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Vaststelling Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

Gelet op de afspraken in de op 29 juni 2017 tot stand gekomen CAO provincies 2017 – 2018, tot 
vaststelling van de bijgaande Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018.  

 

Besluiten:  

 
 
Artikel I 
 
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 zoals opgenomen in de bij dit besluit 
behorende bijlage 1 wordt vastgesteld. 
 
Artikel II 
 
De volgende rechtspositieregelingen worden ingetrokken: 
 

1. Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties; 
2. Uitvoeringsregeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid; 
3. Procedureregeling methodische functiewaardering provincies; 

4. Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; 
5. Uitvoeringsregeling individuele keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden provincies (IKAP) 2008; 
6. Regeling melden vermoeden van een misstand; 
7. Uitvoeringsregeling Opleiding en Ontwikkeling 2010; 
8. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies zoals die geldt tot en met 31 december 2017. 

 
Artikel III 
 
De hierna genoemde rechtspositieregelingen worden als gevolg van de Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 gewijzigd conform de transponeringstabel zoals 
opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 2  waarin per rechtspositieregeling wordt aangegeven 
wat de technische wijziging is:  
 

1. Verzuimprotocol provincie Noord-Holland 2008; 
2. Reglement personeelspas 2008; 
3. Privacyreglement e-mail en internetgebruik; 
4. Reglement koppeling gegevens ritregistratiesysteem met persoonsgegevens provincie Noord-

Holland; 
5. Regeling inzake vergoedingen en gratificaties in het kader van bedrijfshulpverlening 2005; 
6. Regeling afbouw toelage provincie Noord-Holland 2012; 
7. Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten provincie Noord-Holland 2013; 



2017  157  

 

3 

 

8. Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008; 
9. Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord-Holland 2010; 
10. Bijzondere werktijdenregeling wegverkeersleiders provincie Noord-Holland 2013; 
11. Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland; 
12. Jubileumgratificatieregeling provincie Noord-Holland 2016; 
13. Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland 2016; 
14. Besluit ondermandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland 

2016; 
15. Levensloopregeling provincies; 
16. Buitengewoon verlof voor het zitting nemen in een stembureau; 
17. Kortingsregeling betaalde nevenwerkzaamheden; 
18. Uitvoeringsregeling melding en registratie nevenwerkzaamheden provincie Noord-Holland 2015; 
19. Uitvoeringsregeling melding en registratie financiële belangen provincie Noord-Holland 2015; 
20. Regeling inzake kosteloze dienst- en schutkleding Noord-Holland; 
21. Regeling gedragscode ambtelijke integriteit Noord-Holland 2006; 
22. Regeling afleggen eed en belofte werknemer Noord-Holland 2004; 
23. Regeling reis- en verblijfkosten, verhuiskosten en pensionkosten provincie Noord-Holland 2016; 
24. Regeling sportbijdrage 2011. 

 
 
Artikel IV 
 
De Uitvoeringsregeling Individueel Keuze Budget arbeidsvoorwaarden provincie Noord-Holland 2018 
zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 3 wordt vastgesteld. 
 
 
Artikel V  
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.  
 
 
 
Haarlem, 19 december 2017 
 
Gedeputeerde staten van Noord-Holland, 
J.W. Remkes, voorzitter. 
R. M. Bergkamp, provinciesecretaris. 
De beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van het college dat met dit 
onderwerp is belast. 
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BIJLAGE 1         NR. 959257/1016370 

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling 
Provincies 2018 
 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 1.1 Definities 

 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. aanvullende werkloosheidsuitkering: aanvullende uitkering op de WW-uitkering op grond van 

deze regeling; 
b. ambtenaar: persoon die door Gedeputeerde Staten is aangesteld om in de openbare dienst van 

de provincie te werken; 

c. arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 4 en 5 van de WIA; 
d. beroepsziekte: ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in 

arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden en die niet wordt veroorzaakt door de 
schuld van de ambtenaar; 

e. deeltijdaanstelling: aanstelling met een andere dan de volledige arbeidsduur; 
f. dienstongeval: ongeval dat in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de 

ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze 

moesten worden verricht, en dat niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten; 

g. diensttijd: tijd, doorgebracht als overheidswerknemer in de zin van artikel 2.4, onderdeel a, 
van het pensioenreglement die in aanmerking komt als pensioengeldige tijd, bedoeld in artikel 
5.1 van het pensioenreglement, en tijd doorgebracht als werknemer in dienst van de overheid 
van lidstaten van de Europese Economische Ruimte, met dien verstande dat van tijd die door 

ontslag onderbroken is geweest de tijd vóór de onderbreking slechts meetelt als de 
onderbreking korter dan een jaar heeft geduurd; 

h. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide 
kerstdagen, de dag, waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en, eenmaal in de vijf 
jaar in lustrumjaren, 5 mei; 

i. functie: een functie zoals beschreven in het functieboek van de provincie op basis van 
Fuwaprov; 

j. generieke functie: een functie zoals beschreven in het functieboek van de provincie op basis 

van Fuwaprov die niet specifiek gekoppeld is aan een afdeling of beleidsveld. Een generieke 
functie kan voorkomen binnen de gehele organisatie. 

k. IKB: individueel keuzebudget; 
l. IPO: vereniging het Interprovinciaal Overleg, gevestigd te ‘s-Gravenhage; 
m. IVA-uitkering: arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in hoofdstuk 6 van de WIA; 
n. nagelaten betrekking(en): partner, van wie de overleden ambtenaar of werknemer niet 

duurzaam gescheiden leefde, of, bij ontbreken van een partner, de minderjarige kinderen of, 

als deze ontbreken, degenen die geheel of grotendeels afhankelijk waren van het inkomen van 
de ambtenaar; 

o. ongemaximeerd dagloon: ongemaximeerd dagloon op grond van artikel 1b van de 
Werkloosheidswet met betrekking tot een loontijdvak van een dag; 

p. opdracht: tijdelijke werkzaamheden die de ambtenaar vanuit zijn functie uitvoert waarbij 
afspraken gemaakt zijn over aanvang, duur, omvang, resultaat en het schaalniveau dat op 
basis van de niveaumatrix uit bijlage 4, matrix waarderen opdrachten die behoort bij en deel 
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uitmaakt van deze regeling bepaald is waarbij een vaste procedure inclusief kwaliteitsborging 
bij het opstellen gevolgd is;  

q. oproepkracht: werknemer die in dienst is genomen voor het bij oproep verrichten van 
werkzaamheden van een in aard of omvang wisselend karakter; 

r. partner: echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner of persoon met wie de ambtenaar 

samenwoont en, met het oogmerk duurzaam samen te leven, een gemeenschappelijke 
huishouding voert op basis van een notarieel samenlevingscontract, tenzij op basis van een 
wettelijk voorschrift een andere definitie moet worden gehanteerd; 

s. passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de ambtenaar is 
berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van 

hem kan worden gevergd; 

t. passende functie: functie die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, 
zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan aanvaarden of kan worden 
opgedragen; 

u. passende opdracht: opdracht die de ambtenaar vanuit zijn functie redelijkerwijs in verband 

met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan 

aanvaarden of kan worden opgedragen; 

v. pensioenreglement: pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; 

w. plichtsverzuim: overtreden van de voor de ambtenaar geldende voorschriften, niet 

nakomen van opgelegde verplichtingen alsmede het doen of nalaten van datgene dat de 

ambtenaar bij een goede uitoefening van zijn functie behoort na te laten of te doen; 
x. POB: Persoonlijk Ontwikkelbudget; 

y. Project: een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te realiseren op basis van een 

vastgesteld projectplan; 
z. reorganisatie: elke wijziging van de organisatiestructuur, van de omvang van de provinciale 

organisatie of van de taakinhoud van de provincie of een onderdeel daarvan, inclusief de 
overdracht van taken van en naar de provincie, waaraan personele consequenties zijn 
verbonden voor minstens 10 ambtenaren; 

aa. resterende verdiencapaciteit: resterende verdiencapaciteit als bedoeld in het Schattingsbesluit 

arbeidsongeschiktheidswetten; 
bb. salaris: bedrag per maand dat op grond van deze regeling voor de ambtenaar is vastgesteld;  
cc. salaris per uur: 1/156 deel van het salaris bij een volledige arbeidsduur; 
dd. SPA: Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden, dit is het overleg over 

arbeidsvoorwaarden en andere zaken tussen het IPO namens de provincies en de daarvoor 

aangewezen vakbonden; 

ee. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet 
SUWI; 

ff. vakbond: vakorganisatie voor overheidspersoneel; 
gg. volledige arbeidsduur: 36 uur per week; 

hh. werknemer: persoon met wie Gedeputeerde Staten een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht hebben gesloten; 

ii. werkgever: Gedeputeerde Staten; 
jj. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
kk. wettelijk minimumloon: minimumloon dat voor de ambtenaar geldt op grond van de Wet 

minimumloon en minimumvakantiebijslag; 

ll. WGA-uitkering: werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 
7 van de WIA; 

mm. WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; 

nn. WIA-uitkering: uitkering op grond van de WIA; 

oo. WW-uitkering: uitkering op grond van de Werkloosheidswet; 
pp. ZW-uitkering: ziekengeld als bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet. 

 

Artikel 1.2 Toepassing 

 

1. Voor de toepassing van deze regeling worden niet als ambtenaar beschouwd: 
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a. de onbezoldigd provincieambtenaar, bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onderdelen b, c, d en 
e, van de Provinciewet; 

b. de onbezoldigd provincieambtenaar die toezichthouder is met of zonder 
opsporingsbevoegdheid. 

2. Voor de toepassing van deze regeling op de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren 

wordt in plaats van Gedeputeerde Staten gelezen: Provinciale Staten. 
 

Artikel 1.3 Goed werkgeverschap en goed werknemerschap 

 

Gedeputeerde Staten en de ambtenaar gedragen zich als een goed werkgever en een goed 

werknemer. 

 

Artikel 1.4 Bekendmaking 

 

Gedeputeerde Staten zorgen dat de ambtenaar kennis kan nemen van alle door of vanwege 

het provinciebestuur vastgestelde algemene regels betreffende zijn rechtspositie. 

 

Artikel 1.5 Elektronische berichtgeving 

 

1. Berichten over het maandelijks in geld vastgestelde salaris en de jaaropgave worden uitsluitend 
elektronisch verzonden aan de ambtenaar. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten dat andere berichten over de rechtspositie van de 

ambtenaar uitsluitend elektronisch worden verzonden. 
3. De berichten worden niet uitsluitend elektronisch verzonden: 

a. als de ambtenaar geen mogelijkheid heeft om kennis te nemen van een elektronisch bericht; 
b. bij ontslag of overlijden van de ambtenaar; 
c. op verzoek van de ambtenaar in het geval deze een zwaarwegend belang heeft bij incidentele 

verzending op een andere wijze. 
 

Artikel 1.6 Algemene bepalingen rondom aanstelling 

 
1. Tenzij anders vermeld, hebben de rechten zoals beschreven in deze regeling betrekking op een 

ambtenaar met een aanstelling voor de volledige arbeidsduur. 

2. Voor een ambtenaar met een deeltijdaanstelling geldt dat zijn rechten naar verhouding berekend 
worden. 

3. Als het salaris, de salaristoelagen en het IKB moeten worden berekend over een gedeelte van een 
maand dan wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal 
kalenderdagen van die maand. 

4. Bij begin of einde van de aanstelling in de loop van het kalenderjaar worden rechten die per 
kalenderjaar zijn aangegeven berekend naar verhouding van de duur van de aanstelling in dat 
kalenderjaar. 

5. Bij wijziging van een aanstelling in de loop van een kalenderjaar met gevolgen voor rechten die 
afhankelijk zijn van de aanstellingsomvang, worden deze rechten opnieuw berekend.  

 

 

Hoofdstuk 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 
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In dit hoofdstuk zijn de regels met betrekking tot aanstelling voor bepaalde en onbepaalde 

tijd opgenomen. Verder wordt de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht benoemd. Ook 

zijn de voorwaarden voor het wijzigen van de aanstelling opgenomen, en die voor de 

aanstelling in algemene dienst. Als Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen dan is 

hierop de Wet op de ondernemingsraden of hoofdstuk 12 van deze regeling van toepassing. 

 

Paragraaf 2.1 Aanstelling 

 

Artikel 2.1.1 Aanstelling in algemene dienst 

 

1. De ambtenaar wordt aangesteld in algemene dienst van de provincie. 
2. De aanstelling geschiedt voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

3. Aan een aanstelling voor onbepaalde tijd kan een aanstelling voor bepaalde tijd op proef 

voorafgaan. 
 

Artikel 2.1.2 Aanstelling voor bepaalde tijd op proef 

 

1. Een aanstelling voor bepaalde tijd op proef duurt maximaal een jaar. 
2. Een aanstelling voor bepaalde tijd op proef kan met maximaal een jaar worden verlengd. 

3. De proefperiode wordt gebruikt om te beoordelen of de aanstelling op proef kan worden omgezet 

in een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
 

Artikel 2.1.3 Aanstelling voor bepaalde tijd 

 

1. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra die tijd is verstreken. 

2. Als de aanstelling voor bepaalde tijd na het verstrijken van die tijd voortduurt, wordt de ambtenaar 

geacht voor dezelfde tijd, doch maximaal voor een jaar, op dezelfde voorwaarden als daarvoor te 
zijn aangesteld. 

3. Vanaf de dag dat: 

a. aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden 
hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, inclusief deze tussenpozen, hebben 

overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste aanstelling als een aanstelling voor 
onbepaalde tijd; 

b. meer dan drie aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van 
niet meer dan drie maanden geldt de laatste aanstelling als een aanstelling voor onbepaalde 

tijd; 
c. een aanstelling voor bepaalde tijd wordt aangeboden na een aanstelling voor bepaalde tijd op 

grond van lid 6 geldt deze als een aanstelling voor onbepaalde tijd. 

4. Een aanstelling voor bepaalde tijd, aangegaan voor niet meer dan drie maanden, die onmiddellijk 
volgt op een aanstelling voor 36 maanden of langer geldt niet als een aanstelling voor onbepaalde 
tijd. 

5. Dienstverbanden bij een werkgever waarvan de provincie ten aanzien van de verrichte arbeid 
redelijkerwijze geacht moet worden de opvolger te zijn, worden ook gezien als opvolgende 
aanstellingen. 

6. Een aanstelling voor bepaalde tijd, waarbij sprake is van een duidelijk beschreven opdracht of 

project, kan aangegaan worden voor de duur van de opdracht of het project tot een maximum van 

5 jaar. Voor deze aanstelling geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
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Artikel 2.1.4 Benoeming in functie 

 

De ambtenaar wordt benoemd in een generieke functie. 

 

Artikel 2.1.5 Aanstelling ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt 

 

Titel IIIa van de Ambtenarenwet is van toepassing op de aanstelling van de ambtenaar die 

de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

 

Paragraaf 2.2 Bepalingen rondom aanvang aanstelling  

 

Artikel 2.2.1 Eisen van geschiktheid en bekwaamheid 

 

1. Voor aanstelling komt slechts in aanmerking de kandidaat die voldoet aan de gestelde eisen van 
bekwaamheid en geschiktheid.  

2. De kandidaat kan ter beoordeling van de bekwaamheid en geschiktheid aan een psychologisch 
onderzoek of een medische keuring worden onderworpen. 

3. Voor aanstelling kan als vereiste worden gesteld dat de kandidaat een verklaring omtrent het 

gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overlegt. Gedeputeerde Staten 
kunnen een lijst van functies of werkzaamheden vaststellen waarvoor de verklaring omtrent 

gedrag vereist is. 
4. De kandidaat die geen Nederlander is kan slechts worden aangesteld als hij rechtmatig in 

Nederland verblijft op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 en de provincie voor 
hem beschikt over een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen, 

tenzij die tewerkstellingsvergunning niet is vereist. 
 

Artikel 2.2.2 Keuring bij aanstelling of opdracht 

 

1. Gedeputeerde Staten stellen een lijst vast met werkzaamheden, waarvoor op grond van 
bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid een medische keuring bij aanstelling 

of opdracht is vereist. 

2. Op de keuring is het Protocol Aanstellingskeuringen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst van toepassing. 

 

Artikel 2.2.3 Informatie bij indiensttreding 

 

1. In het aanstellingsbesluit van de ambtenaar staan de gegevens, bedoeld in artikel II, tweede lid, 
onderdelen a tot en met i, van de Wet tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding, vermeld.  

2. In het aanstellingsbesluit zijn ook vermeld: 
a. de geboorteplaats en geboortedatum van de ambtenaar; 

b. als de aanstelling voor bepaalde tijd is de reden van de aanstelling; 
c. de naam van de leidinggevende bij aanvang van de aanstelling; 

d. de salarisschaal en de toelagen die hem zijn toegekend;  
e. zijn deelname aan de pensioenregeling. 
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3. De ambtenaar ontvangt zijn aanstellingsbesluit vóór de datum waarop zijn aanstelling begint. 
 

Paragraaf 2.3 Arbeidsovereenkomst 

 

Artikel 2.3.1 Redenen voor arbeidsovereenkomst in plaats van aanstelling 

 

Een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht kan alleen afgesloten worden: 
a. voor tijdelijke aanpassing van het personeelsbestand aan een wisselende behoefte voor ten 

hoogste zes maanden; 

b. als de werknemer hoofdzakelijk in dienst is genomen ten behoeve van een wetenschappelijke 
of praktische opleiding of vorming voor maximaal de tijd die daarvoor noodzakelijk is; 

c. voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van een door de overheid getroffen 

regeling, teneinde de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen die behoren 
tot een of meer bepaalde groepen van werklozen. Dit geldt voor maximaal de tijd dat de 
regeling op de persoon van toepassing is; 

d. voor het bij oproep verrichten van werkzaamheden die qua aard of omvang wisselend zijn. 

 

Artikel 2.3.2 Vaststelling arbeidsovereenkomst 

 

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan, in tweevoud opgemaakt en door 

beide partijen ondertekend. 

 

Artikel 2.3.3 Toepasselijkheid bepalingen Burgerlijk Wetboek 

 

1. Titel 10, afdelingen 1 tot en met 9, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is, tenzij anders is 

aangegeven, van toepassing op de arbeidsovereenkomst. 

2. De volgende bepalingen voor ambtenaren zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst tenzij ze 
strijdig zijn met Titel 10, afdelingen 1 tot en met 9, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek: 

a. bekendmaking, als bedoeld in artikel 1.4; 

b. eisen van geschiktheid en bekwaamheid, als bedoeld artikel 2.2.1; 

c. Integriteit, als bedoeld in paragraaf 2.5; 

d. woonplaats en dienstwoning, als bedoeld in paragraaf 2.6; 

e. Kostenvergoedingen, als bedoeld in artikel 3.1.4; 

f. schadevergoeding aan motorrijtuig, als bedoeld in artikel 3.1.6, derde lid; 

g. tegemoetkoming in de ziektekosten, als bedoeld artikel 3.4.5; 

h. arbeidsduur en werktijden, als bedoeld in hoofdstuk 4;  

i. verlof, als bedoeld in hoofdstuk 5; 

j. wijzigingen in aanstelling, als bedoeld in hoofdstuk 6; 

k. gezondheid en arbeidsomstandigheden, als bedoeld in hoofdstuk 7; 

l. het gesprek tussen ambtenaar en leidinggevende, als bedoeld in paragraaf 8.2; 

m. opleiding en ontwikkeling, als bedoeld in paragraaf 8.3; 

n. overige rechten en plichten, als bedoeld in hoofdstuk 9; 

o. orde- en strafmaatregelen, als bedoeld in hoofdstuk 10; 

p. Overlijdensuitkering, als bedoeld in artikel 11.1.7; 

q. besluitvorming in individuele gevallen, als bedoeld in artikel 13.1. 

3. Op de werknemer die deelnemer is in de zin van het pensioenreglement zijn de voorzieningen in 

aanvulling op de WW, als bedoeld in paragraaf 11.4, en ontslag bij arbeidsongeschiktheid, als 

bedoeld in artikel 11.1.5, van overeenkomstige toepassing tenzij ze strijdig zijn met Titel 10, 
afdelingen 1 tot en met 9, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 
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Artikel 2.3.4 Doorwerking wijzigingen 

 

Een wijziging van het bepaalde bij of krachtens deze regeling geldt, voor zover niet anders is 

bepaald, ook voor de werknemer die bij de inwerkingtreding van die wijziging al op 

arbeidsovereenkomst in dienst van de provincie is. 

 

Paragraaf 2.4 Oproepkrachten 

 

Artikel 2.4.1 Oproepkrachten 

 
1. De werkgever biedt, als zich werkzaamheden voordoen die een beroep op de arbeid van de 

oproepkracht rechtvaardigen, het verrichten van deze werkzaamheden aan de oproepkracht aan. 
2. De oproepkracht verricht - na een oproep - in beginsel de werkzaamheden. 

3. De werkgever kan een oproep tot arbeid afzeggen tot uiterlijk twaalf uur vóór het begin van de 

feitelijke werkzaamheden; als de werkgever niet tijdig afzegt, bestaat aanspraak op loon als waren 
de werkzaamheden feitelijk verricht. 

4. De oproepkracht kan de oproep weigeren tot uiterlijk twaalf uur vóór het begin van de feitelijke 
werkzaamheden. 

 

Paragraaf 2.5 Integriteit 

 

Artikel 2.5.1 Nevenwerkzaamheden 

 
1. De ambtenaar meldt aan Gedeputeerde Staten nevenwerkzaamheden die hij verricht of wil gaan 

verrichten die de belangen van de provincie kunnen raken voor zover ze verband houden met zijn 

functie. 
2. Gedeputeerde Staten registreren de meldingen van nevenwerkzaamheden.  

3. Gedeputeerde Staten maken de gemelde nevenwerkzaamheden van de ambtenaar in schaal 14 of 
hoger openbaar inclusief de door Gedeputeerde Staten aan het verrichten daarvan verbonden 
beperkingen. 

4. De ambtenaar verricht geen nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van zijn functie 

of het goede functioneren van de provincie, voor zover deze in verband staat met zijn functie, niet 

in redelijkheid zou zijn verzekerd. 

5. De ambtenaar die in opdracht van Gedeputeerde Staten nevenwerkzaamheden verricht, stort een 
voor die werkzaamheden ontvangen vergoeding van externen in de provinciale kas, tenzij 
Gedeputeerde Staten anders hebben bepaald. 

 

Artikel 2.5.2 Neveninkomsten 

 
1. De ambtenaar neemt noch middellijk noch onmiddellijk deel aan aannemingen of leveringen ten 

behoeve van de provincie, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.  
2. De ambtenaar eist, vraagt of neemt in verband met zijn functie geen bevoordeling aan, tenzij 

daarvoor schriftelijk toestemming is verleend. Het aannemen van steekpenningen is 

onvoorwaardelijk verboden. 
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Artikel 2.5.3 Eed of belofte 

 

1. Gedeputeerde Staten stellen de tekst van de eed en belofte vast.  

2. De ambtenaar legt bij zijn aanstelling de eed of belofte af. 
3. Als de ambtenaar daartoe aan zijn godsdienstige gezindheid de plicht ontleent, kan hij de eed 

afleggen op een wijze die in overeenstemming is met zijn godsdienstige gezindheid. 
 

Artikel 2.5.4 Belangenverstrengeling 

 

1. Het is de ambtenaar zonder schriftelijke toestemming verboden voor eigen voordeel of dat van 

anderen: 

a. diensten te laten verrichten door personen in dienst van de provincie; 

b. provinciale eigendommen te gebruiken; 

c. gebruik te maken van informatie die hij in of in verband met zijn functie te weten is 

gekomen. 
2. Gedeputeerde Staten wijzen de ambtenaren aan die werkzaamheden verrichten waaraan in het 

bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van 
koersgevoelige informatie is verbonden. Voor deze ambtenaren gelden de volgende regels: 
a. financiële belangen - alsmede het bezit van en transacties met effecten die de belangen van de 

dienst kunnen raken - worden gemeld aan Gedeputeerde Staten ten behoeve van registratie; 

b. nadere informatie over de financiële belangen of het bezit van of de transacties met effecten 

wordt verstrekt, als daarvoor naar het oordeel van Gedeputeerde Staten aanleiding bestaat op 
grond van de melding of na de melding gebleken feiten of omstandigheden. 

3. De ambtenaar heeft geen financiële belangen, bezit geen effecten of verricht geen 
effectentransacties waardoor de goede vervulling van zijn functie of het goed functioneren van de 
provincie, voor zover dit in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn 

verzekerd. 

4. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen. 
 

Artikel 2.5.5 Regeling melden vermoedens van een misstand 

 

De Regeling melden vermoedens van een misstand is vastgelegd in Bijlage 2 Regeling 

melden vermoeden van een misstand, die behoort bij en onderdeel uitmaakt van deze 

Regeling. 

