
vergoeding geheel in geld uitbetaald.
In afwijking van artikel C.20, eerste lid, van de CAP zijn de in dit artikel genoemde
vergoedingen ook van toepassing op ambtenaren met een salarisschaal 11 of hoger.
Voor elke oproep waaruit werkzaamheden voortvloeien, wordt minimaal een half uur in
tijd-voor-tijd gecompenseerd, met inachtneming van het gestelde in het eerste lid.

Artikel 5.
1.
2.
3.

Vergoeding bij oproep

Betaling

De toelage wordt aan de hand van het aantal in de dienstroosters verwerkte (wekelijkse)
beschikbaarheidsdiensten herleid tot een maandelijkse toelage.
Beschikbaarheidsdiensten die incidenteel bovenop het vastgestelde rooster worden
gelopen worden maximaal eens per kwartaal vergoed op basis van een opgave van de
verantwoordelijke leidinggevende.
Beschikbaarheidsdiensten die niet volgens het vastgestelde rooster worden gelopen
door andere oorzaken dan arbeidsongeschiktheid worden maximaal eens per kwartaal
verrekend op basis van een opgave van de verantwoordelijke leidinggevende.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 6.

Intrekking oude regelingen

1. Regeling vergoeding gladheidsbestrijding en vergoeding waakdienst bruggen en sluizen
(RC0008) wordt ingetrokken.
2. Vergoeding consignatiedienst milieuklachtentelefoon (RC0012) wordt ingetrokken.
3. Beloning voor storingswachtdienst en brandwacht en bewakingsdienst (RC0009) wordt
ingetrokken.
Artikel 7.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.
Artikel 8.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten NoordHolland 2013.
Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 13 november 2012 en op 29
november 2012 afgekondigd in Provinciaal Blad 2012, nr. 136.
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Uitgegeven op 12 oktober 2015
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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