 

Paragraaf 2.6 Woonplaats en dienstwoning 

 

Artikel 2.6.1 Woonplaats 

 

Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar verplichten te gaan of te blijven wonen nabij de 

plaats waar hij gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht, als dit naar hun oordeel 

noodzakelijk is in verband met de goede vervulling van de functie. 
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Artikel 2.6.2 Dienstwoning 

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar verplichten te gaan wonen in de dienstwoning die hem 

is aangewezen als dit voor de goede vervulling van de functie nodig is.  

2. De ambtenaar gedraagt zich naar de voorschriften die ter zake van de bewoning en het gebruik 
zijn gesteld. 

3. De ambtenaar draagt de onderhoudskosten van de dienstwoning die volgens de wet en het 
plaatselijk gebruik normaal voor rekening van de huurder zijn, tenzij met hem andere afspraken 

zijn gemaakt.  
4. Opzegging van de dienstwoning geschiedt ten minste drie maanden tevoren. Gedeputeerde Staten 

kunnen in bijzondere gevallen hiervan afwijken. 
 
 

Hoofdstuk 3 Salaris, salaristoelagen en IKB 
 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wet 

Normering Topinkomens) is van toepassing op de provincies. Als Gedeputeerde Staten 

nadere regels kunnen stellen dan is hierop de Wet op de ondernemingsraden of hoofdstuk 

12 van toepassing. 

 

Paragraaf 3.1 Algemene bepalingen rondom salaris, salaristoelagen en IKB 

 

Artikel 3.1.1 Recht op salaris, salaristoelagen en IKB 

 
1. Gedeputeerde Staten kennen aan de ambtenaar salaris, salaristoelagen en IKB toe op grond van 

de bepalingen in deze regeling. 

2. De ambtenaar ontvangt geen salaris, salaristoelagen en IKB over de tijd dat de ambtenaar in strijd 
met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werk uit te voeren.  

 

Artikel 3.1.2 Inrichting salarisgebouw 

 
1. Het salarisgebouw is vastgelegd in bijlage 1 Salarisgebouw provincies, die behoort bij en onderdeel 

uitmaakt van deze regeling.  
2. Het salarisgebouw bestaat uit 19 salarisschalen. 

3. Per salarisschaal is het minimumsalaris en het maximumsalaris bepaald. 
4. Alle salarisbedragen zijn maandbedragen.  
5. Op schaal A zijn de cao-loonstijgingen in de sector provincies niet van toepassing. 

 

Artikel 3.1.3 Uitbetaling salaris, toelagen, vergoedingen en tegemoetkomingen 

 
1. Gedeputeerde Staten betalen het salaris en de salaristoelagen maandelijks. 
2. Gedeputeerde Staten betalen: 

a. de vergoedingen voor overwerk bij de salarisbetaling binnen drie maanden na declaratie; 

b. de vergoedingen van kosten bij de salarisbetaling in de maand na declaratie; 
c. de tegemoetkoming in de ziektekosten; en  
d. de doorbetaling van salaris, salaristoelagen en IKB bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 

maandelijks bij de salarisbetaling. 
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3. De betalingen hebben, onverminderd artikel 4:88, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 
plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.  

 

Artikel 3.1.4 Kostenvergoedingen 

 
1. De ambtenaar heeft recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten voor dienstreizen. 

Gedeputeerde Staten stellen hiervoor nadere regels vast. 

2. Gedeputeerde Staten stellen regels vast voor de vergoeding van verhuiskosten en pensionkosten. 
3. Gedeputeerde Staten kunnen regels vaststellen voor de vergoeding van kosten voor dienstkleding 

en onderscheidingstekens. 

4. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar die in verband met zijn functievervulling andere 
kosten heeft moeten maken, deze vergoeden rekening houdend met de door hen gestelde regels. 
 

Artikel 3.1.5 Ziektekosten bij dienstongeval of beroepsziekte 

 
Bij dienstongevallen of beroepsziekten vergoeden Gedeputeerde Staten aan de ambtenaar de voor 

eigen rekening blijvende kosten overeenkomstig de bepalingen in artikel 658 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 

Artikel 3.1.6 Schadevergoeding 

 
1. De ambtenaar moet de schade betalen die hij bij de uitoefening van zijn werk opzettelijk of door 

bewuste roekeloosheid heeft veroorzaakt bij de provincie of een andere partij aan wie de provincie 
de schade moet vergoeden. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen naar billijkheid de ambtenaar schade vergoeden aan hem 
toebehorende kleding en uitrusting, voor zover dit geen motorrijtuig in de zin van de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is, die hij buiten zijn schuld of nalatigheid lijdt door 
de uitoefening van zijn werk, voor zover dit niet valt onder normale slijtage. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen naar billijkheid de ambtenaar schade vergoeden aan zijn motorrijtuig 

in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, die hij lijdt door de uitoefening 

van zijn werk, tenzij: 
a. de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar;  
b. de ambtenaar dienstreizen met bedoeld motorrijtuig maakt over een totale afstand van 10.000 

of meer kilometers gemiddeld per jaar en per kilometer een vergoeding ontvangt gelijk aan of 
hoger dan het belastingvrije bedrag per kilometer;  

c. hem geen toestemming is verleend voor het gebruik van bedoeld motorrijtuig; of 

d. de schade normale slijtage betreft of daar het gevolg van is. 
 

Paragraaf 3.2 Inschaling 

 

Artikel 3.2.1 Bepaling salarisschaal 

 
1. Gedeputeerde Staten bepalen de salarisschaal van de ambtenaar rekening houdend met de 

zwaarte van de functie, dit met uitzondering van de salarisschaal van de medewerkers die 

ingeschaald worden in schaal A. 
2. Gedeputeerde Staten stellen de zwaarte van de functie vast met behulp van een systeem van 

functiewaardering. 
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3. Gedeputeerde Staten kunnen de salarisschaal van de ambtenaar een schaal lager vaststellen als de 
ambtenaar bij de benoeming in de functie nog niet volledig voldoet aan het minimaal noodzakelijke 
niveau voor de functie tot het moment dat bij beoordeling blijkt dat hij voldoet aan het vereiste 
niveau. 

4. Als de ambtenaar tijdelijk een andere functie waarneemt, wordt de salarisschaal niet gewijzigd. 

5. Als de ambtenaar tijdelijk bij wijze van proef is benoemd in een andere functie wordt de 
salarisschaal niet gewijzigd, tenzij op individuele wijze anders is bepaald. 

6. Schaal A geldt voor de ambtenaar die onder de Participatiewet valt en door beperkingen niet 
zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen of omdat hij een indicatie heeft op grond van 
de Wet sociale werkvoorziening. 

 

Artikel 3.2.2 Bepaling salaris 

 

1. De ambtenaar ontvangt in de regel bij de eerste aanstelling in een functie het minimumsalaris van 
de voor hem geldende salarisschaal.  

2. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van elders opgedane relevante kennis, ervaring en 
vaardigheden bij eerste aanstelling een hoger salaris vaststellen dan het minimumsalaris van de 

geldende salarisschaal. 
3. Als het salaris op basis van de salarisschaal voor de ambtenaar lager is dan het wettelijk 

minimumloon ontvangt hij bij een voltijdsaanstelling het wettelijk minimumloon. 
4. Voor de ambtenaar in schaal A geldt dat het schaalbedrag vermenigvuldigd met de loonwaarde 

maximaal het wettelijk minimumloon mag zijn.  

5. De ambtenaar die WAJONGer is met arbeidsvermogen en voor wie een loonwaarde van minder dan 

100% is vastgesteld heeft recht op het door zijn loonwaarde bepaalde percentage van het salaris, 

dit resultaat kan bij loondispensatie lager zijn dan het wettelijk minimumloon. 

6. Bij benoeming in een andere functie waarvoor dezelfde salarisschaal geldt wordt het salaris in de 
regel bepaald op hetzelfde salaris als in de oude functie. Het salaris is nooit lager dan het salaris in 

de oude functie. 
7. Bij benoeming in een andere functie waarvoor een hogere salarisschaal geldt wordt het salaris in 

de geldende nieuwe salarisschaal opnieuw bepaald, waarbij het gebruikelijk is dat het salaris met 

3% stijgt van het maximum van de nieuwe salarisschaal. Het salaris is nooit lager dan het salaris 
in de oude functie.  

8. Bij benoeming in een andere functie waarvoor een lagere salarisschaal geldt wordt het salaris 
bepaald op het salaris in de oude functie tot maximaal het maximumsalaris van de nieuwe 
salarisschaal. Voor de ambtenaar die minder dan 10 jaar voor zijn AOW-leeftijd zit, blijft de 
pensioenopbouw gebaseerd op het salaris in de oude functie.  
 

Artikel 3.2.3 Salaris bij opdrachten 

 

1. De ambtenaar kan een of meerdere opdrachten uitvoeren die op een ander schaalniveau liggen 
dan zijn functie. 

2. De ambtenaar die een opdracht uitvoert op een hoger schaalniveau dan zijn functie, ontvangt een 
tijdelijke aanvulling op zijn salaris voor de duur en omvang van de opdracht. Per hogere 

functieschaal leidt dit tot een verhoging van 3% van het maximumsalaris van de salarisschaal van 
de opdracht. 

3. Deze tijdelijke aanvulling wordt aangemerkt als salaris, dit betekent dat: 
a. deze aanvulling behoort tot de grondslag voor toelagen en IKB; 
b. bij verrekening met het salaris ook deze aanvulling daarin wordt meegenomen. 

4. Als de ambtenaar op eigen initiatief een opdracht gaat uitvoeren die op een lager schaalniveau ligt 

dan zijn functie, terwijl er passende opdrachten op zijn eigen schaalniveau beschikbaar zijn, dan 
ontvangt hij voor de duur en omvang van de opdracht het maximumsalaris van de lagere schaal. 

Als zijn salaris lager is dan het maximumsalaris van de lagere schaal, dan wijzigt zijn salaris niet. 
5. Als de ambtenaar een opdracht op een lagere functieschaal uitvoert, omdat er geen opdrachten 

beschikbaar zijn op minimaal zijn eigen schaalniveau, dan heeft dat geen consequenties voor zijn 
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salaris. De leidinggevende en de ambtenaar zijn er samen verantwoordelijk voor dat de ambtenaar 
zo snel mogelijk weer op minimaal zijn eigen schaalniveau kan werken. 

6. Als de ambtenaar op verzoek van zijn leidinggevende in het belang van de dienst een opdracht 
uitvoert op een lager schaalniveau dan zijn functieschaal dan heeft dat geen consequenties voor 

zijn salaris of zijn inschaling. 

7. Als de ambtenaar drie jaar aaneengesloten op opdrachten werkzaam is op een hogere dan wel 
lagere functieschaal, dan wordt hij, na afloop van die drie jaar, benoemd in de van toepassing 
zijnde generieke functie in de hogere dan wel lagere functieschaal tenzij sprake is van een situatie 
zoals bedoeld in lid 5 of 6. 
 

Artikel 3.2.4 Salarisontwikkeling  

 
1. Gedeputeerde staten verhogen het salaris van de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor 

hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt op 1 januari van elk kalenderjaar, met 3% van 
dit maximumsalaris, tenzij: 
a. het salaris van de ambtenaar in het voorafgaande kalenderjaar met 3% is verhoogd op grond 

van een tussentijdse beoordeling; of 

b. op grond van een beoordeling het functioneren van de ambtenaar niet aan de gestelde eisen 
voldoet. 

2. Het is mogelijk om in afwijking van lid 1, onderdeel a, op grond van een beoordeling het salaris per 
1 januari met 3% van het maximumsalaris van de schaal te verhogen. 

3. De salarisverhoging van 3% is ook van toepassing op de beloning bij opdrachten op een ander 

schaalniveau. 

 

Artikel 3.2.5 Waarderen van bijzondere prestaties of extra inzet 

 

Aan de ambtenaar of een groep van ambtenaren kan een extra waardering in de vorm van ‘boter bij 
de vis’ worden toegekend bij een bijzondere prestatie of geleverde extra inzet. 

 

Paragraaf 3.3 Salaristoelagen 

 

Artikel 3.3.1 Toelage waarneming andere functie 

 
1. De ambtenaar die tijdelijk in opdracht een andere functie in een hogere salarisschaal, volledig 

waarneemt naast zijn eigen functie, anders dan waarneming tijdens vakantieverlof, ontvangt 
tijdens de waarneming een toelage.  

2. De periode van waarneming moet minstens een maand duren. 

3. De toelage is per maand 6% van het maximumsalaris van de waargenomen functie. 
4. Bij een gedeeltelijke waarneming kan een toelage worden toegekend die in verhouding staat tot de 

aard en de omvang van de waargenomen werkzaamheden. 
 

Artikel 3.3.2 Toelage onregelmatige dienst 

 

1. De ambtenaar in salarisschaal 10 of lager, die in opdracht zonder dat er sprake is van overwerk 

regelmatig of vrij regelmatig werkt op andere uren dan op maandag tot en met vrijdag tussen 
08.00 en 18.00 uur heeft recht op een toelage onregelmatige dienst. 

2. De toelage is per gewerkt uur een percentage van het salaris per uur van de ambtenaar tot het 
maximumsalaris per uur in salarisschaal 6 op basis van onderstaande tabel: 
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 00.00 

– 

06.00 uur 

06.00 

– 

08.00 uur 

08.00 

– 

18.00 uur 

18.00 

– 

22.00 uur 

22.00 

– 

24.00 uur 

maandag tot 

en met 

vrijdag 

40% 20% - 20% 40% 

zaterdag 40% 40% 40% 40% 40% 

zon- en 

feestdagen 

65% 65% 65% 65% 65% 

3. De toelage onregelmatige dienst wordt op maandag tot en met vrijdag alleen toegekend als het 

werk voor 07.00 begonnen is of na 19.00 uur afgelopen is.  
4. Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat voor een groep van ambtenaren de percentages worden 

berekend over een voor alle ambtenaren van deze groep gelijk salaris per uur. 
5. Gedeputeerde Staten kunnen in plaats van het toepassen van de percentages, voor een ambtenaar 

of een groep ambtenaren een vaste toelage onregelmatige dienst vaststellen, rekening houdend 

met de percentages, de werktijdregeling en de mate waarin en de wijze waarop van die 

werktijdregeling wordt afgeweken.  
6. Gedeputeerde Staten passen de vaste toelage onregelmatige dienst aan als de basis voor de 

berekening wijzigt. 

 

Artikel 3.3.3 Afbouw toelage onregelmatige dienst 

 

1. De ambtenaar die minstens twee jaar zonder onderbreking van twee maanden of langer een 

toelage onregelmatige dienst heeft ontvangen heeft recht op een afbouwtoelage onregelmatige 

dienst als de som van het salaris, salaristoelagen en IKB blijvend minstens 3% lager wordt, door: 

a. het beëindigen of verminderen van de toelage onregelmatige dienst anders dan op eigen 

verzoek;  
b. een medisch advies van de bedrijfsarts; 

c. vrijwillige benoeming in een andere functie; 

d. vrijstelling van continudiensten tussen 00.00 en 06.00 uur van een ambtenaar van 55 
jaar of ouder. 

2. Gedeputeerde Staten kennen de afbouwtoelage onregelmatige dienst toe voor een periode 
afgerond op hele maanden gelijk aan een kwart van de periode waarin de ambtenaar, direct 

voorafgaande aan beëindiging of vermindering, zonder onderbreking van twee maanden of langer 
de toelage, heeft genoten tot een maximum van 36 maanden. 

3. De berekeningsgrondslag van de afbouwtoelage is de gemiddelde toelage onregelmatige dienst per 
maand in de 12 maanden voor de beëindiging of vermindering verminderd met het bedrag dat hij 
na de vermindering per maand ontvangt aan extra salaris, salaristoelagen en IKB. 

4. De afbouwtoelage is een percentage van de berekeningsgrondslag afbouwtoelage op basis van 
onderstaande tabel: 

eerste 1/3 van de periode 

(afgerond op een hele 

maand) 

tweede 1/3 van de periode 

(afgerond op een hele 

maand) 

restant van de 

periode 

75% 50% 25% 
5. Bij een algemene salarisverhoging wordt de berekeningsgrondslag opnieuw berekend. 
6. Gedeputeerde Staten kunnen de afbouwtoelage onregelmatige dienst met instemming van de 

ambtenaar afkopen door een uitkering ineens. 

7. De ambtenaar van 60 jaar of ouder die recht krijgt op een afbouwtoelage onregelmatige dienst, 
ontvangt een blijvende toelage van 100% van de berekeningsgrondslag.  

8. De afbouwtoelage onregelmatige dienst wordt bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar omgezet 

in een blijvende afbouwtoelage ter hoogte van de afbouwtoelage op dat moment. 
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Artikel 3.3.4 Arbeidsmarkttoelage en bindingspremie 

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen aan een ambtenaar of een groep van ambtenaren om redenen van 

werving of behoud onder voorwaarden een toelage of een bindingspremie toekennen. 

2. Gedeputeerde Staten kennen de arbeidsmarkttoelage toe voor een vaste periode van maximaal 
drie jaar, deze periode kan per keer voor maximaal drie jaar worden verlengd. 

3. De arbeidsmarkttoelage is per maand ten hoogste 10% van het salaris tot een maximum van het 
verschil tussen het salaris en het maximumsalaris van de naast hogere salarisschaal.  

4. Gedeputeerde Staten betaalt de arbeidsmarkttoelage in de regel maandelijks uit. 
5. Gedeputeerde Staten kennen de bindingspremie toe en betalen deze uit na een vastgestelde 

periode van minstens drie jaar. 
6. De bindingspremie is maximaal 10% van het salaris van de ambtenaar over de vastgestelde 

periode waarna recht ontstaat op de bindingspremie tot een maximum van het verschil tussen het 
salaris en het maximumsalaris in de naast hogere salarisschaal over die periode. 

7. Gedeputeerde Staten kunnen voor de arbeidsmarkttoelage en de bindingspremie nadere regels 
stellen inclusief het bepalen van de groepen van ambtenaren aan wie de arbeidsmarkttoelage en 
de bindingspremie kan worden toegekend. 

 

Artikel 3.3.5 Toelage op andere gronden 

 
1. Gedeputeerde Staten kunnen aan groepen van ambtenaren andere toelagen toekennen dan de 

toelage onregelmatige dienst, afbouwtoelage onregelmatige dienst, de arbeidsmarkttoelage en de 
bindingspremie.  

2. Gedeputeerde Staten stellen regels vast voor toe te kennen toelagen op andere gronden. 
 

Paragraaf 3.4 Overige uitkeringen 

 

Artikel 3.4.1 Eenmalige uitkering 

 

De ambtenaar kan op grond van afspraken in het SPA een eenmalige uitkering worden 

toegekend. 

 

Artikel 3.4.2 Ambtsjubileumgratificatie 

 

Gedeputeerde Staten stellen regels vast voor het recht op een ambtsjubileumgratificatie. 

 

Artikel 3.4.3 Vergoeding voor overwerk 

 
1. Overwerk is arbeid buiten de voor de ambtenaar geldende werktijden, voor zover daardoor het 

voor hem vastgestelde aantal arbeidsuren wordt overschreden tenzij er sprake is van andere 

werkzaamheden in bijzondere omstandigheden. 

2. De ambtenaar in salarisschaal 10 of lager die in opdracht overwerkt heeft recht op een 
overwerkvergoeding als dat eerder begint dan een half uur onmiddellijk voor het begin of langer 

duurt dan een half uur onmiddellijk na het einde van de voor de ambtenaar vastgestelde werktijd.  
3. De overwerkvergoeding bestaat uit 

a. verlof gelijk aan het aantal uren van het overwerk; en 
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b. een bedrag voor elk uur overwerk dat een percentage is van zijn salaris per uur volgens 
onderstaande tabel: 

 00.00  

–  

06.00 

uur 

06.00 

 –  

18.00 

uur 

18.00 

 –  

20.00 

uur 

20.00 

 –  

24.00 

uur 

maandag en de dagen na 

een feestdag 

100% 25%* 25%* 50% 

dinsdag tot en met vrijdag 50% 25%* 25%* 50% 

zaterdag 75% 50% 75% 75% 

zon- en feestdagen 100% 100% 100% 100% 

* Voor de uren overwerk die gewerkt zijn binnen twee uur voor of na de 

afgesproken werktijd geldt een percentage van 50%. 
4. Als de leidinggevende vindt dat het dienstbelang zich verzet tegen het toekennen van verlof wordt 

in plaats van verlof voor ieder uur een bedrag gelijk aan zijn salaris per uur toegekend. 

5. Voor de vaststelling van de duur van het overwerk gelden de uren waarop verlof is genoten als 
uren waarop is gewerkt. 

6. Gedeputeerde Staten kunnen aan een ambtenaar die regelmatig moet overwerken, een vaste 
vergoeding toekennen. Gedurende de tijd dat de ambtenaar geen of een gedeelte van zijn salaris, 
salaristoelagen en IKB geniet wordt de vaste vergoeding niet of naar evenredigheid toegekend. 

7. Gedeputeerde Staten kunnen aan een ambtenaar in salarisschaal 11 of hoger, in bijzondere 

gevallen voor overwerk een door hen te bepalen vergoeding toekennen, als en naarmate dit naar 
hun oordeel, gelet op de aard of de omvang van het overwerk en de onvermijdelijkheid daarvan, 
redelijk is te achten. 

8. Gedeputeerde Staten kunnen voor de overwerkvergoeding nadere regels vaststellen. 

9. Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen een regeling treffen die dit artikel aanvult of 
daarvan afwijkt.  

10. De overwerkvergoeding in geld is pensioengevend inkomen in de zin van het pensioenreglement. 

 

Artikel 3.4.4 Vergoeding voor andere extra diensten dan overwerk 

 

Gedeputeerde Staten kunnen regels vaststellen voor het recht op een vergoeding voor 

andere extra diensten dan overwerk. 

 

Artikel 3.4.5 Tegemoetkoming in de ziektekosten  

 
1. De ambtenaar heeft aanspraak op een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten.  

2. De tegemoetkoming bedraagt voor de ambtenaar  

a. in salarisschaal 6 of lager: € 26,31 per maand; 
b. in salarisschaal 7 of hoger: € 16,92 per maand. 

3. Als het salaris een algemene wijziging ondergaat worden de bedragen van de tegemoetkoming 
overeenkomstig gewijzigd. 

4. In Flevoland gelden tot 1 januari 2020 andere afspraken op grond van de Afbouwregeling 

compensatie ziektekosten. 
 

Paragraaf 3.5 Individueel keuzebudget (IKB) 

 

Bij de invoering is het IKB opgebouwd uit de volgende bronnen: vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering, bijdrage levensloopregeling en bovenwettelijke vakantiedagen. Deze 
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bronnen vormen nu één budget dat de ambtenaar binnen de bepalingen van deze regeling 

kan inzetten. 

 

Artikel 3.5.1 IKB algemeen 

 
1. De ambtenaar heeft recht op een IKB. 
2. Het IKB is een budget dat de ambtenaar naar keuze kan inzetten voor de IKB-doelen, als bedoeld 

in artikel 3.5.3, op de beschreven manier en onder de aangegeven voorwaarden, als bedoeld in 

artikel 3.5.5. 
 

Artikel 3.5.2 Opbouw IKB 

 
1. Het IKB bestaat uit een pensioengevend deel en een niet-pensioengevend deel. 

2. Het pensioengevend deel van het IKB wordt per kalendermaand als volgt opgebouwd met:  
a. 8% van het in die maand genoten salaris en salaristoelagen, met een minimum van € 160,17, 

waarbij dit minimum niet geldt voor ambtenaren met een aanstelling in schaal A of met 

loondispensatie; 
b. 8,3% van het door de ambtenaar in die maand genoten salaris; 
c. 3,4% van het in die maand genoten salaris voor de ambtenaar in schaal 13 of lager;  
d. 2,85% van het in die maand genoten salaris voor de ambtenaar in schaal 14 of hoger.  

3. Het niet pensioengevend deel van het IKB wordt per kalendermaand opgebouwd met 2,67% van 

het door de ambtenaar in die maand genoten salaris. 
4. Op aanvraag van de ambtenaar kunnen Gedeputeerde Staten vaste maandelijkse toelagen 

opnemen in het pensioengevend deel van het IKB. 
 

Artikel 3.5.3 Doelen IKB 

 

De ambtenaar kan zijn opgebouwde IKB inzetten voor één of meer van de volgende doelen:  
a. voor bruto-inkomen in de maand van opbouw of in de daarop volgende maand of maanden; 
b. voor IKB-verlof voor zover de totale aanspraken op verlof volgens artikel 11, eerste lid, onderdeel 

r, onder 1° van de Wet op de loonbelasting 1964 niet tot het loon gerekend worden; 

c. onder voorwaarden voor sparen in het kader van de Levensloopregeling, als bedoeld in artikel 
5.14; 

d. één keer per jaar de contributie voor het lidmaatschap van een vakbond die is vertegenwoordigd in 
het SPA dan wel in het overleg met de vakbonden; 

e. het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie als die door de werknemer betaald wordt bij 

langdurend onbetaald verlof; 
f. opleiding en ontwikkeling die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 31a, tweede lid, 

onderdeel c en d van de Wet op de loonbelasting 1964; 
g. door Gedeputeerde Staten aangewezen doelen. 

 

Artikel 3.5.4 Regels keuzes IKB 

 
1. De gevolgen van gemaakte keuzes zijn voor rekening van de ambtenaar. 

2. De ambtenaar kan tot de maandelijkse sluitingsdatum van de salarisverwerking keuzes maken 
voor de besteding van zijn opgebouwde IKB.  

3. Na de maandelijkse sluitingsdatum van de salarisverwerking zijn de gemaakte keuzes 

onherroepelijk. 
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4. Als de ambtenaar vóór de sluitingsdatum van de salarisverwerking voor (een deel van) zijn IKB 
van die maand geen doel heeft aangewezen, dan wordt dit deel van het IKB dezelfde 
kalendermaand automatisch uitbetaald. 

5. Keuzes mogen uitsluitend betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar. 

6. Er mag geen budget uit het IKB worden overgeheveld naar een volgend kalenderjaar. 

7. Het bedrag dat na de sluitingsdatum van de salarisverwerking van de maand december van enig 
kalenderjaar nog in het IKB zit, wordt in december onherroepelijk uitbetaald. 

8. De ambtenaar heeft voor de besteding van zijn IKB geen toestemming nodig. 
 

Artikel 3.5.5 Voorwaarden keuzes IKB 

 
1. De ambtenaar moet als hij zijn IKB in een kalendermaand besteedt aan de doelen van het IKB 

zoals bedoeld in artikel 3.5.3 onder d, f en indien bepaald onder g, uiterlijk een maand na de 

salarisbetaling, bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat de kosten waarvoor de vergoeding is 
verstrekt daadwerkelijk zijn gemaakt. 

2. Als de ambtenaar de bewijsstukken niet op tijd overlegt, worden de verschuldigde loonheffingen 
alsnog ingehouden. 

3. Voor de toepassing van de loonheffing gelden voor de IKB-doelen de fiscale voorwaarden op grond 
van de Wet op de loonbelasting 1964. 

4. De ambtenaar is verplicht alle informatie die van belang is voor de gemaakte keuzes meteen te 
melden. 
 

Artikel 3.5.6 Waarde IKB-verlof 

 
1. Een uur IKB-verlof wordt gekocht voor de waarde van het salaris per uur van de ambtenaar op 

1 januari van het kalenderjaar waarin het IKB-verlof wordt gekocht. 

2. Salarisverhogingen met terugwerkende kracht hebben geen invloed op de waarde van een uur 
IKB-verlof. 

 

Artikel 3.5.7 Fiscale aspecten IKB 

 
1. De provincie zorgt voor informatie over gevolgen van keuzes in het IKB voor in ieder geval de 

loonheffingen, het pensioen en de sociale verzekeringen. 

2. Als achteraf blijkt dat door onjuiste of onvolledige informatie door de ambtenaar een vergoeding 
ten onrechte belastingvrij is uitbetaald, dan worden de loonheffingen, en de eventuele boetes, op 

de ambtenaar of de gewezen ambtenaar verhaald.  

3. Als wijziging van fiscale wet- en regelgeving van invloed is op de inhoud of de werking van het IKB 
zullen vervallen netto voordelen voor ambtenaren niet worden gecompenseerd. 

 
 

Hoofdstuk 4 Tijd: Arbeidsduur en werktijden 
 

Als Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen dan is hierop de Wet op de 

ondernemingsraden of hoofdstuk 12 van deze regeling van toepassing. In artikel 27 van de 

Wet op de ondernemingsraden is geregeld dat bij vaststelling, wijziging of intrekking van de 

‘arbeids- en rusttijdenregeling en vakantieregeling’ instemming van de Ondernemingsraad 

nodig is. In lid 3 van artikel 27 WOR is bepaald dat voor de bepalingen die in een 

rechtspositieregeling als deze zijn opgenomen geen instemming van de Ondernemingsraad 

nodig is. De Arbeidstijdenwet en de Wet Flexibel Werken zijn van toepassing. 
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Artikel 4.1 Arbeidsduur per jaar 

 

De arbeidsduur per jaar voor de ambtenaar met een volledige aanstelling is gelijk aan het 

aantal kalenderdagen per jaar, verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen en niet 

op zaterdag of zondag vallende feestdagen, vermenigvuldigd met 7,2 uur per dag. 

 

Artikel 4.2 Werktijdenregeling 

 
1. Gedeputeerde Staten stellen een werktijdenregeling vast. 

2. De werktijdenregeling kan voor delen van de organisatie of voor bepaalde functies verschillend 

zijn. 
3. Gedeputeerde Staten kunnen met een ambtenaar een individuele werktijdenregeling afspreken, 

waarbij: 
a. deze werktijdenregeling langer dan één kalenderjaar kan gelden; 

b. de arbeidsduur wordt berekend over de periode van de individuele werktijdenregeling; 
c. een individuele werktijdenregeling schriftelijk wordt vastgelegd. 

4. Gedeputeerde Staten waarborgen in de werktijdenregelingen een goede bedrijfsvoering en zij 

houden zo veel als mogelijk rekening met de individuele wensen en arbeidsomstandigheden van de 
ambtenaren. 

5. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar in het belang van de dienst verplichten: 

a. tijdelijk te werken buiten de voor hem geldende werktijden; 
b. zich buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te houden. 

 

Artikel 4.3 Collectieve roostervrije dagen 

 
1. Gedeputeerde Staten kunnen elk jaar maximaal zeven werkdagen aanwijzen als collectieve 

roostervrije dagen. 

2. In de jaren dat 5 mei op een werkdag valt en niet een nationale feestdag is, is dit een collectieve 
roostervrije dag.  

3. De collectieve roostervrije dagen mogen niet met het verlof van de ambtenaar worden verrekend. 
 

Artikel 4.4 Werktijd van oudere ambtenaren 

 

De ambtenaar van 55 jaar of ouder wordt geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van 

continudiensten tussen 00.00 uur en 06.00 uur als hij daarvoor een verzoek indient. 

 

 

Hoofdstuk 5 Verlof 

 

Dit hoofdstuk regelt de rechten en plichten met betrekking tot verlof. In dit hoofdstuk staan 

diverse vormen van verlof. De Wet arbeid en zorg is ook van toepassing. Hierin zijn ook 

vormen van verlof geregeld. Als Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen dan is 

hierop de Wet op de ondernemingsraden of hoofdstuk 12 van deze regeling van toepassing. 

In dit hoofdstuk onderscheiden we: 

- verlof (ook wel vakantieverlof genoemd) 
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- IKB -verlof (verlof dat met het IKB budget gekocht is) 

- betaald verlof op grond van de Wet arbeid en zorg: 

o Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

o Adoptie- en pleegzorgverlof 
o Calamiteitenverlof 

o Kortdurend zorgverlof 

o Kort verzuimverlof 

- buitengewoon verlof 

- vakbondsverlof (dit is een vorm van buitengewoon verlof) 

- onbetaald verlof  

Tenzij anders vermeld zijn de regels voor verlof ook van toepassing op IKB-verlof. 

 

Artikel 5.1 Recht op verlof 

 

De ambtenaar heeft per kalenderjaar recht op 144 uur verlof met behoud van zijn salaris, 

salaristoelagen en IKB.  

 

Artikel 5.2 Vermindering en verval van recht op verlof 

 

1. Als de ambtenaar een periode niet of gedeeltelijk niet beschikbaar is voor de uitvoering van zijn 
werkzaamheden, dan heeft hij voor die periode geen recht op verlof. 

2. De ambtenaar heeft wel recht op verlof als hij niet beschikbaar is, door: 

a. het opnemen van verlof; 

b. zwangerschaps- en bevallingsverlof; 
c. buitengewoon verlof van korte duur voor het registreren van zijn huwelijk of geregistreerd 

partnerschap; 

d. overig betaald verlof op grond van de Wet arbeid en zorg; 

e. vakbondsverlof; 
f. verlof op grond van de Wet op de ondernemingsraden; 

g. ziekte, als er sprake is van gehele of gedeeltelijke doorbetaling van zijn salaris. 

3. Het recht op verlof vervalt 12 maanden na het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan, tenzij de 
ambtenaar redelijkerwijs niet in staat is geweest om dit verlof op te nemen. 

4. Het IKB-verlof dat door de ambtenaar is gekocht vervalt of verjaart niet ongeacht in welk jaar dit 
gekocht is. 

5. De totale aanspraken aan verlof moeten binnen de grenzen van artikel 11, eerste lid, onderdeel r, 

onder 1° van de Wet op de loonbelasting 1964 blijven. 
 

Artikel 5.3 Opnemen van het verlof 

 

1. De ambtenaar kan het verlof waarop hij recht heeft opnemen, tenzij hij daarvoor op grond van 
dienstbelang geen toestemming krijgt.  

2. De ambtenaar meldt het voornemen om verlof op te nemen op tijd. 
3. De ambtenaar neemt het verlof als regel op in het kalenderjaar waarop het betrekking heeft en 

wordt daartoe ook in de gelegenheid gesteld. 
4. De ambtenaar neemt het verlof als regel zo op dat hij in ieder geval twee weken aaneengesloten 

vrij is.  
5. Gedeputeerde Staten stellen de ambtenaar in de gelegenheid verlof op te nemen: 

a. op officiële feestdagen die samenhangen met zijn geloof of culturele achtergrond; 
b. bij het huwelijk en geregistreerd partnerschap van bloed- en aanverwanten in de eerste en 

tweede graad; 
c. bij verhuizing; en  
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d. bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad van de ambtenaar of 
zijn partner.  

6. Gedeputeerde Staten kunnen als het door zwaarwegende dienstbelangen nodig is, de toestemming 
om verlof op te nemen, intrekken, zowel vóór als tijdens het verlof. Als de ambtenaar hierdoor 

financiële schade lijdt, wordt deze vergoed. 

 

Artikel 5.4 Verlof en ziekte 

 

1. De ambtenaar kan ook tijdens ziekte verlof opnemen. 
2. Als de ambtenaar op zijn verzoek verlof krijgt op werkdagen, waarop hij geheel of gedeeltelijk ziek 

is, dan neemt hij het aantal uren verlof op dat hij op die dag normaal zou werken. 
3. Tijdens opgenomen verlof kan de ambtenaar ziek worden. De verlofopname wordt voor de 

ziektedagen ongedaan gemaakt als de ambtenaar aantoont dat hij tijdens het verlof daardoor niet 

in staat was geweest om te werken.  
 

Artikel 5.5 Verrekening verlof bij einde dienstverband 

 
1. Voor ieder uur verlof dat de ambtenaar niet heeft kunnen opnemen op de dag dat het 

dienstverband eindigt, ontvangt hij een bedrag gebaseerd op zijn salaris per uur.  
2. Als op de dag dat het dienstverband eindigt, blijkt dat de ambtenaar teveel verlof heeft 

opgenomen, dan betaalt hij voor ieder uur teveel opgenomen verlof een bedrag gebaseerd op zijn 

salaris per uur.  

3. Lid 1 is niet van toepassing op IKB-verlof. 

 

Artikel 5.6 Zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de wet arbeid en zorg 

 
1. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft de vrouwelijke ambtenaar recht op haar salaris, 

salaristoelagen en IKB.  

2. De ambtenaar van wie de partner tijdens het bevallingsverlof overlijdt, heeft recht op het 

resterende bevallingsverlof met behoud van zijn salaris, salaristoelagen en IKB.  

3. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt op het salaris de uitkering op grond van de Wet 
arbeid en zorg waarop de ambtenaar recht heeft in mindering gebracht.  
 

Artikel 5.7 Overig betaald verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg 

 

1. Tijdens adoptie- en pleegzorgverlof, calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en kort 
verzuimverlof heeft de ambtenaar recht op zijn salaris, salaristoelagen en IKB. 

2. Bij adoptie- en pleegzorgverlof wordt op het salaris, de salaristoelagen en IKB de uitkering op 
grond van de Wet arbeid en zorg waarop de ambtenaar recht heeft in mindering gebracht. 

3. Het kort verzuimverlof duurt bij het overlijden van: 

a. de partner en bloed- en aanverwanten in de eerste graad: 4 dagen; 

b. overige bloed- en aanverwanten in de rechte lijn: maximaal 2 dagen; 

c. bloed- en aanverwanten in de tweede graad van de zijlijn en huisgenoten anders dan de 
partner of genoemde bloed- en aanverwanten: maximaal 2 dagen. 

4. Als de ambtenaar verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitvaart van bloed- en 

aanverwanten, duurt het kort verzuimverlof maximaal vier dagen. 
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Artikel 5.8 Buitengewoon verlof  

 

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap heeft de ambtenaar recht op één dag 

buitengewoon verlof met behoud van zijn salaris, salaristoelagen en IKB. 

 

Artikel 5.9 Vakbondsverlof 

 
1. Tijdens vakbondsverlof heeft de ambtenaar recht op zijn salaris, salaristoelagen en IKB. 
2. Het totale vakbondsverlof is in totaal maximaal 216 uur per kalenderjaar rekening houdend met de 

overige bepalingen in dit artikel.  

3. Gedeputeerde Staten verlenen aan een lid van het hoofdbestuur van een vakbond of van een 
centrale organisatie waarbij die vakbond is aangesloten in totaal maximaal 288 uur vakbondsverlof 
per kalenderjaar rekening houdend met de overige bepalingen in dit artikel. 

4. Gedeputeerde Staten verlenen per kalenderjaar maximaal 108 uur vakbondsverlof voor het 
bijwonen als afgevaardigde of bestuurslid van vergaderingen van: 

a. statutaire organen of onderdelen van vakbonden; 

b. centrale organisaties en internationale ambtenarenorganisaties, waarbij deze vakbonden zijn 
aangesloten. 

5. Gedeputeerde Staten verlenen per kalenderjaar maximaal 187,2 uren vakbondsverlof aan de 

ambtenaar die door een vakbond is aangewezen om bestuurlijke of vertegenwoordigende 

activiteiten te ontplooien binnen zijn vakbond of de provincie. 
6. Gedeputeerde Staten verlenen voor maximaal 50,4 uur per twee kalenderjaren vakbondsverlof aan 

de ambtenaar voor het - op uitnodiging van een vakbond - als cursist deelnemen aan een cursus. 

7. Gedeputeerde Staten verlenen vakbondsverlof voor deelname aan overleg met vakbonden op 
decentraal niveau als vertegenwoordiger van de vakbond en aan het hiervoor noodzakelijke 
vooroverleg van de vakbonden.  

8. Gedeputeerde Staten verlenen het vakbondsverlof niet als er sprake is van een zwaarwegend 

dienstbelang. 

 

Artikel 5.10 Non-activiteit 

 

1. Bij non-activiteit, bedoeld in artikel 125c, eerste lid, van de Ambtenarenwet, bestaat geen recht op 

salaris, salaristoelagen, IKB, uitkeringen en vergoedingen. 
2. Als de ambtenaar verlof heeft zoals bedoeld in artikel 125c, tweede lid, Ambtenarenwet, dan wordt 

op zijn salaris een inhouding toegepast. Deze inhouding is maximaal zijn salaris, salaristoelagen en 
IKB die hij anders had ontvangen voor de uren van dit verlof. Een onkostenvergoeding wordt niet 

ingehouden op het salaris. 
 

Artikel 5.11 Langdurend onbetaald verlof  

 
1. De ambtenaar kan een verzoek indienen om hem geheel of gedeeltelijk langdurend onbetaald 

verlof te verlenen. 
2. De ambtenaar vraagt langdurend onbetaald verlof minstens drie maanden tevoren aan.  
3. De aanvraag bevat in ieder geval: 

a. de datum waarop het verlof ingaat; 

b. het aantal op te nemen uren verlof; en  
c. de verdeling daarvan over de weken. 

4. Het langdurend onbetaald verlof duurt minimaal acht aaneengesloten weken.  
5. De ambtenaar en zijn leidinggevende stellen in overleg de maximumduur van het langdurend 

onbetaald verlof vast. 
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6. Gedeputeerde Staten kennen de aanvraag voor langdurend onbetaald verlof toe, tenzij het op 
grond van dienstbelang niet mogelijk is. 

7. De ambtenaar kan verzoeken het langdurend onbetaald verlof op grond van onvoorziene 
omstandigheden niet op te nemen of te stoppen. 

8. Gedeputeerde Staten kunnen een verzoek tot stoppen of niet opnemen van langdurend onbetaald 

verlof afwijzen als het door een zwaarwegend dienstbelang niet mogelijk is.  
9. Het stopzetten van het langdurend onbetaald verlof hoeft niet eerder dan na vier weken in te gaan.  
10. In het geval dat het langdurend onbetaald verlof stopt, vervalt het recht op de rest van dit verlof.  
11. Gedeputeerde Staten schorten het langdurend onbetaald verlof op bij samenloop met het 

zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

12. Na afloop van het langdurend onbetaald verlof keert de ambtenaar, als dat mogelijk is, terug in de 

functie die hij bij begin van dit verlof vervulde. 
13. De ambtenaar aan wie langdurend onbetaald verlof is verleend, direct voor zijn pensionering met 

het oog op vervroegde uittreding, kan dit verlof niet stopzetten of daarop terugkomen. 
 

Artikel 5.12 Rechten tijdens onbetaald verlof 

 

1. De ambtenaar heeft tijdens langdurend onbetaald verlof, onbetaald langdurend zorgverlof of 
onbetaald ouderschapsverlof geen recht op salaris, salaristoelagen, IKB, uitkeringen, vergoedingen 

en opbouw van verlof. 
2. De ambtenaar heeft bij langdurend onbetaald verlof, onbetaald langdurend zorgverlof of onbetaald 

ouderschapsverlof wel recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten. 

3. Tijdens de eerste zes maanden van de periode van langdurend onbetaald verlof, onbetaald 

langdurend zorgverlof of onbetaald ouderschapsverlof is de verdeling van de pensioenpremie 

volgens de standaardverdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer op grond 

van het pensioenreglement. Deze periode van de eerste 6 maanden van onbetaald verlof hoeft niet 
aaneengesloten te zijn en kan over de jaargrens heenlopen. Het gaat daarbij om de periode(s) die 

binnen een periode van 12 maanden na start van de eerste periode vallen.  
4. Bij langdurend onbetaald verlof, direct voor  

a. ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, of 

b. volledig ontslag voorafgaand aan ABP-keuzepensioen,  
is de verschuldigde pensioenpremie vanaf het begin van dit verlof volledig voor rekening van de 

ambtenaar.  
 

Artikel 5.13 Kapstokbepaling buitengewoon verlof 

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen, als daar naar hun oordeel redenen voor zijn, de ambtenaar op zijn 
aanvraag buitengewoon verlof verlenen voor bepaalde of onbepaalde tijd, al dan niet met behoud 
van zijn salaris, salaristoelagen en IKB op door hen te bepalen wijze.  

2. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar ook anders dan op aanvraag buitengewoon verlof van 
korte duur met behoud van salaris, salaristoelagen en IKB verlenen als daartoe naar hun oordeel 
aanleiding bestaat. 
 

Artikel 5.14 Levensloop 

 

Gedeputeerde Staten stellen op grond van de in het SPA gemaakte afspraken een 

levensloopregeling vast, rekening houdend met de bepalingen die van toepassing zijn bij en 

krachtens de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet arbeid en zorg en de Wet 

inkomstenbelasting 2001. 
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Hoofdstuk 6 Wijzigingen in aanstelling 
 

De Wet flexibel werken is voor wijziging van de aanstellingsomvang van toepassing. 

Hiervoor zijn geen extra bepalingen opgenomen, met uitzondering van de maximale 

aanstellingsomvang van 40 uur. Als Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen dan 

is hierop de Wet op de ondernemingsraden of hoofdstuk 12 van deze regeling van 

toepassing. 

 

Artikel 6.1 Andere functie of werkzaamheden 

 
1. De ambtenaar aanvaardt na afloop van de periode van benoeming in zijn functie een generieke 

functie op hetzelfde schaalniveau.  

2. Gedeputeerde Staten benoemen de ambtenaar op zijn aanvraag in een functie of belasten hem 

tijdelijk met ander werk als hij voldoet aan de daaraan gestelde eisen van bekwaamheid en 
geschiktheid, tenzij zwaarwegende dienstbelangen zich daartegen verzetten. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar in het belang van de dienst verplichten een opdracht 
te verrichten of tijdelijk een andere functie waar te nemen. Deze tijdelijke werkzaamheden moeten 
redelijkerwijs opgedragen kunnen worden rekening houdend met zijn persoonlijkheid en de 

omstandigheden. Dit kan ook buiten de provinciale organisatie zijn. 
4. De ambtenaar aanvaardt in het belang van de dienst een andere passende functie of opdracht. 

5. Bevordering van de interne mobiliteit is in het belang van de dienst. 
6. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar niet verplichten tot inzet ter vervanging van 

werkzaamheden van stakers, tenzij Gedeputeerde Staten met het oog op de openbare veiligheid of 

gezondheid of voor de regelmatige functionering van de openbare dienst dit noodzakelijk achten. 

7. Gedeputeerde Staten stellen ter uitvoering van dit artikel nadere regels vast. 
 

Artikel 6.2 Andere werkzaamheden in bijzondere omstandigheden 

 
1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar verplichten in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of 

andere buitengewone omstandigheden andere werkzaamheden te verrichten dan die welke hij 

normaal verricht, mits die werkzaamheden strekken ter uitvoering van de taak die de provincie in 
die tijden heeft of zal krijgen dan wel ertoe strekken een zo goed en ongestoord mogelijke 

uitvoering van die taak te verzekeren. 

2. De ambtenaar volgt de opleidingen en neemt deel aan oefeningen die verband houden met de 
werkzaamheden in bijzondere omstandigheden. 

 

Artikel 6.3 Wijziging omvang aanstelling 

 
1. Gedeputeerde Staten kunnen de omvang van de aanstelling op aanvraag bepalen op meer dan die 

van een volledige aanstelling.  
2. De omvang van een aanstelling is maximaal 40 uur per week.  

 

 

Hoofdstuk 7 Gezondheid en arbeidsomstandigheden 
 

Naast dit hoofdstuk zijn ook de Arbeidsomstandighedenwet, de Ziektewet, de WIA, de Wet 

op de medische keuringen, de Wet publieke gezondheid en de wet SUWI van toepassing. Als 
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Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen dan is hierop de Wet op de 

ondernemingsraden of hoofdstuk 12 van deze regeling van toepassing. 

 

Paragraaf 7.1 Algemeen 

 

Artikel 7.1.1 Verzuimbeleid 

 

Gedeputeerde Staten stellen regels vast over de begeleiding van ziekteverzuim, ziek- en 

herstelmelding, de arbeidsgezondheidskundige begeleiding en de daarbij te volgen 

procedures. 

 

Paragraaf 7.2 Arbeidsgezondheidskundige onderzoeken 

 

Artikel 7.2.1 Verplichte periodieke functiegerichte 
arbeidsgezondheidskundige onderzoeken 
 

Een ambtenaar met werkzaamheden die zijn vermeld op de lijst met werkzaamheden 

waarvoor een keuring bij aanstelling of opdracht nodig is, wordt periodiek gericht 

arbeidsgezondheidskundig onderzocht. 

 

Artikel 7.2.2 Individueel gerichte arbeidsgezondheidskundige onderzoeken 

 

Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar verplichten arbeidsgezondheidskundig 

onderzocht te worden: 
a. als naar hun oordeel er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een goede 

gezondheidstoestand van de ambtenaar; 
b. als zij gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de volledige geschiktheid van de 

ambtenaar voor het verrichten van zijn arbeid, om na te gaan of hiervoor medische oorzaken 

aanwezig zijn en, zo ja, of de ambtenaar geschikt kan worden geacht voor de vervulling van 
een andere functie; 

c. ter beantwoording van de vraag of de ambtenaar tijdens het tijdvak waarin hij wegens ziekte 

ongeschikt is om zijn arbeid te verrichten, in het belang van zijn genezing arbeid mag 

verrichten en om vast te stellen welke arbeid wenselijk wordt geacht; 

d. om te beoordelen of er sprake is van een ononderbroken ziektetermijn van twee jaar waarbij 

herstel niet binnen zes maanden is te verwachten; 
e. om te beoordelen of een ambtenaar zijn arbeid mag hervatten nadat hij wegens ziekte 

volledig ongeschikt is geweest zijn arbeid te verrichten. 

 

Artikel 7.2.3 Medisch advies 

 
1. Na een arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor de verplichte periodieke functiegerichte keuring 

of het individueel gerichte arbeidsgezondheidskundig onderzoek brengt de bedrijfsarts een medisch 

advies uit aan Gedeputeerde Staten. 

2. De ambtenaar ontvangt zo spoedig mogelijk een afschrift van het medisch advies. 
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3. De ambtenaar heeft als hij het niet eens is met het medisch advies recht op een 
deskundigenoordeel zoals bedoeld in de wet SUWI. 

 

Artikel 7.2.4 Buitendienststelling 

 
1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar op advies van de bedrijfsarts buiten dienst stellen als 

na een arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt dat de ambtenaar lichamelijk of geestelijk in 

een zodanige toestand verkeert, dat hij zijn eigen belangen, de belangen van de provincie of van 
anderen die bij het verrichten van de arbeid zijn betrokken, schaadt door te blijven werken. 

2. De ambtenaar die buiten dienst gesteld is, wordt geacht wegens ziekte ongeschikt te zijn tot het 

verrichten van arbeid, en voor hem gelden de afspraken over re-integratie bij ziekte en 
arbeidsgeschiktheid, de aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en ontslag bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid.  

 

Paragraaf 7.3 Collectieve zorgverzekering 

 

Artikel 7.3.1 Collectieve overeenkomst zorgverzekering 

 
1. Gedeputeerde Staten sluiten met een of meer zorgverzekeraars ten behoeve van de ambtenaar en 

zijn gezinsleden een overeenkomst als bedoeld in artikel 18 van de Zorgverzekeringswet.  
2. Gedeputeerde Staten kunnen de overeenkomst ook afsluiten voor de oud-ambtenaar en zijn 

gezinsleden als hem ontslag is verleend met recht op: 
a. een wettelijke uitkering wegens volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid; of 

b. ouderdomspensioen ten laste van het ABP. 
 

Paragraaf 7.4 Re-integratie bij ziekte 

 

Artikel 7.4.1 Re-integratie bij ziekte 

 

In aanvulling op artikel 76e van de Ziektewet geldt dat de ambtenaar, die in verband met 

ongeschiktheid door ziekte verhinderd is zijn eigen werkzaamheden te verrichten, verplicht 

is: 
a. gevolg te geven aan door Gedeputeerde Staten of een aangewezen deskundige gegeven redelijke 

voorschriften en mee te werken aan door hen getroffen maatregelen; 

b. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak; 
c. passende arbeid te verrichten waartoe Gedeputeerde Staten hem in de gelegenheid stellen; 
d. zijn eigen werkzaamheden te doen onder andere voorwaarden die in verband met de 

arbeidsongeschiktheid noodzakelijk zijn. 
 

Paragraaf 7.5 Aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 
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Artikel 7.5.1 Aanspraken  

 

1. De ambtenaar heeft over de uren waarop hij bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid 

door ziekte niet werkt recht op doorbetaling van: 

a. zijn volledige salaris, salaristoelagen en IKB tijdens de eerste 52 weken (het eerste ziektejaar); 
b. 70% van zijn salaris, salaristoelagen en IKB tijdens de daarop volgende 52 weken (het tweede 

ziektejaar). 
2. Het tweede ziektejaar wordt verlengd volgens de bepalingen in artikel 76a, zesde lid, van de 

Ziektewet waarbij de verlenging maximaal 52 weken is als er sprake is van wachttijd in het kader 
van de WIA. 

3. Dit artikel is ook van toepassing op de oud-ambtenaar voor zover en zolang hij ongeschikt is tot 
werken door ziekte, waarbij geldt dat: 
a. de ziekte ontstaan moet zijn voor het tijdstip van ingang van zijn ontslag of binnen een maand 

na het tijdstip van ontslag; 

b. als de ziekte na het ontslag is ontstaan, dat hij minstens twee maanden onmiddellijk 
voorafgaan aan het ontslag in dienst is geweest; 

c. de ontslaggrond niet is ontslag bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslag in verband met het 

niet meewerken aan re-integratie bij ongeschiktheid of in verband met het niet aanvragen van 
een uitkering op grond van de WIA en ontslag als disciplinaire straf of reorganisatieontslag in 

verband met het niet meewerken aan het traject Van Werk Naar Werk; 
d. hij na zijn ontslag nog ongeschikt is een naar aard en omvang soortgelijke functie te vervullen. 

 

Artikel 7.5.2 Aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid door een dienstongeval of een beroepsziekte 

 

De (oud-) ambtenaar ontvangt in het (verlengde) tweede ziektejaar, zijn volledige salaris, 

salaristoelagen en IKB als de oorzaak van de ziekte een dienstongeval of een door het 

verrichten van zijn arbeid opgelopen beroepsziekte is. 

 

Artikel 7.5.3 Situaties met andere aanspraken in het tweede ziektejaar 

 

1. De ambtenaar ontvangt in het (verlengde) tweede ziektejaar, zijn volledige salaris, salaristoelagen 

en IKB over de uren waarop hij bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte: 
a. in het belang van zijn genezing wenselijk geachte arbeid verricht; 
b. in opdracht een opleiding volgt ten behoeve van andere werkzaamheden die hem bij de 

provincie in het kader van zijn re-integratie worden aangeboden; 

c. verlof opneemt. 

2. De ambtenaar die in het kader van de re-integratie bij ziekte in een andere functie is 

benoemd voordat de ononderbroken ziekteperiode van twee jaar is verstreken, heeft tot het 
eind van deze periode aanspraak op een aanvullende uitkering, als zijn salaris, 

salaristoelagen en IKB als gevolg van die benoeming verminderen, ter grootte van het 

verschil tussen: 
a. het bedrag waarop de ambtenaar op grond van het eerste lid recht zou hebben gehad als hem 

geen andere functie zou zijn opgedragen, maar in plaats daarvan voor dezelfde arbeidsduur 
zijn eigen functie; en 

b. zijn salaris, salaristoelagen en IKB na die benoeming. 
 

Artikel 7.5.4 Samenloop met andere inkomsten 

 

1. Bij samenloop van een aanspraak bij ziekte of arbeidsongeschiktheid of compensatie bij 
arbeidsongeschiktheid met een ZW-uitkering, een WIA-uitkering, een WW-uitkering of een 
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aanvullende werkloosheidsuitkering op grond van dezelfde aanstelling wordt deze aanspraak 
verminderd met het bedrag van deze uitkeringen. 

2. Als door handelingen of het nalaten van handelingen van de (oud-)ambtenaar de ZW-uitkering, de 
WIA-uitkering, de WW-uitkering of de aanvullende werkloosheidsuitkering een vermindering 

ondergaat, dan wel de aanspraak daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, wordt deze 

uitkering geacht onverminderd te zijn genoten. 
3. Als ten aanzien van de ZW-uitkering, die de (oud-)ambtenaar geniet, een verplichting wordt 

opgelegd of een sanctie wordt toegepast, leggen Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk dezelfde 
verplichting op dan wel passen zij zoveel mogelijk een overeenkomstige sanctie toe op de 
aanspraken waarop de ZW-uitkering in mindering is gebracht. 

4. De inkomsten die de (oud-)ambtenaar geniet in verband met het verrichten van in het belang van 

zijn genezing wenselijk geachte arbeid, worden op de aanspraken bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid voor (oud-) ambtenaren in mindering gebracht, voor zover deze samen met 
die aanspraken meer zijn dan het salaris, de salaristoelagen en IKB. 

5. Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf worden op het bedrag, waarop de oud-

ambtenaar bij ziekte en arbeidsongeschiktheid recht heeft, in mindering gebracht, tenzij: 

a. de oud-ambtenaar deze inkomsten al vóór het intreden van de ongeschiktheid tot het 

verrichten van zijn arbeid door ziekte genoot; en 
b. de omvang van die arbeid niet is toegenomen. 

 

Artikel 7.5.5 Geen aanspraken of vervallen van aanspraken 

 

1. De aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid vervallen als er sprake is van een situatie als 

bedoeld in artikel 76b, tweede lid, van de Ziektewet. 

2. De oud-ambtenaar heeft geen recht op aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor (oud-) 

ambtenaren, als hij op grond van een andere functie recht heeft op doorbetaling van zijn salaris, 
dan wel op een ZW-uitkering. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden bepalen dat de aanspraken 
niet vervallen, maar geheel of ten dele aan anderen dan aan de (oud-) ambtenaar worden 
uitbetaald. Voor zover Gedeputeerde Staten van deze bevoegdheid geen gebruik hebben gemaakt, 

kunnen zij deze alsnog aan de (oud-) ambtenaar uitbetalen. 

 

Artikel 7.5.6 Nadere voorschriften eerste en tweede ziektejaar 

 

1. Het tijdvak waarin de (oud-) ambtenaar aanspraak heeft op doorbetaling van zijn salaris, 
salaristoelagen en IKB begint op de eerste dag waarop: 

a. wegens ziekte geheel of gedeeltelijk niet is gewerkt; 
b. het werken wegens ziekte geheel of gedeeltelijk is gestaakt; 
c. wegens ziekte geheel of gedeeltelijk niet zou zijn gewerkt; of 

d. het werken wegens ziekte geheel of gedeeltelijk zou zijn gestaakt. 

2. Bij buitengewoon verlof zonder behoud van salaris, salaristoelagen en IKB begint het tijdvak 

op de dag, volgend op die waarop het buitengewoon verlof is geëindigd. 

3. Voor het bepalen van het einde van de perioden met aanspraken bij ziekte en 

arbeidsongeschiktheid voor (oud-) ambtenaren worden perioden van ongeschiktheid tot het 

verrichten van arbeid wegens ziekte samengeteld als de perioden van ongeschiktheid elkaar 
met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Bij de vaststelling van de 

periode van vier weken blijven perioden waarin zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt 

genoten buiten beschouwing. 

 

Artikel 7.5.7 Einde van de aanspraken 

 



2017  157  

 

31 

 

1. De aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor (oud-) ambtenaren,  eindigen na afloop 
van de uitkeringsduur, maar in elk geval met ingang van de dag: 
a. waarop de ambtenaar in het kader van re-integratie bij ziekte in een andere functie is 

benoemd; 

b. waarop de ambtenaar ontslag is verleend; 

c. waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt; of 
d. volgende op de dag van overlijden van de ambtenaar. 

2. De aanspraken van de ambtenaar die in verband met re-integratie bij ziekte in een andere functie 
is benoemd en daarom recht heeft op een uitkering, eindigen na afloop van de uitkeringsduur, 
maar in elk geval met ingang van de dag: 

a. waarop de ambtenaar niet meer voldoet aan de voorwaarden; 

b. waarop de ambtenaar ontslag is verleend; 
c. waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt; of 
d. volgende op de dag van overlijden van de ambtenaar. 

3. De aanspraken van de oud-ambtenaar in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid eindigen na 

afloop van de uitkeringsduur, maar in elk geval met ingang van de dag: 

a. waarop de oud-ambtenaar in een andere functie is benoemd in het kader van re-integratie bij 

ziekte; 
b. waarop de oud-ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt; of 
c. volgende op de dag van overlijden van de oud-ambtenaar. 

 

Paragraaf 7.6 Compensatie bij arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 7.6.1 Compensatie bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% 

1. De ambtenaar die door het UWV in het kader van de uitvoering van de WIA voor minder dan 35% 

arbeidsongeschikt is verklaard en die als gevolg van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
inkomensverlies heeft, heeft aanspraak op compensatie van het inkomensverlies. 

2. De hoogte van de compensatie is een percentage van het verschil tussen het salaris, de 
salaristoelagen en IKB in de oude functie en het salaris, salaristoelagen en IKB in de aangepaste of 
nieuwe functie. 

3. De hoogte van de compensatie is: 

a. als de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een dienstongeval of een door het 
verrichten van zijn arbeid opgelopen beroepsziekte 100%;  

b. in overige gevallen 70%; 
4. Als het inkomensverlies door verhoging van het salaris, de salaristoelagen en IKB afneemt, wordt 

de compensatie verminderd, tenzij het een verhoging betreft door een algemene loonstijging of 

een salarisverhoging door zijn functioneren.  
5. De compensatie wordt als salaris aangemerkt. 

6. De ambtenaar heeft aanspraak op compensatie vanaf de kalenderdag dat de arbeidsongeschiktheid 
is vastgesteld op minder dan 35%, maar niet voordat de periode van gehele of gedeeltelijke 

doorbetaling van salaris, salaristoelagen en IKB bij ziekte is verstreken. 
7. De compensatie eindigt op het moment waarop het dienstverband bij de provincie eindigt of als de 

compensatie 70% is in ieder geval na vijf jaar. 

8. Bij samenloop van de compensatie met een WW-uitkering of een aanvullende 

werkloosheidsuitkering uit hoofde van de functie waaruit de ambtenaar gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt is verklaard, wordt de compensatie verminderd met het bedrag van deze 
uitkeringen. 

 

Artikel 7.6.2 Aanvulling bij arbeidsongeschiktheid bij dienstongeval of beroepsziekte 

 
1. Bij de (oud-)ambtenaar die door een dienstongeval of door een beroepsziekte recht heeft op een 

IVA-uitkering door zijn werk bij de provincie en geen recht heeft op doorbetaling van zijn salaris, 
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salaristoelagen en IKB of het laatst genoten salaris, salaristoelagen en IKB, wordt de IVA-uitkering 
en het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen, zolang daarop aanspraak bestaat, aangevuld tot 90% 
van het laatst genoten salaris, salaristoelagen en IKB. 

2. Bij de (oud-)ambtenaar die door een dienstongeval of een opgelopen beroepsziekte door zijn werk 

bij de provincie recht heeft op een WGA-uitkering wordt de WGA-uitkering en het ABP 

arbeidsongeschiktheidspensioen, zolang daarop aanspraak bestaat, aangevuld tijdens: 
a. de loongerelateerde uitkering: tot 90% van het verschil tussen het laatst genoten salaris, 

salaristoelagen en IKB en het nieuwe inkomen bij volledige invulling van de resterende 
verdiencapaciteit en tot 80% van dit verschil bij niet volledige invulling van de resterende 
verdiencapaciteit; 

b. de loonaanvullingsuitkering: tot 90% van het verschil tussen het laatst genoten salaris, 

salaristoelagen en IKB en het nieuwe inkomen dat bij volledige invulling van de resterende 
verdiencapaciteit zou kunnen worden verdiend; 

c. de vervolguitkering voor maximaal 10 jaar: tot 75% van het laatst genoten salaris, 
salaristoelagen en IKB maal het door het UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage. 

3. Als de IVA-uitkering of de WGA-uitkering wordt geweigerd of verminderd in verband met 

toepassing van een sanctie op grond van de WIA wordt die sanctie op dezelfde wijze toegepast op 

de aanvulling als bij het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 

Artikel 7.6.3 Samenloop compensatie of aanvulling bij arbeidsongeschiktheid met andere inkomsten 

 
1. Bij samenloop van compensatie of aanvulling bij arbeidsongeschiktheid of compensatie bij 

arbeidsongeschiktheid met een ZW-uitkering, een WIA-uitkering, een WW-uitkering of een 

aanvullende werkloosheidsuitkering op grond van dezelfde aanstelling wordt deze aanspraak 

verminderd met het bedrag van deze uitkeringen. 

2. Als door handelingen of het nalaten van handelingen van de (oud-) ambtenaar de ZW-uitkering, de 
WIA-uitkering, de WW-uitkering of de aanvullende werkloosheidsuitkering een vermindering 

ondergaat, dan wel de aanspraak daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, wordt deze 
uitkering geacht onverminderd te zijn genoten. 

3. Als ten aanzien van de ZW-uitkering, die de (oud-)ambtenaar geniet, een verplichting wordt 

opgelegd of een sanctie wordt toegepast, leggen Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk dezelfde 
verplichting op dan wel passen zij zoveel mogelijk een overeenkomstige sanctie toe op de 

aanspraken waarop de ZW-uitkering in mindering is gebracht. 
4. De inkomsten die de (oud-)ambtenaar geniet in verband met het verrichten van in het belang van 

zijn genezing wenselijk geachte arbeid, worden op de aanvulling of de compensatie bij 
arbeidsongeschiktheid in mindering gebracht, voor zover deze samen met die aanspraken meer 
zijn dan het salaris, de salaristoelagen en IKB. 

5. Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf worden op het bedrag, waarop de ambtenaar als 
aanvulling of compensatie bij arbeidsongeschiktheid recht heeft, in mindering gebracht, tenzij: 
a. de oud-ambtenaar deze inkomsten al vóór het intreden van de ongeschiktheid tot het 

verrichten van zijn arbeid door ziekte genoot; en 
b. de omvang van die arbeid niet is toegenomen. 

 

Artikel 7.6.4 Voortgezette uitkering WGA 

 

1. De (oud-)ambtenaar die recht heeft op een loongerelateerde WGA-uitkering waarvan de 
toegekende duur korter is dan zou hebben gegolden op grond van de WIA zoals die luidde op 31 
december 2015, heeft recht op een voortgezette uitkering WGA als hij daardoor een lagere WGA-

uitkering en ABP-arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt. 

2. De voortgezette uitkering WGA gaat in direct na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering 
3. De duur van de voortgezette uitkering WGA is gelijk aan het verschil tussen de duur van de 

loongerelateerde WGA-uitkering volgens de Wet WIA zoals die luidde op 31 december 2015 en de 
toegekende duur van de loongerelateerde WGA-uitkering. 
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4. De voortgezette uitkering WGA vult de loonaanvullingsuitkering WGA of de WGA vervolguitkering 
en het ABP-arbeidsongeschiktheidspensioen aan tot de hoogte van de loongerelateerde WGA-
uitkering en het ABP-arbeidsongeschiktheidspensioen zoals die zouden zijn als de duur van de 
loongerelateerde WGA-uitkering niet was ingekort. 

5. Gedeputeerde Staten stellen op aanvraag vast of recht bestaat op de voortgezette uitkering WGA. 

6. Aanvragen op een voortgezette uitkering WGA kunnen worden ingediend vanaf 2 maanden voor 
het einde van de loongerelateerde WGA-uitkering. 

7. Het recht op voortgezette uitkering WGA kan niet worden vastgesteld over perioden die meer dan 
52 weken voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag is ingediend. 

8. Onverminderd de bepalingen in dit artikel, zijn de bepalingen van de Wet WIA over het geldend 

maken van het recht op een uitkering, waaronder het verplichtingen- en sanctieregime exclusief de 

bepalingen over boetes, ook van toepassing op de voortgezette uitkering WGA. 
 

Paragraaf 7.7 Aanspraken en bijzondere situaties 

 

Artikel 7.7.1 Bevalling na ontslag 

 
1. De oud-ambtenaar van wie de bevalling waarschijnlijk is binnen vier maanden na de ontslagdatum, 

ontvangt haar laatst genoten salaris, salaristoelagen en IKB gedurende de periode die: 
a. begint op de 41e dag voor de vermoedelijke datum van bevalling; en 

b. eindigt op de 70e dag na de datum waarop de bevalling heeft plaatsgevonden. 
2. Deze periode wordt verlengd tot 16 weken, als de periode door een voortijdige bevalling minder 

dan 16 weken was. 
3. De oud-ambtenaar van wie de bevalling niet wordt verwacht binnen vier maanden na de 

ontslagdatum, maar die toch binnen die periode bevalt, ontvangt haar laatste salaris, 

salaristoelagen en IKB gedurende de periode die: 
a. begint op de datum van bevalling; en 
b. eindigt op de 70e dag na de datum waarop de bevalling heeft plaatsgevonden. 

4. Op het salaris, de salaristoelagen en het IKB wordt via een inhouding in mindering gebracht een 
bedrag, gelijk aan de uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg waarop de oud-ambtenaar 

gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof recht heeft of gehad zou hebben als zij tijdig 

een aanvraag voor die uitkering zou hebben gedaan. 
5. Voor zolang de oud-ambtenaar na beëindiging van de haar toekomende aanspraak nog door ziekte 

ongeschikt is om te werken, dan wel binnen een maand na deze beëindiging ongeschikt wordt tot 
werken, dan heeft zij maximaal 52 weken recht op doorbetaling van het salaris, de salaristoelagen 

en het IKB op basis van een aanspraak bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor oud-ambtenaren. 

Deze periode begint op de eerste dag na de bevalling. 
6. Ongeschikt tot geheel of gedeeltelijk werken door ziekte na bevalling is de oud-ambtenaar die als 

rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of 
gedeeltelijk niet in staat is om een naar aard en omvang soortgelijke functie als zij vervulde, te 

vervullen. 
 

Paragraaf 7.8 Overige bepalingen  

 

Artikel 7.8.1 Aanpassing salaris, salaristoelagen en IKB en bovenwettelijke 

arbeidsongeschiktheidsuitkering 
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1. Het bedrag van het laatst genoten salaris, salaristoelagen en IKB wordt gewijzigd bij een algemene 
salariswijziging waardoor de salaristabel in bijlage 1 Salarisgebouw provincies, die behoort bij en 
onderdeel uitmaakt van deze regeling, wijzigt. 

2. Als onderdelen van de salaristoelagen niet in een vast bedrag per maand zijn of kunnen worden 

uitgedrukt, wordt voor die onderdelen gerekend met het bedrag dat gemiddeld per maand is 

toegekend in de drie kalendermaanden voor de maand waarin: 
a. de ambtenaar ongeschikt is geworden tot het verrichten van zijn arbeid door ziekte; 
b. de oud-ambtenaar door ziekte ongeschikt is geworden een naar aard en omvang soortgelijke 

functie te vervullen. 
3. Gedeputeerde Staten kunnen van een langere periode dan drie kalendermaanden uitgaan, als 

toepassing daarvan tot onredelijke uitkomsten leidt. 

4. Als de (oud-)ambtenaar geen drie kalendermaanden in dienst is geweest, wordt gerekend met het 
bedrag dat gemiddeld aan salaris, salaristoelagen en IKB per maand is toegekend over de periode 
waarin hij in dienst is geweest vóór het ontstaan van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn 
arbeid respectievelijk tot het vervullen van een naar aard en omvang soortgelijke functie. 

 

Artikel 7.8.2 Overlijdensuitkering oud-ambtenaar met aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 

 

Aan de nagelaten betrekking(en) van de oud-ambtenaar wordt na het overlijden van de oud-

ambtenaar, die op de dag van zijn overlijden een aanspraak ontving als oud-ambtenaar bij 

ziekte en arbeidsongeschiktheid, een overlijdensuitkering uitgekeerd als zou de ambtenaar 

nog in dienst zijn geweest. 

 

Artikel 7.8.3 Aanvullende uitkering bij overlijden door dienstongeval / beroepsziekte 

 
1. Als het overlijden van de ambtenaar is veroorzaakt door een dienstongeval of een beroepsziekte 

door het werk bij de provincie, dan wordt aan de nagelaten betrekking(en) die volgens het 

pensioenreglement recht heeft (hebben) op een partnerpensioen of een wezenpensioen, een 
uitkering toegekend ter hoogte van 18% van dit partnerpensioen of wezenpensioen. 

2. De uitkering eindigt op de dag waarop de overledene de AOW-gerechtigde leeftijd zou hebben 
bereikt dan wel met ingang van de maand, volgende op de datum waarop de nagelaten betrekking 

aan wie een partnerpensioen is toegekend, een nieuwe partner heeft. 
3. Deze aanvullende uitkering is ook van toepassing op de ambtenaar die een aanvulling bij ziekte of 

arbeidsongeschiktheid door een dienstongeval of een beroepsziekte ontving, als zijn overlijden het 

rechtstreeks gevolg is van het dienstongeval of de beroepsziekte door het werk bij de provincie. 
 
 

Hoofdstuk 8 Ontwikkeling, opleiding en inzetbaarheid 
 

De werkzaamheden bij de provincie veranderen continu. Aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid door te investeren in scholing en ontwikkeling van ambtenaren staat daarom 

voorop. Het is van belang dat ambtenaren aan het werk blijven, leren en zich blijven 

ontwikkelen. De ambtenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling in zowel zijn 

huidige als toekomstige werk en stelt hiervoor een persoonlijke ontwikkelagenda op. De 

provincie draagt bij aan de ontwikkeling van ambtenaren door de inzet van verschillende 

instrumenten.  

Een belangrijke voorwaarde voor een gesprek over de mogelijkheden van de ambtenaar 

binnen de organisatie is een vastgestelde visie op de ontwikkeling van de organisatie, een 

daarop gebaseerd strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning en de vertaling 
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hiervan naar de gevolgen voor de ambtenaren. Op dit hoofdstuk is de Wet op de 

Ondernemingsraden van toepassing.  

 

Paragraaf 8.1 Driefasenmodel 

 

Artikel 8.1.1 Driefasenmodel 

 
1. Een ambtenaar valt altijd onder één van de fasen zoals beschreven in bijlage 3 Procedures en 

uitleg driefasenmodel, die behoort bij en onderdeel uitmaakt van deze Regeling. 

2. De ambtenaar valt onder fase I (regulier beleid) als hij niet onder fase II (dreiging) of fase III 

van werk naar werk) valt. 
3. Gedeputeerde Staten informeren de ambtenaar met een besluit als hij van fase verandert en 

wat dit voor hem betekent. 

4. Fase II geldt vanaf het moment dat Gedeputeerde Staten de ondernemingsraad en het 
decentraal overleg hierover hebben geïnformeerd. 

5. De informatie aan de ondernemingsraad en het decentraal overleg over fase II bevat de 

volgende informatie: 
a. welke concrete ontwikkeling (in- en/of extern) Gedeputeerde Staten verwachten die een 

reorganisatie of organisatiewijziging tot gevolg kunnen hebben en op welke termijn 
Gedeputeerde Staten deze verwachten; 

b. op welke (groepen) ambtenaren deze ontwikkeling betrekking heeft. 

6. Fase III gaat in op het moment dat een (groep) ambtenaren boventallig wordt verklaard en 

er dus sprake is van een formele reorganisatie.  

7. Gedeputeerde Staten kunnen fase II ook van toepassing verklaren op ambtenaren waarvoor 

ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid dreigt. 

 

Paragraaf 8.2 Het gesprek tussen ambtenaar en leidinggevende 

 

Artikel 8.2.1 Het gesprek tussen ambtenaar en leidinggevende  

 
1. De ambtenaar heeft per jaar recht op minimaal één gesprek met zijn leidinggevende.  

2. Zowel de ambtenaar als zijn leidinggevende kunnen het initiatief nemen voor een gesprek. 
3. De persoonlijke ontwikkelagenda van de ambtenaar en de strategische personeelsplanning van de 

provincie vormen de basis voor dit gesprek. 
4. De ambtenaar heeft recht op feedback en feedforward. 

5. De ambtenaar en zijn leidinggevende leggen samen de gemaakte afspraken vast in het 

personeelsdossier inclusief eventuele verschillen van inzicht. 

 

Artikel 8.2.2 Beoordeling 

 

1. Zowel de ambtenaar als zijn leidinggevende kunnen het initiatief nemen voor een beoordeling. 
2. Tussen beoordelingen moet een redelijke termijn zitten. 
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Paragraaf 8.3 Opleiding en ontwikkeling 

 

Artikel 8.3.1 Persoonlijk ontwikkelbudget  

 

1. Het POB bedraagt € 5.000 per 5 jaar voor ambtenaren in vaste of tijdelijke dienst ongeacht 
omvang van de aanstelling.  

2. Voor ambtenaren met een tijdelijke aanstelling moet de duur van de aanstelling of de keten van 

aanstellingen minimaal 6 maanden zijn. 
3. Het POB is bedoeld voor opleiding en ontwikkeling gericht op zowel de huidige als toekomstige 

werkzaamheden.  

4. Het budget wordt niet uitgekeerd of teruggevorderd bij het einde van het dienstverband. 

5. De ambtenaar en zijn leidinggevende bespreken de besteding van het POB. 

6. De leidinggevende adviseert over de besteding van het POB. 

7. De ambtenaar beslist zelf over de besteding van zijn budget.  
8. De besteding van het POB moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 31a, tweede lid, 

onderdelen c en d Wet op de loonbelasting 1964. 
9. Voor opleidingen die een relatie hebben met de huidige werkzaamheden van de ambtenaar heeft 

hij recht op studieverlof. Voor opleidingen die te maken hebben met toekomstige werkzaamheden 

heeft de ambtenaar in overleg met zijn leidinggevende recht op studieverlof naar redelijkheid en 

billijkheid. 

10. Als achteraf blijkt dat door onjuiste of onvolledige informatie door de ambtenaar een vergoeding 
ten onrechte belastingvrij is uitbetaald, dan worden de loonheffingen, en de eventuele boetes, op 
de ambtenaar of de gewezen ambtenaar verhaald.  
 

Artikel 8.3.2 Extra POB en andere rechten in fase II 

 
1. De ambtenaar die wordt aangewezen voor fase II van het driefasenmodel, als bedoeld in artikel 

8.1.1, heeft bij de aanvang hiervan recht op een loopbaanadvies, dat niet ten laste komt van zijn 
POB. 

2. De ambtenaar die zich in fase II bevindt, heeft eenmalig recht op een extra POB van € 5.000, 

hiervoor gelden dezelfde regels als voor het POB in fase I. 
3. De ambtenaar die uit fase II succesvol terugkeert naar fase I houdt recht op de afspraken zoals die 

gemaakt zijn in fase II. Niet besteed extra POB vervalt. 

 

Artikel 8.3.3 Overige opleiding en ontwikkeling 

 

1. Gedeputeerde Staten betalen door de organisatie opgedragen opleidingen en de wettelijk 

verplichte scholing die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden of voor door 
Gedeputeerde Staten gewenste certificering of registraties in een beroepsregister. 

2. Het bijwonen van de lessen, het deelnemen aan (deel)examens en tentamens geldt voor de 
ambtenaar als reguliere werktijd.  

3. Gedeputeerde Staten houden rekening met de verplichtingen voor de verplichte opleiding. 

4. Gedeputeerde Staten regelen de benodigde faciliteiten als de verplichtingen voor de verplichte 

opleiding buiten de reguliere werktijd zijn. 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige rechten en plichten  
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Als Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen dan is hierop de Wet op de 

ondernemingsraden of hoofdstuk 12 van deze regeling van toepassing. 

 

Artikel 9.1 Bescherming 

 

Gedeputeerde Staten zorgen ervoor dat de ambtenaar die activiteiten vervult waarvoor hij 

als lid van één van de vakbonden recht heeft op vakbondsverlof, niet wegens zijn 

lidmaatschap van of activiteiten voor die vakbonden wordt benadeeld in zijn positie in de 

provinciale organisatie. 

 

Artikel 9.2 Dienstkleding en onderscheidingstekens 

 

De ambtenaar draagt tijdens zijn werk de voor die functie of voor bepaalde werkzaamheden 

voorgeschreven kleding en onderscheidingstekens en houdt zich aan de daarvoor 

vastgestelde voorschriften. 

 

Artikel 9.3 Aanzuivering tekorten 

 

De rekenplichtige ambtenaar zuivert een tekort geheel of gedeeltelijk aan, als hem voor dat 

tekort een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

 

 

Hoofdstuk 10 Orde- en strafmaatregelen 
 

ls Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen dan is hierop de Wet op de 

ondernemingsraden of hoofdstuk 12 van deze regeling van toepassing. 

 

Artikel 10.1 Ordemaatregel 

 
1. De ambtenaar houdt zich aan huishoudelijke regels en gedragsregels die gelden op de plek waar 

hij zijn arbeid verricht. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar de toegang tot de kantoren, werkplaatsen, digitale 
werkomgeving of andere werkplekken ontzeggen. 

 

Artikel 10.2 Schorsing 
 

1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar voor bepaalde tijd schorsen, als: 
a. hem het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven;  
b. een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf tegen hem wordt ingesteld; 

c. tegen hem volgens de relevante geldende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering een 
bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis ten uitvoer wordt gelegd; of 

d. het belang van de dienst dit verlangt. 

2. Het salaris, salaristoelagen en IKB kunnen tijdens de schorsing, behalve als deze in het belang van 

de dienst is, geheel of gedeeltelijk worden ingehouden.  
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Artikel 10.3 Disciplinaire straffen  

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt, de 
volgende disciplinaire straffen opleggen:  
a. schriftelijke berisping; 
b. geldboete tot ten hoogste van 10% van twaalf maal zijn salaris; 
c. benoeming in een andere functie; 
d. ontslag. 

2. Bij het opleggen van een maatregel kan worden bepaald dat deze niet ten uitvoer wordt gelegd, 

als de ambtenaar zich gedurende de afgesproken termijn niet schuldig maakt aan soortgelijk 
plichtsverzuim of aan enig ander ernstig plichtsverzuim. Ook kan worden bepaald dat de 
ambtenaar zich gedurende deze termijn moet houden aan bijzondere voorwaarden die bij het 
opleggen van de maatregel gesteld worden.  

 

 

Hoofdstuk 11 Einde aanstelling en arbeidsovereenkomst 
 

Als Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen stellen dan is hierop de Wet op de 

ondernemingsraden of hoofdstuk 12 van deze regeling van toepassing. 

 

Paragraaf 11.1 Ontslaggronden 

 

Artikel 11.1.1 Ontslaggronden 

 

Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar ontslag verlenen: 
a. op aanvraag door ambtenaar; 

b. in verband met pensionering; 

c. wegens reorganisatie; 
d. als hij na afloop van een periode waarin hij op grond van artikel 125c van de Ambtenarenwet 

tijdelijk is ontheven van de waarneming van zijn functie, volgens Gedeputeerde Staten niet in een 

passende functie herplaatst kan worden; 
e. als hij na afloop van verleend langdurig buitengewoon verlof, volgens Gedeputeerde Staten niet in 

een passende functie herplaatst kan worden; 

f. in verband met arbeidsongeschiktheid; 
g. wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de uitoefening van zijn functie anders dan door 

arbeidsongeschiktheid; 
h. wegens het verlies van een vereiste bij aanstelling, behalve als het vereiste alleen bij aanvaarding 

van de functie geldt; 
i. wegens ondercuratelestelling op grond van een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak; 

j. wegens toepassing van civiele gijzeling voor schulden op grond van een onherroepelijk geworden 

rechterlijke uitspraak; 
k. wegens een onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf in verband met een misdrijf of 

tot terbeschikkingstelling; 
l. wegens het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens bij of in verband met indiensttreding 

of keuring, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat hij te goeder trouw heeft gehandeld; 

m. als disciplinaire straf; 

n. wegens het niet meewerken aan re-integratie bij ongeschiktheid door ziekte of wegens het niet 
aanvragen van een uitkering op grond van de WIA; 
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o. op andere dan de in dit artikel genoemde gronden. 
 

Artikel 11.1.2 Ontslag op aanvraag door ambtenaar 

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar op zijn aanvraag ontslag verlenen. 
2. Gedeputeerde Staten verlenen het ontslag op aanvraag per einde van een kalendermaand. 
3. Gedeputeerde Staten verlenen het ontslag bij een aanstelling die: 

a. korter dan vijf jaar geduurd heeft met ingang van de datum gelegen één maand na einde van 

de kalendermaand waarin het ontslag is aangevraagd; 
b. vijf jaar of langer geduurd heeft met ingang van de datum gelegen twee maanden na einde 

van de kalendermaand waarin het ontslag is aangevraagd. 
4. Op verzoek van de ambtenaar kan van de bepalingen in het tweede en derde lid worden 

afgeweken.  

5. Gedeputeerde Staten kunnen de ontslagaanvraag aanhouden als er een onderzoek is gestart voor 
een ontslag als disciplinaire straf. 
 

Artikel 11.1.3 Ontslag in verband met pensionering 
 

1. Gedeputeerde Staten verlenen de ambtenaar ontslag met ingang van de dag waarop de AOW-

gerechtigde leeftijd wordt bereikt. 
2. Gedeputeerde Staten verlenen de ambtenaar op aanvraag ontslag met het oog op de verkrijging 

van ABP-keuzepensioen/ouderdomspensioen vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd op 

grond van artikel 7.4 van het pensioenreglement. Op aanvraag van de ambtenaar kan dit ontslag 
in verband met pensionering ook voor een gedeelte van de voor hem geldende arbeidsduur worden 

verleend, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.  
3. Het ontslag gaat niet eerder in dan met ingang van de dag waarop het recht op het ABP-

keuzepensioen/ouderdomspensioen ontstaat. 
 

Artikel 11.1.4 Ontslag in verband met reorganisatie 

 
1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar in het kader van een reorganisatie ontslag verlenen 

rekening houdend met de afspraken over het driefasenmodel, als bedoeld in artikel 8.1.1, en de 

begeleiding van werk naar werk bij reorganisaties.  

2. Gedeputeerde Staten kunnen aan de ambtenaar die in het kader van een reorganisatie is benoemd 

in een andere functie alsnog reorganisatieontslag verlenen als binnen een periode van uiterlijk een 
jaar vanaf de datum waarop de functie hem is opgedragen, blijkt dat de desbetreffende functie niet 
passend is voor die ambtenaar en het niet mogelijk is om de ambtenaar binnen een redelijke 

termijn op een passende functie te benoemen. 
3. Bij reorganisatieontslag geldt een opzegtermijn van drie maanden. 

4. Deze regels zijn ook van toepassing bij organisatiewijzigingen die op minder dan 10 personen 

betrekking hebben. 

 

Artikel 11.1.5 Ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid 
 

1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar ontslag verlenen in verband met 

arbeidsongeschiktheid, als:  

a. er sprake is van een ononderbroken periode van twee jaar waarin hij ongeschikt was voor het 
verrichten van zijn arbeid door ziekte; 

b. herstel van zijn ziekte niet binnen een periode van zes maanden na de ononderbroken 
ziekteperiode van twee jaar is te verwachten; en 

c. het na een zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken om de ambtenaar binnen de 

organisatie van de provincie andere passende arbeid aan te bieden, of als de ambtenaar 
geweigerd heeft andere passende arbeid te aanvaarden.  
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2. Bij het bepalen van de onafgebroken ziekteperiode van twee jaar telt de periode waarin een 
ambtenaar afwezig was door ziekte in verband met zwangerschap of bevalling vanaf het begin van 
de zwangerschap tot aan het einde van het bevallingsverlof niet mee. 

3. Voor het bepalen van de onafgebroken ziekteperiode van twee jaar worden ziekteperioden 

samengeteld: 

a. als er minder dan vier weken tussen twee ziekteperioden zit; 
b. als zij worden onderbroken door afwezigheid wegens door zwangerschap of bevalling 

veroorzaakte ziekte in de periode vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het einde van 
het bevallingsverlof; of 

c. als een afwezigheid door ziekte in verband met zwangerschap of bevalling wordt voorafgegaan 

of wordt gevolgd door een periode van arbeidsgeschiktheid die in totaal minder dan vier weken 

bedraagt.  
4. De onafgebroken ziektetermijn van twee jaar wordt verlengd met de duur van: 

a. de vertraging als de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WIA later wordt gedaan 
dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven; 

b. de verlenging van het tijdvak waarin recht bestaat op loon of salaris, salaristoelagen en IKB op 

grond van artikel 24, eerste lid, van de WIA; 

c. het tijdvak dat het UWV op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.  
5. Bij het onderzoek ter beoordeling van de vraag of er sprake is van een ononderbroken 

ziekteperiode van twee jaar waarbij herstel niet binnen zes maanden is te verwachten betrekken 

Gedeputeerde Staten de uitslag van de claimbeoordeling op grond van de WIA en een eventueel 
door Gedeputeerde Staten of de ambtenaar aangevraagd deskundigenoordeel door het UWV. 

6. De ambtenaar die door het UWV in het kader van de uitvoering van de WIA voor meer dan 65% 

arbeidsgeschikt is verklaard wordt na afloop van de ononderbroken ziekteperiode van twee jaar 

geen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid verleend, tenzij sprake is van een zwaarwegend 

dienstbelang. Dit ontslag kan niet eerder worden verleend dan één jaar na de ononderbroken 
ziekteperiode van twee jaar. 

7. De ambtenaar die door het UWV arbeidsgeschikt is verklaard voor minder dan het aantal uren 

waarvoor hij is aangesteld en die bij de provincie zijn arbeid blijft of andere passende arbeid gaat 
verrichten voor minder uren kan ontslag wegens arbeidsongeschiktheid alleen worden verleend 
voor het aantal uren dat zijn nieuwe arbeidsduur lager is. 

 

Artikel 11.1.6 Ontslag bij het niet meewerken aan re-integratie bij ziekte of arbeidsongeschiktheid of in 

verband met het niet aanvragen van een uitkering op grond van de WIA 

 
1. Gedeputeerde Staten kunnen de ambtenaar die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kan 

werken, ontslag verlenen als hij zonder deugdelijke grond weigert of nalaat:  
a. uitvoering te geven aan door Gedeputeerde Staten of een door hen aangewezen deskundige 

gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door Gedeputeerde Staten of een door 
hen aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in staat te stellen de eigen of 

andere passende arbeid te verrichten; 
b. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van 

aanpak als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA; 

c. passende arbeid te verrichten waartoe Gedeputeerde Staten hem in gelegenheid stellen. 
2. Voordat Gedeputeerden Staten een ontslag op grond van dit artikel verlenen, wordt het UWV 

verzocht een oordeel te geven zoals bedoeld in artikel 32, derde lid, onderdelen a en b, van de Wet 

SUWI. 
3. Gedeputeerde Staten kunnen aan de ambtenaar die in verband met arbeidsongeschiktheid door 

ziekte niet kan werken na afloop van een ononderbroken ziekteperiode van twee jaar ontslag 

verlenen als hij zonder deugdelijke grond heeft geweigerd of nagelaten een uitkering op grond van 
de WIA aan te vragen. 

 

Artikel 11.1.7 Overlijden 

 



2017  157  

 

41 

 

1. De aanstelling of de arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de ambtenaar of de 
werknemer. 

2. Gedeputeerde Staten keren aan de nagelaten betrekking(en) over de periode vanaf de dag na het 
overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand na die waarin het overlijden plaatsvond 

een overlijdensuitkering uit, gelijk aan het laatstgenoten salaris, salaristoelagen en IKB. 

3. Gedeputeerde Staten verminderen de overlijdensuitkering met het bedrag van de uitkering waar 
de nagelaten betrekking(en) op grond van een wettelijk voorgeschreven ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering recht op heeft (hebben) of zou(den) hebben gehad als daar 
door het handelen van de ambtenaar geen aanspraak op bestaat. 
 

Artikel 11.1.8 Einde aanstelling voor bepaalde tijd 

 
1. De leidinggevende maakt met de ambtenaar op zijn verzoek afspraken over begeleiding van werk 

naar werk als de aanstelling voor bepaalde tijd na ten minste twee jaar van rechtswege eindigt. 
2. De ambtenaar en zijn leidinggevende leggen de afspraken schriftelijk vast. 
3. De begeleiding vindt plaats gedurende ten minste de laatste zes maanden vóór de afloop van de 

aanstelling. 

4. De noodzakelijke kosten van de begeleiding komen ten laste van de provincie. 
5. Dit artikel is niet van toepassing op ambtenaren met een aanstelling voor bepaalde tijd op proef. 

 

Artikel 11.1.9 Einde arbeidsovereenkomst bij verlies verblijfstitel vreemdelingen  

 

Gedeputeerde Staten kunnen de arbeidsovereenkomst van de werknemer die geen 

Nederlander is altijd zonder opzeggingstermijn beëindigen als hij niet langer in Nederland 

rechtmatig verblijft op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 of de provincie 

voor hem niet langer beschikt over een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in de Wet 

arbeid vreemdelingen, tenzij die tewerkstellingsvergunning niet vereist is. 

 

Artikel 11.1.10 Uitbetaling IKB bij einde aanstelling of arbeidsovereenkomst 

 
1. Gedeputeerde Staten betalen wanneer de aanstelling of de arbeidsovereenkomst eindigt het nog 

beschikbare budget uit het IKB bij de laatste salarisbetaling uit. 
2. Bij overlijden: 

a. wordt in aanvulling op de overlijdensuitkering, het IKB waarover nog niet is beschikt, 
uitbetaald aan de nagelaten betrekking(en); 

b. vindt geen verrekening plaats voor zover het IKB is ingezet voor fiscaal aantrekkelijke 

bestemmingen. 
c.  

Paragraaf 11.2 Reorganisaties 

 

Artikel 11.2.1 Regels bij reorganisatie 

 
1. Bij reorganisaties wordt het driefasenmodel in acht genomen dat is vastgelegd in bijlage 3 

Procedures en uitleg driefasenmodel, die behoort bij en deel uitmaakt van deze regeling. 
2. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels vaststellen omtrent de te volgen procedure bij 

reorganisaties en omtrent de personele gevolgen van reorganisaties voor zover deze niet strijdig 

zijn met het driefasenmodel. 
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Paragraaf 11.3 Begeleiding van werk naar werk bij reorganisaties 

 

Artikel 11.3.1 Werkingssfeer 

 

1. De ambtenaar valt in fase III van het driefasenmodel, als zijn functie door een reorganisatie 

vervalt én tevens voor hem geen zicht is op een andere passende functie of opdracht binnen 
de organisatie als uitkomst van het reorganisatieproces. 

2. De ambtenaar in fase III heeft recht op een traject Van Werk naar Werk (traject VWNW). 

 

Artikel 11.3.2 Afwijkingen 

 

1. Gedeputeerde Staten maken bij een reorganisatie waar provinciale taken aan een andere of 

nieuwe werkgever worden uitbesteed of overgedragen afspraken over overname van ambtenaren 
en over de condities van overgang van deze ambtenaren. 

2. Bij herplaatsing geldt het beginsel dat de ambtenaar, waar mogelijk, zijn taak volgt. 

3. In overleg met de vakbonden kan afgesproken worden dat de interne herplaatsingsprocedure en 
het traject VWNW in deze situatie kan komen te vervallen. 

 

Artikel 11.3.3 Duur traject Van Werk Naar Werk 

 

De termijn van het traject VWNW is 24 maanden of zoveel korter als nodig is. 

 

Artikel 11.3.4 Inspanningsverplichting 

 
1. De ambtenaar en zijn leidinggevende leveren beide een actieve bijdrage aan de uitvoering van het 

traject VWNW.  
2. De inspanningen zijn gericht op plaatsing in of aanvaarding van een passende functie of opdracht.  
3. Deze passende functie of opdracht kan zowel binnen als buiten de provinciale organisatie zijn. 

 

Artikel 11.3.5 Start van het traject Van Werk Naar Werk 

 

Het traject VWNW start op de dag waarop de herplaatsbaarverklaring volgens het 

herplaatsingsbesluit ingaat. 

 

Artikel 11.3.6 Onderzoek Van Werk Naar Werk 

 
1. De ambtenaar en zijn leidinggevende onderzoeken samen ten behoeve van het traject VWNW: 

a. de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de ambtenaar binnen en buiten de organisatie; 
b. de kansen van de ambtenaar op de regionale arbeidsmarkt; 

c. de kansen van de ambtenaar bij andere organisaties die bij het ABP zijn aangesloten. 
2. De ambtenaar en zijn leidinggevende kunnen bij het onderzoek een gecertificeerde 

loopbaanadviseur inschakelen. 
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3. Het onderzoek kan voor de start van het traject VWNW beginnen. 
4. Het onderzoek wordt uiterlijk een maand na de start van het traject VWNW afgerond. 

 

Artikel 11.3.7 Van Werk Naar Werk-contract 

 
1. Binnen drie maanden na afronding van het onderzoek, maken de ambtenaar en zijn leidinggevende 

afspraken over het traject VWNW en leggen zij dit vast in een VWNW-contract. 
2. Het VWNW-contract bevat zoveel mogelijk SMART geformuleerd de doelen, de voorzieningen die 

nodig zijn om deze te bereiken, de flankerende instrumenten die ingezet worden, de sollicitatie-
inspanningen, de werkzaamheden die verricht worden door de ambtenaar en andere noodzakelijke 

afspraken. 
3. De noodzakelijke kosten van het traject VWNW worden door de provincie betaald. 
4. De ambtenaar heeft in ieder geval 20% van zijn aanstellingsomvang beschikbaar voor VWNW-

activiteiten. 
 

Artikel 11.3.8 Uitvoering Van Werk Naar Werk-contract 

 
1. De ambtenaar en zijn leidinggevende hebben elke drie maanden, of zoveel vaker als zij afspreken, 

een gesprek over de voortgang en de resultaten van de afspraken in het VWNW-contract en leggen 
dit schriftelijk vast. 

2. Het VWNW-contract wordt indien nodig aangepast. 

3. Als na 12 maanden het traject VWNW nog niet succesvol is afgerond en er nog geen zicht is op 

succes, of als eerder blijkt dat de afspraken niet werken, schakelen de ambtenaar en zijn 

leidinggevende een gecertificeerde loopbaanadviseur in. Deze brengt binnen één maand advies uit 
over de invulling van het vervolg van het traject VWNW. 
 

Artikel 11.3.9 Verlenging traject Van Werk Naar Werk 

 

1. Gedeputeerde Staten verlengen het traject VWNW als ernstige persoonlijke omstandigheden bij de 

ambtenaar of bij het traject VWNW hiertoe aanleiding geven. 

2. Gedeputeerde Staten verlengen het traject VWNW als de leidinggevende zich niet houdt aan deze 
regeling of de afspraken in het VWNW-contract en dit consequenties heeft voor het verloop van het 
traject VWNW. 

 

Artikel 11.3.10 Niet nakomen afspraken in Van Werk Naar Werk-contract 

 
1. Als de ambtenaar en de leidinggevende deze regeling of de afspraken in het VWNW-contract 

verschillend interpreteren dan praten ze hierover, gericht op het bereiken van verbetering of 
overeenstemming. 

2. Als de ambtenaar of de leidinggevende vindt dat de ander zich niet houdt aan deze regeling of de 
afspraken in het VWNW-contract dan spreken ze elkaar hierop aan, gericht op het bereiken van 

verbetering of overeenstemming. 
3. Als de ambtenaar en de leidinggevende er samen niet uitkomen, dan kan zowel de ambtenaar als 

de leidinggevende het probleem voorleggen ter bemiddeling of advisering aan de paritaire 
commissie Van Werk Naar Werk. 

 

Artikel 11.3.11 Einde traject Van Werk Naar Werk 
 



2017  157  

 

44 

 

1. Het traject VWNW eindigt op het moment dat de ambtenaar, al dan niet in deeltijd, een andere 
functie of opdracht binnen of buiten de organisatie aanvaardt, dan wel op grond van ontslag op 
eigen verzoek of ontslag om een andere reden. 

2. Het traject VWNW eindigt als de ambtenaar een aangeboden passende functie of opdracht binnen 

of buiten de organisatie weigert. 

3. Het traject VWNW kan worden beëindigd als de ambtenaar zich niet houdt aan de afspraken in 
deze regeling of in zijn VWNW-contract 

4. Gedeputeerde Staten verlenen als het traject VWNW eindigt anders dan door afloop of wegens het 
aanvaarden van of plaatsing in een functie de ambtenaar reorganisatieontslag met ingang van de 
dag na de dag waarop het traject VWNW is beëindigd zonder recht op een aanvullende voorziening 

bij werkloosheid.  

 

Artikel 11.3.12 Paritaire commissie Van Werk Naar Werk 

 
1. Gedeputeerde Staten stellen een commissie VWNW in die is belast met het toezicht op de 

uitvoering van deze regeling en de VWNW-contracten. 
2. Op verzoek van de ambtenaar of de leidinggevende bemiddelt of adviseert de commissie VWNW in 

geschillen over: 
a. de interpretatie en de naleving van deze regeling; 

b. de interpretatie en de naleving van de afspraken in het VWNW-contract; 
c. in het VWNW-contract vast te leggen afspraken; 
d. de eventuele aanpassingen in het VWNW-contract; 

e. de passendheid van functies of opdrachten. 

3. De commissie VWNW hoort de ambtenaar en de leidinggevende en ontvangt van hen de 
informatie die zij nodig heeft. 

4. De vergaderingen van de commissie VWNW en de gesprekken van de commissie VWNW met 

betrokkenen zijn niet openbaar. 
5. De commissie VWNW brengt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot advisering 

schriftelijk advies uit aan Gedeputeerde Staten. 

6. De commissie VWNW kan adviseren het traject VWNW te verlengen of te beëindigen. 
7. De commissie VWNW bestaat uit: 

a. een lid aangewezen door de vakorganisaties voor het overheidspersoneel in overleg met de 
vakbonden; 

b. een lid aangewezen door Gedeputeerde Staten; 
c. een onafhankelijk voorzitter aangewezen door Gedeputeerde Staten en de vakbonden in het 

overleg met de vakbonden gezamenlijk. 

 

Paragraaf 11.4 Aanvullende voorzieningen bij werkloosheid 

 

Artikel 11.4.1 Recht op aanvullende voorzieningen bij werkloosheid 

 

1. De ambtenaar die ontslag in verband met reorganisatie is verleend, heeft onder voorwaarden recht 
op een aanvullende voorziening bij werkloosheid. 

2. De ambtenaar die ontslag in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid is verleend en die bij 

zijn ontslag door het UWV in het kader van de uitvoering van de WIA voor minder dan 35% 
arbeidsongeschikt is verklaard, heeft onder voorwaarden recht op een aanvullende uitkering bij 
werkloosheid. 

3. De ambtenaar die ontslag op overige gronden is verleend, heeft recht op een aanvullende 
voorziening die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten met het oog op de omstandigheden 
redelijk is te achten. Deze voorziening is in geen geval minder dan de aanspraak bij 

reorganisatieontslag. 
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Artikel 11.4.2 Duur van de aanvullende voorzieningen 

 

1. De duur van de aanvullende uitkering op de WW van de oud-ambtenaar is gelijk aan de duur van 

de WW-uitkering. 

2. De duur van de nawettelijke uitkering na afloop van de WW is afgerond op hele maanden: 

 < 21 jaar 21 tot 57,5 jaar 57,5 tot 60 jaar 60 jaar tot AOW 

leeftijd 

 3 maanden 

+ 0,18 x diensttijd in 

maanden 

(0,195 + 0,015 x (leeftijd – 21)) x 

diensttijd in maanden 

0,78 x diensttijd in 

maanden 

- duur WW uitkering in maanden 

- 24 maanden 42 maanden 
3. Gedeputeerde Staten verlengen de nawettelijke uitkering van de oud-ambtenaar die bij zijn 

ontslag 59 jaar of ouder is, tot de dag waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, als hij direct 
voorafgaand aan zijn ontslag zonder onderbreking van meer dan twee maanden vijf jaar in dienst 
is geweest van een of meer provincies. 

4. De totale minimumduur van de WW-uitkering en de nawettelijke uitkering gezamenlijk is 

nooit minder dan 1 maand per volledig jaar arbeidsverleden van de ambtenaar dat meetelt 

voor de opbouw van zijn WW tot een maximum van 38 maanden.  

 

Artikel 11.4.3 Voorwaarden recht op aanvullende voorzieningen 

 

De oud-ambtenaar heeft recht op aanvullende voorzieningen voor de uren dat hem 

reorganisatieontslag of ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid is verleend vanuit de 

provinciale dienst en voor zover op grond daarvan recht is ontstaan op een WW-uitkering. 

 

Artikel 11.4.4 Afspraken over transitievergoeding 

 

1. De voorzieningen in geld en in natura in fase II en III van het driefasenmodel dienen, zowel 
individueel als collectief, te worden beschouwd als een aan de transitievergoeding gelijkwaardige 

voorziening als bedoeld in artikel 673b van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bij een beëindiging 

van de aanstelling of arbeidsovereenkomst in verband met reorganisatie of arbeidsongeschiktheid. 
2. De artikelen 673 en 673a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn daarom niet van toepassing 

bij een beëindiging van de aanstelling of arbeidsovereenkomst in verband met reorganisatie of 

arbeidsongeschiktheid, zodat de ambtenaar naast het recht op genoemde voorzieningen geen 

recht heeft op de transitievergoeding. 
3. Als door wijziging van artikel 673b van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek de voorzieningen in geld 

en in natura in fase II en III van het driefasenmodel niet meer als een aan de transitievergoeding 

gelijkwaardige voorziening kunnen worden beschouwd treden partijen bij deze cao in overleg. Doel 
van het overleg is om tot een zodanige aanpassing van dit artikel te komen dat de voorzieningen 
in geld en in natura in fase II en III van het driefasenmodel en de transitievergoeding niet kunnen 

cumuleren. 
 

Paragraaf 11.5 Aanvullende uitkering op de WW 

 

Artikel 11.5.1 Aanname 

 



2017  157  

 

46 

 

De aanname is dat de WW-uitkering, een uitkering op grond van de Ziektewet of een 

uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg worden ontvangen. 

 

Artikel 11.5.2 Hoogte aanvullende uitkering 

 

De WW-uitkering wordt na ontslag gedurende de eerste 12 maanden per dag aangevuld tot 

80% van het ongemaximeerd dagloon en tijdens de resterende uitkeringsduur tot 70% van 

het ongemaximeerd dagloon waarbij eventuele andere inkomsten verrekend worden volgens 

de verrekeningssystematiek die geldt voor de WW-uitkering. 

 

Artikel 11.5.3 Aanvullende uitkering bij ziekte, zwangerschap en bevalling 

 
1. De oud-ambtenaar die tijdens de periode dat hij recht heeft op WW-uitkering door ziekte 

ongeschikt is te werken en daarom een uitkering op grond van de Ziektewet ontvangt heeft recht 
op een aanvullende uitkering. De duur van de aanvullende uitkering is gelijk aan de aanvullende 

uitkering op de WW-uitkering die voor hem zou hebben gegolden als hij niet ziek zou zijn geweest. 
2. Als de oud-ambtenaar een uitkering ontvangt op grond van artikel 29a van de Ziektewet, dan 

wordt de aanvullende uitkering per dag aangevuld tot 100% van het ongemaximeerd dagloon. 
3. Als de oud-ambtenaar met recht op een WW-uitkering, in verband met zwangerschap en bevalling 

een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg ontvangt dan wordt die uitkering per dag 

aangevuld tot 100% van het ongemaximeerd dagloon. 

4. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Ziektewet is ook van overeenkomstige toepassing op 

de aanvullende uitkering. 
 

Artikel 11.5.4 Aanvullende overlijdensuitkering 

 

Bij overlijden van de oud-ambtenaar met recht op een aanvullende uitkering wordt de 

overlijdensuitkering van de Ziektewet, per dag aangevuld tot 100% van het ongemaximeerd dagloon. 

 

Artikel 11.5.5 Regels aanvullende uitkering 

 
1. Voor de aanvullende uitkering gelden de WW-voorwaarden. 

2. Een sanctie in verband met het zich niet houden aan verplichtingen op grond van artikel 24, 25 of 

26 van de Werkloosheidswet wordt niet gecompenseerd in de aanvullende uitkering. 

3. De oud-ambtenaar die ontslag op aanvraag is verleend na het reorganisatiebesluit en die hierdoor 
een sanctie op grond van de Werkloosheidswet in verband met verwijtbare werkloosheid is 
opgelegd heeft recht op een werkloosheidsuitkering die hij gehad zou hebben als er geen sanctie 
zou zijn opgelegd. 

 

Artikel 11.5.6 Aanvullende uitkering provinciale ambtenaar die in het buitenland woont 

 

1. De oud-ambtenaar die in een ander EU-land woont heeft dezelfde aanspraken als de oud-
ambtenaar die in Nederland woont. 

2. De aanspraken van de oud-ambtenaar die in een ander EU-land woont, worden verrekend met de 
uitkering die hij uit het woonland ontvangt. 

3. De oud-ambtenaar die buiten Nederland woont, is verplicht Gedeputeerde Staten alle informatie te 

verstrekken die noodzakelijk is voor de uitvoering van deze regeling. 
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Paragraaf 11.6 Nawettelijke uitkering 

 

Artikel 11.6.1 Hoogte nawettelijke uitkering 

 

De nawettelijke uitkering bedraagt per dag 70% van het ongemaximeerd dagloon waarbij 

eventuele andere inkomsten verrekend worden volgens de WW-systematiek. 

 

Artikel 11.6.2 Aanvullende regels nawettelijke uitkering 

 

Voor de nawettelijke uitkering gelden dezelfde regels als voor de aanvullende uitkering 

waarbij geldt dat de nawettelijke uitkering niet eindigt als de oud-ambtenaar ziek of 

arbeidsongeschikt wordt. 

 

Artikel 11.6.3 Nawettelijke uitkering provinciale ambtenaar die in het buitenland woont 

 

1. Na het verstrijken van de aanvullende uitkering heeft de oud-ambtenaar die in een ander EU-land 

woont recht op de nawettelijke uitkering waarop hij recht heeft als hij in Nederland zou wonen. 
2. Voor de nawettelijke uitkering voor de oud-ambtenaar die in een ander EU-land woont gelden 

dezelfde regels als voor de aanvullende uitkering van de oud-ambtenaar die in Nederland woont.  

 

Artikel 11.6.4 Overlijdensuitkering 

 
1. Gedeputeerde Staten kennen na zijn overlijden de nagelaten betrekkingen van de oud-ambtenaar 

die bij zijn overlijden recht had op een nawettelijke uitkering, onder overeenkomstige toepassing 
van artikel 35 van de Ziektewet een overlijdensuitkering toe die per dag gelijk is aan 100% van 

het ongemaximeerd dagloon. 

2. Gedeputeerde Staten verminderen de overlijdensuitkering met het bedrag van de uitkering waarop 
de nagelaten betrekkingen van de oud-ambtenaar door zijn overlijden aanspraak kunnen maken 
uit hoofde van een of meer werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 
uitkeringen op grond van de Ziektewet dan wel uitkeringen die naar aard en strekking 
overeenkomen met deze uitkeringen waarop de oud-ambtenaar recht had. 

 

Paragraaf 11.7 Overige bepalingen aanvullende en nawettelijke uitkering 

 

Artikel 11.7.1 Indexering 

 

Het ongemaximeerd dagloon wordt aangepast aan de in de provincies geldende algemene 

salariswijziging. 
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Artikel 11.7.2 Verhuiskostenvergoeding 

 

Gedeputeerde Staten kunnen de oud-ambtenaar die elders gaat werken voor de kosten voor 

een noodzakelijke verhuizing, een tegemoetkoming verlenen tot maximaal het bedrag van 

de daarvoor geldende verhuiskostenregeling. 

 

Artikel 11.7.3 Afkoop 

 

1. Op verzoek van de oud-ambtenaar kan het recht op de aanvullende en nawettelijke uitkering 
geheel of gedeeltelijk worden afgekocht als daarmee de werkloosheid geheel of gedeeltelijk kan 

worden opgeheven.  

2. Bij gehele of gedeeltelijke afkoop eindigt het recht op de aanvullende en nawettelijke uitkering 

geheel of voor het afgekochte deel. 

 

Artikel 11.7.4 Eenmalige uitkering 

 
1. De ambtenaar die ontslag is verleend:  

a. na afloop van een periode waarin hij op grond van artikel 125c van de Ambtenarenwet tijdelijk 

is ontheven van de waarneming van zijn functie, en volgens Gedeputeerde Staten niet in een 
passende functie herplaatst kan worden; 

b. wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de uitoefening van zijn functie anders dan door 
arbeidsongeschiktheid; 

heeft recht op een eenmalige uitkering bij ontslag als het ontslag in overwegende mate is toe te 
rekenen aan schuld van de provincie. 

2. Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van de eenmalige uitkering, gelet op de bijzondere 

omstandigheden van het concrete geval.  
3. Gedeputeerde Staten houden bij het bepalen van de hoogte in ieder geval rekening met de mate 

van schuld van de provincie en de ambtenaar aan het ontslag, met de leeftijd van de ambtenaar 
en met de duur en de omvang van het dienstverband van de ambtenaar bij de provincie. 
 

Artikel 11.7.5 Doorwerking wettelijke maatregelen 

 
1. Tenzij in het SPA anders is overeengekomen werken algemene neerwaartse wijzigingen in duur en 

hoogte van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet, anders dan door wijzigingen als 
gevolg van individuele feiten en omstandigheden, vanaf de in het Staatsblad vermelde datum van 
inwerkingtreding door in de duur en hoogte van de aanvullende en nawettelijke uitkering.  

2. De doorwerking is niet eerder dan zes maanden na de datum van publicatie in het Staatsblad dan 

wel, als dat later is, voor de datum van afloop van het lopende cao-akkoord in de sector 
provincies. 

 

Hoofdstuk 12 Overleg  
 

Paragraaf 12.1 Overleg op sectoraal niveau 
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Artikel 12.1.1 Overlegprotocol sectoroverleg provinciale arbeidsvoorwaarden 

 

1. In het Overlegprotocol Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden zijn de spelregels voor het 

overleg op sectoraal niveau vastgelegd. 

2. In het SPA wordt onderhandeld over: 
a. de algemene salarisontwikkeling; 
b. de mutaties in de algemene arbeidsduur; 
c. de mutaties in algemeen aanvullende aanspraken met betrekking tot ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, voor zover die uitgaan boven de wettelijke aanspraken 
van de werknemersverzekeringen en niet vallen onder de rechtstreekse werking van het 

pensioenreglement; 
d. de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies; en 
e. de overige arbeidsvoorwaarden, waarover de onderhandelingspartners afspraken willen maken. 

 

Paragraaf 12.2 Overlegprotocol provincies met vakbonden op decentraal niveau 

 

Artikel 12.2.1 Decentraal overleg 

 
1. Tussen Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers van de vakbonden vindt overleg plaats 

over de uitwerking van de sectorale regeling voor zover dit niet is voorbehouden aan de 
Ondernemingsraad op basis van de WOR en Gedeputeerde Staten nadere regels kunnen 
vaststellen. 

2. Het overleg wordt gevoerd door een door Gedeputeerde Staten aangewezen delegatie en 
vertegenwoordigers van: 

a. FNV Overheid; 
b. CNV Connectief; 
c. andere vakbonden, die door Gedeputeerde Staten zijn toegelaten tot het overleg. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen een andere vakbond toelaten als hij een voldoende aantal 
ambtenaren binnen een provincie vertegenwoordigt, zodat hij als representatief kan worden 
aangemerkt op grond van het besluit beleidsregels representativiteit organisaties van de SER. 

4. Overleg vindt ten minste plaats over de punten die in de sectorale regeling expliciet voor 
decentraal overleg worden aangemerkt en over de te volgen procedures en personele gevolgen 
van reorganisaties. 

 

Artikel 12.2.2 Wijze van overleg 

 

1. De in het overleg vertegenwoordigde partijen spreken af hoe ze minstens eenmaal per jaar 

overleggen onder voorzitterschap van de vertegenwoordiger van gedeputeerde staten.  
2. De voorzitter wordt ondersteund door een door hem aan te wijzen secretaris. 
3. Beide partijen kunnen zich in het overleg laten bijstaan door deskundigen. 
4. Het overleg vindt plaats als minstens één van de vertegenwoordigde partijen daar expliciet om 

vraagt. 

5. Beide partijen kunnen agendapunten aanleveren bij de secretaris. 

6. De secretaris verstuurt de uitnodiging voor het overleg. 
 

Artikel 12.2.3 Overeenstemmingsvereiste 
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1. Als het overleg betrekking heeft op invoering, wijziging of intrekking van een regeling die 
meerdere ambtenaren rechten toekent of verplichtingen oplegt, dan geldt een 
overeenstemmingsvereiste. 

2. Er is sprake van overeenstemming in het overleg als de vertegenwoordiging van gedeputeerde 

staten en de meerderheid van de werknemersdelegaties overeenstemming bereiken waarbij elke 

vakbond zoveel stemmen toekomt als er leden zijn aangesloten. 
3. Een vakbond komt echter nooit meer stemmen toe dan alle overige vertegenwoordigde vakbonden 

gezamenlijk. 
4. Als gelet op het aantal aangesloten leden sprake is van een ruim draagvlak voor de voorgestelde 

regeling, maar gelet op het hiervoor bepaalde geen sprake is van overeenstemming, dan kunnen 

gedeputeerde staten besluiten dat de voorstellen toch worden doorgevoerd, mits de 

tegenstemmende partijen in de gelegenheid worden gesteld om vóór de invoering advies in te 
winnen bij de landelijke advies- en arbitragecommissie van de VNG (LAAC) of dat zij aangeven 
daarvan af te zien. 

5. Als de in het eerste lid genoemde overeenstemming niet is bereikt, blijft de invoering, wijziging of 

intrekking van de bedoelde regeling achterwege. Indien noodzakelijk worden nadere afspraken 

gemaakt hoe te handelen in deze situatie.  

 

Artikel 12.2.4 Advies en arbitrage bij geschillen 

 
1. Arbitrage is mogelijk bij geschillen over onderwerpen waarvoor het decentraal overleg bevoegd is. 
2. De mogelijkheid tot het inroepen van arbitrage komt toe aan de deelnemers aan het decentraal 

overleg gezamenlijk en dient schriftelijk door een van de partijen aan het overleg te worden 

voorgelegd. 

3. Over het verzoek tot het inroepen van arbitrage vindt binnen twee weken na ontvangst van het 

verzoek een gezamenlijke vergadering plaats waarin wordt vastgesteld wat de inhoud is van het 
geschil.  

4. De landelijke advies- en arbitragecommissie van de VNG (LAAC) is aangewezen als 
arbitragecommissie voor de provincies. 

5. Als niet alle deelnemers aan het overleg arbitrage willen, dan hebben de deelnemers afzonderlijk 

de mogelijkheid advies in te winnen bij de LAAC. 
6. De termijnen van de bezwaarschriftenprocedure van de Algemene wet bestuursrecht zijn van 

toepassing tenzij de LAAC in de eigen regeling een andere termijnstelling hanteert.  
 

Hoofdstuk 13 Slotbepalingen 
 

Artikel 13.1 Besluitvorming individuele gevallen 

 

1. Gedeputeerde Staten beslissen in situaties waarin deze regeling niet voorziet. 
2. Gedeputeerde Staten kunnen deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken gelet op 

het belang van goed werkgeverschap als de toepassing daarvan naar hun oordeel tot ernstige 
bezwaren leidt. 
 

Artikel 13.2 Overgangsbepaling 

 

1. Het Overgangsrecht zoals dat gold op de dag voor inwerkingtreding van deze regeling blijft 

van toepassing overeenkomstig de bepalingen zoals die golden op de dag voor 
inwerkingtreding van dit regeling met betrekking tot de volgende regelingen: 
a. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies; 

b. Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid; 
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c. Regeling Begeleiding van Werk naar Werk bij Reorganisatie; 
d. Uitvoeringsregeling Rechten en Plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

2. Van verlof dat door de ambtenaar gekocht is voor de invoering van deze regeling en dat bij 
invoering van deze regeling nog niet vervallen is, komt de vervaltermijn vervallen. Dit verlof wordt 

behandeld als IKB-verlof gekocht na datum van inwerkingtreding van deze regeling. 

 

Artikel 13.3 Intrekken oude regelingen 

 

De volgende regelingen worden ingetrokken: 
a. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; 

b. IKAP – regeling provincies; 
c. Procedureregeling methodische functiewaardering; 
d. Regeling Aanvullende voorzieningen bij werkloosheid 

e. Regeling Begeleiding van Werk naar Werk bij reorganisaties; 
f. Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

 

Artikel 13.4 Inwerkingtreding 

Deze regeling kan worden aangehaald als Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 

2018. 

 

Deze regeling treedt, na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst, in werking 

op 1 januari 2018. 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 19 december 2017
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Bijlage 1 Salarisgebouw provincies 
 

Minimum- en maximumsalaris per salarisschaal per 1 januari 2018 

salarisschaal minimumsalaris maximumsalaris 

A 
100% van het wettelijk 

minimumloon 

120% van het wettelijk 

minimumloon 

1 € 1.609,96  € 1.915,85  

2 € 1.626,07  € 2.044,26  

3 € 1.642,16  € 2.231,15  

4 € 1.658,27  € 2.352,26  

5 € 1.731,45  € 2.473,52  

6 € 1.813,93  € 2.591,35  

7 € 2.001,19  € 2.858,85  

8 € 2.266,42  € 3.237,72  

9 € 2.564,62  € 3.663,75  

10 € 2.811,95  € 4.017,08  

11 € 3.287,60  € 4.696,60  

12 € 3.746,99  € 5.352,83  

13 € 4.068,89  € 5.812,69  

14 € 4.610,43  € 6.586,33  

15 € 5.070,73  € 7.243,93  

16 € 5.577,76  € 7.968,23  

17 € 6.134,95  € 8.764,21  

18 € 6.748,19  € 9.640,30  
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Bijlage 2 Regeling melden vermoedens van 
een misstand 
 

Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting uit de Wet Huis voor 

Klokkenluiders. De definities uit deze wet zijn dus ook van toepassing in deze regeling. 

 

Artikel 1 Definities  

 

In deze Regeling melden vermoeden van een misstand wordt verstaan onder:  
a. werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de provincie zoals bedoeld in artikel 1 

onderdeel h van de Wet Huis voor Klokkenluiders;  

b. werkgever: Gedeputeerde Staten die handelen zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel g van de Wet 
Huis voor Klokkenluiders; 

c. vermoeden van een misstand: het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie 
waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie als hij door zijn werk met die 

organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover: 
1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de 

werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer 

heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en 
2. het maatschappelijk belang in het geding is bij: 

i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) 
strafbaar feit; 

ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid; 

iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen; 

iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu; 

v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van 
een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten; 

d. vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een 
onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt 

onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere 
werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt; 

e. adviseur: een persoon die door zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een 
werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand of 
onregelmatigheid; 

f. vertrouwenspersoon: de persoon die is aangewezen om als vertrouwenspersoon integriteit voor de 

provincie te fungeren;  
g. afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling advies van het Huis voor 

Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, Wet Huis voor Klokkenluiders; 

h. melding: de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op grond van deze 
regeling; 

i. melder: de werknemer die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op 

grond van deze regeling; 
j. contactpersoon: de persoon die door de provinciesecretaris na ontvangst van de melding, in 

overleg met de melder, is aangewezen als contactpersoon met het oog op het tegengaan van 

benadeling; 

k. onderzoekers: de personen aan wie de provinciesecretaris het onderzoek naar de misstand 

opdraagt; 
l. externe instantie: de instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in 

aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen; 
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m. externe derde: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk 
oordeel van de melder in staat mag worden geacht (in)direct de vermoede misstand te kunnen 
(doen) oplossen; 

n. afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis voor 

Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, derde lid, Wet Huis voor Klokkenluiders. 

 

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer 

 

Een werknemer kan over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid: 
a. een adviseur in vertrouwen raadplegen;  

b. de vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen; 
c. de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen. 

 

Artikel 3 Interne melding 

 
1. Een werknemer met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie 

van zijn werkgever kan daarvan melding doen: 

a. bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt 
dan hij;  

b. via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de 
werknemer, door naar een leidinggevende of Gedeputeerde Staten als de werknemer een 

redelijk vermoeden heeft dat de provinciesecretaris bij de vermoede misstand of 

onregelmatigheid betrokken is. 
2. Een werknemer van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met de organisatie van 

de werkgever in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand of 
onregelmatigheid binnen de organisatie van de werkgever kan ook een interne melding doen. 

3. Als de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de provinciesecretaris bij de vermoede 

misstand of onregelmatigheid betrokken is, moet in deze regeling voor “provinciesecretaris” 

“Gedeputeerde Staten” worden gelezen. 
4. Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit 

onverlet. 
 

Artikel 4 Bescherming van de melder tegen benadeling 

 

1. De werknemer die te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand of 
onregelmatigheid meldt, zal in verband daarmee geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie 

ondervinden tijdens en na de behandeling van deze melding bij de werkgever, een andere 
organisatie, een externe instantie of een externe derde. 

2. Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende 

maatregel, zoals: 

a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;  

b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;  

c. het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een aanstelling voor onbepaalde 
tijd;  

d. het treffen van een disciplinaire maatregel;  
e. de opgelegde benoeming in een andere functie;  
f. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;  

g. het onthouden van promotiekansen;  
h. het afwijzen van een verlofaanvraag. 

3. De werkgever zorgt ervoor dat de melder ook op geen andere manier bij zijn werk nadelige 
gevolgen ondervindt van de melding. 
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4. Als de werkgever na het doen van een melding een benadelende maatregel neemt, motiveert de 
werkgever waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met 
het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of 
onregelmatigheid. 

5. De werkgever spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop 

aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen. 
 

Artikel 5 Het tegengaan van benadeling van de melder 

 
1. De contactpersoon bespreekt samen met de melder, welke risico’s op benadeling aanwezig zijn, op 

welke wijze die risico’s kunnen worden verminderd en wat de werknemer kan doen als hij van 
mening is dat sprake is van benadeling. De contactpersoon maakt een verslag van deze 
bespreking en stuurt dit naar de melder.  

2. Als de melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan hij dat bespreken met de 
contactpersoon. De contactpersoon en de melder bespreken welke maatregelen genomen kunnen 
worden om benadeling tegen te gaan. De contactpersoon maakt een verslag van deze bespreking 
en stuurt dit na goedkeuring door de melder naar de provinciesecretaris.  

3. De provinciesecretaris zorgt ervoor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan 
worden genomen. 

 

Artikel 6 Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling 

 

De werkgever zal: 
a. de adviseur in dienst van de werkgever niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de 

melder; 
b. de vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven 

taken; 

c. de contactpersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven 

taken; 
d. de onderzoekers die in dienst zijn van de werkgever niet benadelen vanwege het uitoefenen van 

de in deze regeling beschreven taken; 
e. een werknemer die wordt gehoord door, documenten verstrekt aan of anderszins medewerking 

verleend aan de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van 
een verklaring. 

 

Artikel 7 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder 

 
1. De melder die meent dat er sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding 

van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, kan de provinciesecretaris vragen om 

onderzoek te doen naar hoe er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan. 

2. Ook de personen bedoeld in artikel 6 kunnen de provinciesecretaris vragen om onderzoek te doen 

naar hoe er binnen de organisatie met hen wordt omgegaan. 

3. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om een 
onderzoek in te stellen over hoe de werkgever zich richting hem heeft gedragen naar aanleiding 

van de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. 
 

Artikel 8 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder 
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1. De werkgever zorgt ervoor dat de informatie over de melding zo wordt bewaard dat deze fysiek en 
digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de melding betrokken 
zijn. 

2. De personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de 

melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de 

informatie over de melding vertrouwelijk om. 
3. Als het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is gemeld via de vertrouwenspersoon en 

de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle 
correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de 
vertrouwenspersoon dit zonder uitstel door aan de melder. 

4. De personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de 

adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de adviseur. 
 

Artikel 9 Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding 

 
1. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon die de melding ontvangt, stuurt de melding zonder 

uitstel door aan de provinciesecretaris.  

2. Een mondelinge melding of mondelinge toelichting wordt schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de melder. 

3. De provinciesecretaris stuurt de melder zonder uitstel een ontvangstbevestiging van de melding.  
4. De ontvangstbevestiging bevat minimaal een zakelijke beschrijving van de melding, de datum 

waarop deze is ontvangen en een kopie van de melding. 

5. Na ontvangst van de melding wijst de provinciesecretaris, in overleg met de melder, zonder uitstel 

een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling. 

 

Artikel 10 Behandeling van de interne melding door de werkgever 

 
1. De provinciesecretaris stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of 

onregelmatigheid, tenzij:  

a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden; of 
b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een 

misstand of onregelmatigheid. 
2. Als de provinciesecretaris besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder schriftelijk 

binnen twee weken na de interne melding. Daarbij wordt aangegeven waarom de 

provinciesecretaris geen onderzoek instelt. 
3. De provinciesecretaris beoordeelt of een externe instantie van de interne melding van een 

vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op de hoogte moet worden gebracht. Als de 
werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de provinciesecretaris de melder 
hiervan een kopie tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden 

geschaad. 
4. De provinciesecretaris draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig 

zijn.  
5. Als de provinciesecretaris een externe instantie op de hoogte gesteld heeft van de interne melding, 

kan hij voor het onderzoek aansluiten bij het onderzoek dat deze externe instantie laat verrichten.  
6. Personen die mogelijk betrokken zijn (geweest) bij de vermoede misstand of onregelmatigheid 

voeren het onderzoek niet uit.  
7. De provinciesecretaris informeert zonder uitstel de melder schriftelijk dat een onderzoek is 

ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De provinciesecretaris stuurt de melder 
daarbij een kopie van de onderzoeksopdracht tenzij het onderzoeksbelang of het 

handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad. 
8. De provinciesecretaris informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de 

melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad. 
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Artikel 11 De uitvoering van het onderzoek 

 

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers zorgen 

voor een verslag, en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De 

melder ontvangt het vastgestelde verslag. 
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen 

dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de persoon die gehoord is. De persoon die 
gehoord is ontvangt het vastgestelde verslag.  

3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van de werkgever alle documenten inzien en 
opvragen die zij voor het onderzoek redelijkerwijs nodig achten. 

4. Werknemers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs 
nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen. 

5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid 
daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. 

6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een 
kopie, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. 
 

Artikel 12 Standpunt van de werkgever 

 
1. De provinciesecretaris informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het 

standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een missstand of onregelmatigheid. 

Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. 
2. Als duidelijk is dat het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, dan informeert de 

provinciesecretaris de melder daarover schriftelijk. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn 
de melder het standpunt tegemoet kan zien. Als de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken 
is, wordt dit gemotiveerd. 

3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de provinciesecretaris of een externe instantie van de 
interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid van het 

onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever op de hoogte moet worden gebracht. Als de 

werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een kopie, tenzij 
het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad. 

4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier geïnformeerd als de 
melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad. 
 

Artikel 13 Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt werkgever 

 

1. De werkgever stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de 
werkgever te reageren. 

2. Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever onderbouwd 
aangeeft dat het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid niet daadwerkelijk of niet 
deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever 
sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de werkgever hier inhoudelijk op en stelt hij zo 

nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Voor dit nieuwe of aanvullende onderzoek gelden 

dezelfde regels als voor het eerste onderzoek. 
3. Als de werkgever een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de 

hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de 
werkgever aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een kopie. 
 

Artikel 14 Externe melding 

 
1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, 

kan de melder een externe melding doen als: 
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a. de melder het niet eens is met het standpunt van de werkgever of van oordeel is dat het 
vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd; 

b. de melder niet tijdig een standpunt heeft ontvangen over zijn interne melding. 
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand of 

onregelmatigheid als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan 

worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde als dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit 
of sprake is van: 
a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke 

externe melding noodzakelijk maakt; 
b. een redelijk vermoeden dat de werkgever bij de vermoede misstand betrokken is;  

c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband 

met het doen van een interne melding; 
d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; 
e. een eerdere melding volgens de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft 

weggenomen; 

f. een plicht tot directe externe melding.  

3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk 

oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Een externe instantie is in ieder geval: 
a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten; 
b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 

enig wettelijk voorschrift; 
c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand of 

onregelmatigheid kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor 

Klokkenluiders. 

4. Als naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het 

belang van de werkgever bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een 
externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht (in)direct de vermoede 
misstand of onregelmatigheid te kunnen (doen) opheffen.  

 

Artikel 15 Rapportage en Evaluatie 

 
1. De provinciesecretaris maakt jaarlijks een rapportage over de uitvoering van deze regeling. Deze 

rapportage bevat in ieder geval: 
a. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de 

uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever; 
b. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder; 
c. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen 

van een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid en een indicatie 
van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever. 

2. De provinciesecretaris stuurt de rapportage voor bespreking aan de Ondernemingsraad. 
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Bijlage 3 Procedures en uitleg driefasenmodel 
 

A. UITLEG DRIEFASENMODEL 

Wij onderscheiden drie fasen waarin de ambtenaar zich kan bevinden als het gaat om 

werkzekerheid bij een provincie. De werkgever bepaalt en geeft duidelijk aan in welke van 

de drie fasen een ambtenaar zich bevindt. De doelstelling van het driefasenmodel is om 

duurzame inzetbaarheid te bevorderen en onvrijwillige werkloosheid te voorkomen. Speciale 

aandacht is er hierbij voor ambtenaren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

Fase I (Regulier beleid) 
Fase I is de fase die op de meeste ambtenaren van toepassing is. Als een ambtenaar zich in 

deze fase bevindt, zijn er geen concrete aanwijzingen dat op (korte) termijn grote 

veranderingen te wachten staan. Ook in deze fase is het belangrijk dat de ambtenaar 

aandacht heeft voor zijn toekomstbestendigheid. Het POB helpt de ambtenaren in fase I hun 

optimale waarde op de arbeidsmarkt te bereiken en te behouden.  

Fase II (Dreiging) 
Fase II treedt in werking als de provincie concrete organisatieontwikkelingen verwacht die 

tot gevolg kunnen hebben dat voor (groepen) ambtenaren re-organisatieontslag dreigt of 

het werk dusdanig verandert dat extra inspanningen nodig zijn. Deze situatie kan zich 

bijvoorbeeld voor doen als gevolg van kabinetsmaatregelen waardoor taken bij provincies 

verdwijnen, als gevolg van afspraken in een provinciaal coalitieakkoord of door 

technologische veranderingen. In deze situaties zal de provincie die verwachting delen met 

de ondernemingsraad (OR) en betrokken ambtenaren en de vakbonden hierover informeren. 

Deze mededeling komt niet in de plaats van een eventueel benodigd adviestraject bij de OR 

later in de tijd. In de mededeling wordt aangegeven op welke datum fase II in gaat. In fase 

II krijgen de ambtenaren beschikking over een extra POB van € 5000 dat ze – in overleg 

met de leidinggevende - naar eigen keuze en inzicht kunnen inzetten gericht op ander werk 

binnen of buiten de provinciale organisatie. De bedoeling is dat door inzet van dit budget 

fase III kan worden voorkomen of de gevolgen daarvan kunnen worden beperkt.  

Om ambtenaren te ondersteunen in deze fase start deze fase voor elke betrokken 

ambtenaar met een loopbaanadvies wat niet ten koste gaat van het budget van de 

ambtenaar.  

Het streven is om fase II zo lang te laten duren dat het effect zo groot mogelijk is.  

Ook als gevolg van andere redenen zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte of 

arbeidsongeschiktheid kan een extra gerichte investering aan de orde zijn en kan op 

individuele basis fase II van toepassing worden verklaard. Fase II is niet van toepassing op 

disfunctioneren. 

De beleidsregels van het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen bieden de 

kaders voor de wijze waarop aangewezen worden. 

Fase III (Van Werk naar Werk) 
Fase III gaat in op het moment dat een (groep) ambtena(a)r(en) boventallig wordt 

verklaard en er dus sprake is van een formele reorganisatie. De Ondernemingsraad ontvangt 

voordat fase III ingaat een adviesaanvraag op grond van de WOR. Hiervoor is altijd fase II 

doorlopen. Dit is het moment dat het van werk naar werk traject start. Mocht het van werk 
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naar werk traject niet leiden tot ander werk, dan volgt na 24 maanden alsnog 

reorganisatieontslag. De ambtenaar heeft dan recht op de aanvullende voorzieningen bij 

werkloosheid.  

Afhankelijk van de omstandigheden kan het voorkomen dat na fase II of fase III, fase I weer 

voor een ambtenaar gaat gelden. In dat geval geldt dat een reeds gestart opleidingstraject 

mag worden afgerond. 

Bij detachering vanuit fase III gaat een ambtenaar terug naar fase II voor de duur van 

detachering. 

B. PROCEDURE BIJ REORGANISATIES 

 

1. De provincie legt op basis van de Wet op de ondernemingsraden aan de 

ondernemingsraad een adviesaanvraag voor over de reorganisatie rekening houdend met 

punt 4 en 5. 

2. Bij de afweging of tot reorganisatie moet worden overgegaan en bij de afweging omtrent 

de omvang (ingrijpendheid) van de reorganisatie spelen de personele aspecten een 

volwaardige rol naast organisatorische, financiële en andere overwegingen. 

3. Voorafgaande aan elke reorganisatie moet helder zijn wie de opdrachtgever is, wie 

bevoegd is (zijn) de ter zake noodzakelijke besluiten te nemen en wie overigens 

verantwoordelijk is (zijn) voor de uitvoering. 

4. De adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad bevat afspraken over de algemene 

personele en rechtspositionele voorwaarden die bij de reorganisatie in acht genomen 

worden (zie punt 5) voor zover dat niet geregeld is in deze regeling. 

5. Met de vakbonden worden afspraken gemaakt over de rechtspositionele voorwaarden die 

bij de reorganisatie in acht genomen worden in aanvulling op en voor zover het 

onderwerp niet geregeld is in deze regeling inclusief de ontslagvolgorde. 

6. Alle betrokken partijen worden tijdig geïnformeerd opdat zij hun taken goed kunnen 

uitvoeren. 

 



2017  157  

 

61 

 

Bijlage 4 Matrix waarderen opdrachten 
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1. Aansturen en ontwikkelen en vormgeven van theorieën, modellen, doelen en strategieën die 
richtinggevend zijn voor de uitvoering van een samenstel van een primair en/of complex beleidsveld 
van de provincie en/of het managen van een provinciebrede (uitvoerings)organisatie.  

2. Richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen en/of het managen van de 
uitvoering van dergelijke doelen.  

3. Werkzaamheden zijn bepalend voor het strategisch functioneren van de organisatie als geheel én 
het effect is tot op lange termijn (enige jaren) merkbaar.  

4. Aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op fundamenteel politiek-bestuurlijke en 
fundamenteel maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij strategische vraagstukken worden 
beantwoord.  

5. Werkzaamheden moet worden ingespeeld op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke 
ontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om fundamentele verschuivingen in de 
strategische koers aan te brengen en nieuwe ontwikkelingsrichtingen vast te stellen.  

7. Beslissingen vormen een besluitvormingsproces en zijn gericht op het ontwikkelen, helpen 
vaststellen en/of realiseren van strategische doelstellingen, waarbij de keuzefactoren niet bepaald 
zijn.  

8. Het effect van de beslissingen is pas op lange termijn (enige jaren) in te schatten.  

9. Fundamentele, richtinggevende concepten zijn geformuleerd als basis voor het opstellen van 
algemeen geformuleerde, strategische beleidslijnen of modellen.  

10. Beoordeling van ontwikkeld strategisch beleid op doeltreffendheid en/of van de mate waarin de 
strategische doelstellingen zijn gerealiseerd.  

11. Fundamenteel wetenschappelijk-theoretische kennis van het vakgebied en/of diepgaand inzicht in 
sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden.  

12. Vaardigheid in het formuleren van fundamenteel wetenschappelijke, grensverleggende ideeën en/of 
het vormgeven van strategisch beleid voor een omvangrijk maatschappelijk terrein in nationaal of 
internationaal verband.  

13. Bij de contacten is sprake van diepgaande politieke of maatschappelijke belangentegenstellingen of 
van fundamentele verschillen van inzicht op beleidsmatig vlak.  

14. Het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders bij de 
formulering van strategische beleidsconcepten.  

WO 18 Aanspreekpunt 
voor politieke 
top 

Strategisch Topmanager 
Eind- 
verantwoordelijk 
Integraal  
Politiek  
Bestuurlijk Complex 
(eind-
verantwoordelijk 
voor bepalen 
strategische koers) 
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1. Het betreft het aansturen en ontwikkelen en vormgeven van theorieën, modellen, doelen en 
strategieën die richtinggevend zijn voor de uitvoering van een samenstel van een primair en/of 
complex beleidsveld van de provincie en/of het managen van een provinciebrede 
(uitvoerings)organisatie.  

2. Het betreft het richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen en/of het 
managen van de uitvoering van dergelijke doelen.   

3. De werkzaamheden zijn gericht op beïnvloeding van de omgeving buiten de eigen werkeenheid en 
het effect is tot op middellange termijn (langer dan een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op fundamenteel politiek-bestuurlijke en 
fundamenteel maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij strategische vraagstukken worden 
beantwoord.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke 
ontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of 
alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.  

7. De beslissingen vormen een besluitvormingsproces en zijn gericht op het ontwikkelen, helpen 
vaststellen en/of realiseren van strategische doelstellingen, waarbij de keuzefactoren niet bepaald 
zijn.  

8. Het effect van de beslissingen is pas op lange termijn (enige jaren) in te schatten.  

9. Fundamentele, richtinggevende concepten zijn geformuleerd als basis voor het opstellen van 
algemeen geformuleerde, strategische beleidslijnen of modellen.  

10. Het betreft een beoordeling van ontwikkeld strategisch beleid op doeltreffendheid en/of van de mate 
waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd.  

11. Fundamenteel wetenschappelijk-theoretische kennis van het vakgebied en/of diepgaand inzicht in 
sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden. 

12. Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten. Er 
wordt een multidisciplinaire oriëntatie verlangd en veelal is vaardigheid vereist in het 
(inter)provinciaal/-nationaal afstemmen.  

13. Bij de contacten is sprake van diepgaande politieke of maatschappelijke belangentegenstellingen of 
van fundamentele verschillen van inzicht op beleidsmatig vlak.  

14. Het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders bij de 
formulering van strategische beleidsconcepten.  

WO 17 Aanspreekpunt 
voor politieke en 
bestuurlijke top 

Strategisch Programma-
directeur 
Eind-
verantwoordelijk 
Integraal 
Complex 
Portefeuille  
(fundamenteel 
bepalend) 
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1. Het betreft het aansturen en ontwikkelen en vormgeven van theorieën, modellen, doelen en 
strategieën die richtinggevend zijn voor de uitvoering van een samenstel van een primair en/of 
complex beleidsveld van de provincie en/of het managen van een provinciebrede 
(uitvoerings)organisatie.  

2. Het betreft het richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen en/of het 
managen van de uitvoering van dergelijke doelen.   

3. De werkzaamheden zijn gericht op beïnvloeding van de omgeving buiten de eigen werkeenheid en 
het effect is tot op middellange termijn (langer dan een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke 
ontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of 
alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.  

7. De beslissingen vormen een besluitvormingsproces en zijn gericht op het ontwikkelen, helpen 
vaststellen en/of realiseren van strategische doelstellingen, waarbij de keuzefactoren niet bepaald 
zijn.  

8. Het effect van de beslissingen is pas op lange termijn (enige jaren) in te schatten.  

9. Fundamentele, richtinggevende concepten zijn geformuleerd als basis voor het opstellen van 
algemeen geformuleerde, strategische beleidslijnen of modellen.  

10. Het betreft een beoordeling van ontwikkeld strategisch beleid op doeltreffendheid en/of van de mate 
waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd.  

11. Fundamenteel wetenschappelijk-theoretische kennis van het vakgebied en/of diepgaand inzicht in 
sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden. 

12. Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten. Er 
wordt een multidisciplinaire oriëntatie verlangd en veelal is vaardigheid vereist in het 
(inter)provinciaal/-nationaal afstemmen.  

13. Bij de contacten is sprake van belangentegenstellingen.  

14. Het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders bij de 
formulering van strategische beleidsconcepten.  

WO 16 Aanspreekpunt 
voor politieke en 
bestuurlijke top 

Strategisch Programma-
directeur 
Eind-
verantwoordelijk 
Opdracht 
Integraal 
Programma/ 
Beleid 
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1. Het betreft minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse alternatieven, 
ontwerpen, adviezen, e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband.  

2. Het betreft het richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen en/of het 
managen van de uitvoering van dergelijke doelen.   

3. De werkzaamheden zijn gericht op beïnvloeding van de omgeving buiten de eigen werkeenheid en 
het effect is tot op middellange termijn (langer dan een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke 
ontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of 
alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.  

7. De beslissingen vormen een besluitvormingsproces en zijn gericht op het ontwikkelen, helpen 
vaststellen en/of realiseren van strategische doelstellingen, waarbij de keuzefactoren niet bepaald 
zijn.  

8. Het effect van de beslissingen is pas op lange termijn (enige jaren) in te schatten.  

9. In algemene termen geformuleerde, strategische beleidslijnen of modellen zijn als uitgangspunten 
voorhanden.  

10. Het betreft een beoordeling van ontwikkeld strategisch beleid op doeltreffendheid en/of van de mate 
waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd.  

11. Fundamenteel wetenschappelijk-theoretische kennis van het vakgebied en/of diepgaand inzicht in 
sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden.* 

12. Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten. Er 
wordt een multidisciplinaire oriëntatie verlangd en veelal is vaardigheid vereist in het 
(inter)provinciaal/-nationaal afstemmen.  

13. Bij de contacten is sprake van belangentegenstellingen.  

14. Het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders bij de 
formulering van strategische beleidsconcepten.  

WO 15 Aanspreekpunt 
voor bestuurlijke 
top 

Strategisch Project- en 
Programma 
Management/ 
Opdracht 
Beleidsvormend 
Strategisch 
Aansturend 
Bepalend 
Breed 
(doeltreffendheid 
realisatie 
strategische 
doelstelling) 
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1. Het betreft minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse alternatieven, 
ontwerpen, adviezen, e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband.  

2. Het betreft het richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen en/of het 
managen van de uitvoering van dergelijke doelen.   

3. De werkzaamheden zijn gericht op beïnvloeding van de omgeving buiten de eigen werkeenheid en 
het effect is tot op middellange termijn (langer dan een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op verschuivingen in beleidsdoelstellingen of van 
uitkomsten van onderhandelingsprocessen.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of 
alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.  

7. De beslissingen vormen een besluitvormingsproces en zijn gericht op het ontwikkelen, helpen 
vaststellen en/of realiseren van strategische doelstellingen, waarbij de keuzefactoren niet bepaald 
zijn.  

8. Het effect van de beslissingen is pas op lange termijn (enige jaren) in te schatten.  

9. In algemene termen geformuleerde, strategische beleidslijnen of modellen zijn als uitgangspunten 
voorhanden.  

10. Het betreft een beoordeling van adviezen, plannen of wetenschappelijke programma's op 
bruikbaarheid of op afstemming op andere beleidsterreinen.  

11. Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in sociale, 
financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere 
context dan alleen het eigen werkterrein wordt vereist.  

12. Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten. Er 
wordt een multidisciplinaire oriëntatie verlangd en veelal is vaardigheid vereist in het 
(inter)provinciaal/-nationaal afstemmen.  

13. Bij de contacten is sprake van belangentegenstellingen.  

14. Het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van beleid, nieuwe ideeën, 
werkmethoden en technieken. 

WO 14 Aanspreekpunt 
voor ambtelijke 
en bestuurlijke 
top 

Strategisch Project- en 
Programma 
Management/ 
Opdracht 
Richtinggevende 
Beleidsontwikkeling 
en/of Onderzoek 
(richtinggevend 
beïnvloeden 
strategie) 
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1. Het betreft minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse alternatieven, 
ontwerpen, adviezen, e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband.  

2. Het betreft het realiseren van de taakstelling van een beleidseenheid danwel het verrichten van 
beleidsontwikkelende werkzaamheden, het verrichten van technisch/wetenschappelijk onderzoek of 
het realiseren van multidisciplinaire projecten.  

3. De werkzaamheden zijn gericht op beïnvloeding van de omgeving buiten de eigen werkeenheid en 
het effect is tot op middellange termijn (langer dan een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op verschuivingen in beleidsdoelstellingen of van 
uitkomsten van onderhandelingsprocessen.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of 
alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.  

7. De beslissingen vormen een besluitvormingsproces en komen tot stand na interpretatie van een 
verwevenheid van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is pas op lange termijn (enige jaren) in te schatten.  

9. In algemene termen geformuleerde, strategische beleidslijnen of modellen zijn als uitgangspunten 
voorhanden.  

10. Het betreft een beoordeling van adviezen, plannen of wetenschappelijke programma's op 
bruikbaarheid of op afstemming op andere beleidsterreinen.  

11. Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in sociale, 
financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere 
context dan alleen het eigen werkterrein wordt vereist.  

12. Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten. Er 
wordt een multidisciplinaire oriëntatie verlangd en veelal is vaardigheid vereist in het 
(inter)provinciaal/-nationaal afstemmen.  

13. Bij de contacten is sprake van belangentegenstellingen.  

14. Het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van beleid, nieuwe ideeën, 
werkmethoden en technieken. 

WO 13 Aanspreekpunt 
voor ambtelijke 
en bestuurlijke 
top 

Strategisch 
Tactisch 

Project- en 
Programma 
Management/ 
Opdracht 
Discipline 
Overschrijdende 
Meerjarige 
Beleidsontwikkeling 
en/of Onderzoek 
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1. Het betreft minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse alternatieven, 
ontwerpen, adviezen, e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband.  

2. Het betreft het realiseren van de taakstelling van een beleidseenheid danwel het verrichten van 
beleidsontwikkelende werkzaamheden, het verrichten van technisch/wetenschappelijk onderzoek of 
het realiseren van multidisciplinaire projecten.  

3. De werkzaamheden zijn gericht op beïnvloeding van de omgeving buiten de eigen werkeenheid en 
het effect is tot op middellange termijn (langer dan een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op onverwachte omstandigheden, technologische 
ontwikkelingen of verschuivingen in beleid.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of 
alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.  

7. De beslissingen vormen een besluitvormingsproces en komen tot stand na interpretatie van een 
verwevenheid van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is pas op lange termijn (enige jaren) in te schatten.  

9. In algemene termen geformuleerde, strategische beleidslijnen of modellen zijn als uitgangspunten 
voorhanden.  

10. Het betreft een beoordeling van adviezen, plannen of wetenschappelijke programma's op 
bruikbaarheid of op afstemming op andere beleidsterreinen.  

11. Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in sociale, 
financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere 
context dan alleen het eigen werkterrein wordt vereist.  

12. Leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van belangentegenstellingen.  

14. Het verkrijgen van afstemming over de wijze van toepassing van regelgeving, de uitvoering van 
beleid of de werkwijzen bij te leveren diensten.  

WO 12 Aanspreekpunt 
voor ambtelijke 
top 

Strategisch  
Tactisch 

Project- en 
Programma 
Management/ 
Opdracht 
Vormgeving 
Beleid/ 
Onderzoek 
(omvat breedte 
discipline en is 
meerjarig) 
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1. Het betreft minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse alternatieven, 
ontwerpen, adviezen, e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband.  

2. Het betreft het realiseren van de taakstelling van een beleidseenheid danwel het verrichten van 
beleidsontwikkelende werkzaamheden, het verrichten van technisch/wetenschappelijk onderzoek of 
het realiseren van multidisciplinaire projecten.  

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de medewerkers van de eigen 
werkeenheid en het effect is tot op korte termijn (een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op onverwachte omstandigheden, technologische 
ontwikkelingen of verschuivingen in beleid.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of 
alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.  

7. De beslissingen komen tot stand na interpretatie van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden 
vastgesteld.  

9. Met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek 
geformuleerde beleidslijnen zijn aanwezig als basis voor de uitvoering van het werk.  

10. Het betreft een beoordeling van adviezen, plannen of wetenschappelijke programma's op 
bruikbaarheid of op afstemming op andere beleidsterreinen.  

11. Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in sociale, 
financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere 
context dan alleen het eigen werkterrein wordt vereist.  

12. Leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van belangentegenstellingen.  

14. Het verkrijgen van afstemming over de wijze van toepassing van regelgeving, de uitvoering van 
beleid of de werkwijzen bij te leveren diensten.  

WO 11 Aanspreekpunt 
voor manager 

Tactisch Opdracht  
Project- en 
Programma 
Management/ 
Beleidsontwikkeling 
of 
Onderzoek  
op  
Specifiek onderdeel 
Beleid/Project/ 
Programma 
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1. Het betreft minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse alternatieven, 
ontwerpen, adviezen, e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband.  

2. Het betreft het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een afgebakend werkgebied, 
danwel het realiseren van een eindproduct van een werkeenheid of het verrichten van beleids-, 
onderzoeks- of ontwerpondersteunende werkzaamheden.  

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de medewerkers van de eigen 
werkeenheid en het effect is tot op korte termijn (een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op onverwachte omstandigheden, technologische 
ontwikkelingen of verschuivingen in beleid.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of 
alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.  

7. De beslissingen komen tot stand na interpretatie van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden 
vastgesteld.  

9. Met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek 
geformuleerde beleidslijnen zijn aanwezig als basis voor de uitvoering van het werk.  

10. Het betreft een beoordeling van producten, onderzoeksresultaten of adviezen op overeenstemming 
met gestelde normen, criteria of specificaties.  

11. Algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in 
organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie 
tot het eigen werkterrein wordt vereist.  

12. Leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van verschillende belangen.  

14. Het verkrijgen van afstemming over de wijze van toepassing van regelgeving, de uitvoering van 
beleid of de werkwijzen bij te leveren diensten.  

HBO 10 Aanspreekpunt 
voor manager 

Tactisch 
Operationeel 

Opdracht 
Bijdrage 
(analyseren en 
oplossen) 
Project- en 
Programma 
Management/ 
Beleid/ 
Advies/ 
of 
Onderzoek  
(afstemming andere 
disciplines) 
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1. Het betreft gangbare zaken en problemen, waarbij eigen interpretatie is vereist en oplossingen 
moeten worden aangedragen.  

2. Het betreft het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een afgebakend werkgebied, 
dan wel het realiseren van een eindproduct van een werkeenheid of het verrichten van beleids-, 
onderzoeks- of ontwerpondersteunende werkzaamheden.  

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de medewerkers van de eigen 
werkeenheid en het effect is tot op korte termijn (een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op onverwachte omstandigheden, technologische 
ontwikkelingen of verschuivingen in beleid.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - op basis van interpretatie van gegevens - 
consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar af te wegen.  

7. De beslissingen komen tot stand na interpretatie van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden 
vastgesteld.  

9. Met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek 
geformuleerde beleidslijnen zijn aanwezig als basis voor de uitvoering van het werk.  

10. Het betreft een beoordeling van producten, onderzoeksresultaten of adviezen op overeenstemming 
met gestelde normen, criteria of specificaties.  

11. Algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in 
organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie 
tot het eigen werkterrein wordt vereist.  

12. Leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van verschillende belangen.  

14. Het verkrijgen van afstemming over de wijze van toepassing van regelgeving, de uitvoering van 
beleid of de werkwijzen bij te leveren diensten.  

HBO 9 Aanspreekpunt 
voor manager 

Operationeel Opdracht 
Ondersteuning 
Project- en 
Programma 
Management  
op 
Uitvoering/ 
Advisering/ 
Onderzoek/  
(afgebakend 
specifiek 
onderdeel) 
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1. Het betreft gangbare zaken en problemen, waarbij eigen interpretatie is vereist en oplossingen 
moeten worden aangedragen.  

2. Het betreft het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een afgebakend werkgebied, 
danwel het realiseren van een eindproduct van een werkeenheid of het verrichten van beleids-, 
onderzoeks- of ontwerpondersteunende werkzaamheden.  

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de medewerkers van de eigen 
werkeenheid en het effect is tot op korte termijn (een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op wisselende omstandigheden.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - op basis van interpretatie van gegevens - 
consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar af te wegen.  

7. De beslissingen komen tot stand na interpretatie van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden 
vastgesteld.  

9. Met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek 
geformuleerde beleidslijnen zijn aanwezig als basis voor de uitvoering van het werk.  

10. Het betreft een beoordeling van producten, onderzoeksresultaten of adviezen op overeenstemming 
met gestelde normen, criteria of specificaties.  

11. Algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in 
organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie 
tot het eigen werkterrein wordt vereist.  

12. Leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van verschillende belangen.  

14. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het 
toelichten van gegevens aan derden. 

MBO+ 
of 
HBO 

8 Aanspreekpunt 
voor manager 

Operationeel Opdracht 
Uitvoering  
Afgebakende 
Opdrachten 
En/of 
Ondersteuning in 
Functioneel 
Verband 
Afgebakende 
Opdrachten 
Project- en 
Programma 
Management 
En/of 
Beleidsuitvoering 
Deelproducten 
(zonder opdracht 
tot aanpassing bij 
verandering van 
beleid, programma 
of project)  
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1. Het betreft gangbare zaken en problemen, waarbij eigen interpretatie is vereist en oplossingen 
moeten worden aangedragen.  

2. Het betreft het bijdragen aan het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een 
afgebakend werkgebied, danwel het realiseren van deelproducten. 

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de medewerkers van de eigen 
werkeenheid en het effect is tot op korte termijn (een jaar) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op wisselende omstandigheden.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - op basis van interpretatie van gegevens - 
consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar af te wegen.  

7. De beslissingen komen tot stand na interpretatie van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden 
vastgesteld.  

9. Met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek 
geformuleerde beleidslijnen zijn aanwezig als basis voor de uitvoering van het werk.  

10. Het betreft een beoordeling van producten, onderzoeksresultaten of adviezen op overeenstemming 
met gestelde normen, criteria of specificaties.  

11. Algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in 
organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie 
tot het eigen werkterrein wordt vereist.  

12. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van verschillende belangen.  

14. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het 
toelichten van gegevens aan derden.  

MBO+ 
of 
HBO 

7 Aanspreekpunt 
voor manager 

Operationeel Opdracht 
Uitvoering 
Opdrachten  
Divers 
Gevarieerd 
En/of 
Ondersteuning in 
Functioneel 
Verband 
Afgebakende  
Producten 
(bij afwijkingen 
stagnaties e.d. 
aanpassingen 
aanbrengen in 
aanpak, uitvoering 
en voortgang van 
het eigen werk) 
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1. Het betreft gangbare zaken en problemen, waarbij eigen interpretatie is vereist en oplossingen 
moeten worden aangedragen.  

2. Het betreft het bijdragen aan het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een 
afgebakend werkgebied, danwel het realiseren van deelproducten. 

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van een beperkte groep medewerkers van de 
eigen werkeenheid en het effect is tot op zeer korte termijn (een paar maanden) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, 
waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op wisselende omstandigheden.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - op basis van interpretatie van gegevens - 
consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar af te wegen.  

7. De beslissingen komen tot stand na interpretatie van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is duidelijk en kan op zeer korte termijn (binnen een paar maanden) 
worden vastgesteld.  

9. Werkafspraken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering van het werk van kracht.  

10. Het betreft een beoordeling van producten, onderzoeksresultaten of adviezen op overeenstemming 
met gestelde normen, criteria of specificaties.  

11. Algemeen vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden 
organisatorische en functionele verhoudingen.  

12. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van verschillende belangen.  

14. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het 
toelichten van gegevens aan derden.  

VMBO+ 
MBO 

6 Aanspreekpunt 
voor manager 

Operationeel Opdracht  
Ondersteuning  
Deelproducten met  
Gevarieerde 
Brede 
Vaktechnische 
Problematiek  
en  
Bijdrage eigen 
inventiviteit/opties 
in oplossingen 
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1. Het betreft met elkaar samenhangende werkzaamheden, waarbij nauwelijks eigen interpretatie is 
vereist.  

2. Het betreft het bijdragen aan het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een 
afgebakend werkgebied, danwel het realiseren van deelproducten. 

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van een beperkte groep medewerkers van de 
eigen werkeenheid en het effect is tot op zeer korte termijn (een paar maanden) merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op bekende situaties, waarbij keuzen moeten 
worden gemaakt.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op wisselende omstandigheden.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - op basis van eigen beoordeling - een 
keuze uit meerdere bekende mogelijkheden te maken.  

7. De beslissingen komen tot stand na afweging van duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is duidelijk en kan op zeer korte termijn (binnen een paar maanden) 
worden vastgesteld.  

9. Werkafspraken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering van het werk van kracht.  

10. Het betreft een controle van de werkzaamheden op juistheid van de gevolgde aanpak en op 
naleving van regels en afspraken.  

11. Algemeen vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden 
organisatorische en functionele verhoudingen.  

12. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van informatie-uitwisseling/-overdracht en/of dienstverlening, 
klantvriendelijkheid.  

14. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het 
toelichten van gegevens aan derden.  

VMBO+ 
MBO 

5 Aanspreekpunt 
voor manager 

Operationeel Opdracht 
Vaktechnische 
Uitvoering   
(vaktechnische 
aanpak en 
organisatie van 
eigen werkpakket  
en 
aanpassen aan 
wisselende 
situaties) 
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1. Het betreft met elkaar samenhangende werkzaamheden, waarbij nauwelijks eigen interpretatie is 
vereist.  

2. Het betreft het bijdragen aan het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een 
afgebakend werkgebied, danwel het realiseren van deelproducten. 

3. De werkzaamheden hebben een zeer beperkte invloed en het effect is vrijwel direct merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op bekende situaties, waarbij keuzen moeten 
worden gemaakt.  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op wisselende omstandigheden.  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - op basis van eigen beoordeling - een 
keuze uit meerdere bekende mogelijkheden te maken.  

7. De beslissingen komen tot stand na afweging van duidelijk omlijnde keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is van tevoren bekend en kan onmiddellijk worden vastgesteld. 

9. Werkafspraken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering van het werk van kracht.  

10. Het betreft een controle van de werkzaamheden op juistheid van de gevolgde aanpak en op 
naleving van regels en afspraken.  

11. Algemeen vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden 
organisatorische en functionele verhoudingen.  

12. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden.  

13. Bij de contacten is sprake van informatie-uitwisseling/-overdracht en/of dienstverlening, 
klantvriendelijkheid. 

14. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het 
toelichten van gegevens aan derden.  

VMBO+ 
MBO 

4 Aanspreekpunt 
voor manager 

Operationeel Opdracht 
Vaktechnische 
Uitvoering 
(vaste en/of 
terugkerende 
specifieke variatie, 
diversiteit en 
problematiek) 
En/of  
Ondersteuning bij 
uitvoering 
opdrachten  
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1. Het betreft met elkaar samenhangende werkzaamheden, waarbij nauwelijks eigen interpretatie is 
vereist.  

2. Het betreft het bijdragen aan het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een 
afgebakend werkgebied, dan wel het realiseren van deelproducten. 

3. De werkzaamheden hebben een zeer beperkte invloed en het effect is vrijwel direct merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden is bekend en er worden geen keuzen gemaakt.  

5. Bij de werkzaamheden behoeft niet of nauwelijks te worden ingespeeld op veranderende 
omstandigheden.  

6. De vrijheid die aanwezig is bij het uitvoeren van de werkzaamheden.  

7. De beslissingen komen tot stand op basis van het hanteren van eenduidige keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is van tevoren bekend en kan onmiddellijk worden vastgesteld. 

9. Werkafspraken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering van het werk van kracht.  

10. Het betreft een controle van de werkzaamheden op juistheid van de gevolgde aanpak en op 
naleving van regels en afspraken.  

11. Algemeen vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden 
organisatorische en functionele verhoudingen.  

12. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden.   

13. Bij de contacten is sprake van informatie-uitwisseling/-overdracht en/of dienstverlening, 
klantvriendelijkheid.  

14. Het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens.  

VMBO+ 
MBO 

3 Aanspreekpunt 
voor manager 

() Opdracht  
Vaktechnische 
Uitvoering 
op 
aanwijzing 
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1. Het betreft met elkaar samenhangende werkzaamheden, waarbij nauwelijks eigen interpretatie is 
vereist.  

2. Het betreft het bijdragen aan het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een 
afgebakend werkgebied, dan wel het realiseren van deelproducten. 

3. De werkzaamheden hebben een zeer beperkte invloed en het effect is vrijwel direct merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden is bekend en er worden geen keuzen gemaakt.  

5. Bij de werkzaamheden behoeft niet of nauwelijks te worden ingespeeld op veranderende 
omstandigheden.  

6. De vrijheid die aanwezig is bij het uitvoeren van de werkzaamheden.  

7. De beslissingen komen tot stand op basis van het hanteren van eenduidige keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is van tevoren bekend en kan onmiddellijk worden vastgesteld. 

9. Werkafspraken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering van het werk van kracht.  

10. Het betreft een controle van de werkzaamheden op juistheid van de gevolgde aanpak en op 
naleving van regels en afspraken.  

11. Praktisch gerichte kennis om gangbare procedures, hulpmiddelen, gereedschappen, instrumenten of 
apparaten te kunnen hanteren.  

12. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden.   

13. Bij de contacten is sprake van het verkrijgen of verstrekken van eenduidige en neutrale gegevens. 

14. Het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens.  

VMBO 2 Aanspreekpunt 
voor manager 

() Opdracht  
Uitvoering 
op 
aanwijzing  
en 
instructie 
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1. Het betreft op zichzelf staande werkzaamheden die volgens een min of meer vast patroon worden 
verricht.  

2. Het betreft het assisteren van (individuele) medewerkers of het verlenen van hand- en spandiensten.  

3. De werkzaamheden hebben een zeer beperkte invloed en het effect is vrijwel direct merkbaar.  

4. De aanpak van de werkzaamheden is bekend en er worden geen keuzen gemaakt.  

5. Bij de werkzaamheden behoeft niet of nauwelijks te worden ingespeeld op veranderende 
omstandigheden.  

6. De vrijheid die aanwezig is bij het uitvoeren van de werkzaamheden.  

7. De beslissingen komen tot stand op basis van het hanteren van eenduidige keuzefactoren.  

8. Het effect van de beslissingen is van tevoren bekend en kan onmiddellijk worden vastgesteld. 

9. Er gelden werkinstructies en gedetailleerde regels of voorschriften voor vrijwel alle activiteiten van 
het werk.  

10. Het betreft een controle van de werkzaamheden op juistheid van de gevolgde aanpak en op 
naleving van regels en afspraken.  

11. Praktisch gerichte kennis om gangbare procedures, hulpmiddelen, gereedschappen, instrumenten of 
apparaten te kunnen hanteren.  

12. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden.   

13. Bij de contacten is sprake van het verkrijgen of verstrekken van eenduidige en neutrale gegevens. 

14. Het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens.  

VMBO 1 Aanspreekpunt 
voor manager 

() Opdrachten  
Uitvoering 
onder toezicht 
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BIJLAGE 2         Nr. 959257/1016370 

 

 

Transponeringstabel technische wijzigingen rechtspositieregelingen provincie Noord-Holland 

 

Rechtspositieregeling provincie 
Noord-Holland  

CAP zoals die geldt tot en met 31 
december 2017 

 

CAP 2018  

Verzuimprotocol provincie Noord-
Holland 2008  

- Hoofdstuk E 

- E1, lid 2 

 

- Hoofdstuk 7 

- 7.1.1 

Reglement personeelspas 2008  Hoofdstuk G Hoofdstuk 10 

Privacyreglement e-mail en 
internetgebruik  

Hoofdstuk G Hoofdstuk 10 

Reglement koppeling gegevens 
ritregistratiesysteem met 
persoonsgegevens Provincie Noord-
Holland  

CAP CAP 2018 

Regeling vergoedingen en gratificaties 
in het kader van de 
bedrijfshulpverlening 2005  

- B.7 

- CAP 

 

- 6.2 

- CAP 2018 

Regeling afbouw toelage provincie 
Noord-Holland 2012  

- C.13 

- A.1 

- H.1 

- C.11 t/m C.15 

- B.5  

- B.6  

- CAP 

- 3.3.3 

- 1.1 

- 1.1 sub q en sub hh 

- 3.3.1 t/m 3.3.5 

- 2.1.1 lid 1 

- 6.1 

- CAP 2018 

Uitvoeringsregeling 
beschikbaarheidsdiensten provincie 

- C.15 - 3.3.5 
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Noord-Holland 2013  - A.1 

- H.1 

- D.2 

- C.23 lid 1 

- CAP 

- 1.1 

- 1.1 sub q en sub hh 

- 4.2 

- 3.4.3 lid 2 

- CAP 2018 

 

Algemene werktijdenregeling 
provincie Noord-Holland 2008 

- D.2  

- A.1 sub a 

- H.1 lid 1 sub a 

- D.1 lid 1 

- D.1 lid 5 

- D.5 lid 1 

- D.3 

- D.1  

- D.7 

- CAP 

- 4.2 

- 1.1. sub b 

- 1.1. sub hh 

- 4.1 

- 6.3 

- 5.1 

- 4.3 

- 4.1 en 6.3 

- 5.3 

- CAP 2018 

Bijzondere werktijdenregeling 
bedienaren kunstwerken provincie 
Noord-Holland 2010  

- D.2 

- D.1  

- C.12 

- Hoofdstuk C 

- Hoofdstuk D 

- CAP 

- 4.2 

- 4.1  

- 3.3.2 

- Hoofdstuk 3 

- Hoofdstuk 4 

- CAP 2018 

Bijzondere werktijdenregeling 
wegverkeersleiders provincie Noord-
Holland  

2013 

- D.2 

- D.1 

- C.12 

- 4.2 

- 4.1 

- 3.3.2 
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- Hoofdstuk C 

- Hoofdstuk D 

- CAP 

- Hoofdstuk 3 

- Hoofdstuk 4 

- CAP 2018 

Regeling werktijden en rechtspositie 
chauffeurs Noord-Holland  

- D.2 

- C.12 

- 16 Regeling reis- verblijfkosten, 
verhuiskosten en pensionkosten 
provincie Noord-Holland 2016 

 
 

- CAP 

- 4.2 

- 3.3.2  

- 17 Regeling reis- 
verblijfkosten, 
verhuiskosten en 
pensionkosten provincie 
Noord-Holland 2016 

- CAP 2018 

Jubileumgratificatieregeling Noord-
Holland 2016  

- C.22 

- A.1 lid 1 sub a 

- A.1 lid 1 sub e 

- D.14 

- B. 9 sub d t/m g 

- CAP 

 

- 3.4.2 

- 1.1. sub b 

- 1.1. sub bb 

- 5.10 

- 11.1.1 sub d t/m g 

- CAP 2018 

Uitvoeringsregeling Individueel Keuze 
Budget arbeidsvoorwaarden provincie 
Noord-Holland 2018 

- - 3.5.3 CAP 2018 

- Overneming extra doelen 
IKAP in provinciale IKB-
regeling.  

Besluit mandaat, volmacht- en 
machtiging Human Resource 
Management Noord-Holland 2016  

- A.3 

- B.3 lid 3 

- B.6 lid 7 

- B.8 

- C.12 lid 4 

- C.12 lid 5 

- 13.1 lid 1 

- 2.2.1 lid 3 

- 6.1 lid 7 

- 11.2.1 

- 3.3.2 lid 4 

- 3.3.2 lid 5 
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- C. 12 lid 6 

- C.14 lid 7 

- C.15 lid 1 

- C.22 

- C.23 lid 11 

- C.24 

- D.2 

- E.1 lid 2  

- E.2  lid 1 

- E.11 lid 1 

- F.1 lid 8 

- F.1 lid 10 

- F.1 lid 11 

- F.4 lid 1 en 2 

- F.4 lid 3 

- F.4 lid 4 

- F.9 

- I.1  lid 2 

- I.3 lid 5 

- A.4 

- B.12 lid 3 

- B.13 

- C.4 lid 1 

- Bijlage 2 

- C.5 lid 3 

- Geen. 

- 3.3.4 lid 7 

- 3.3.5 lid 1 

- 3.4.2 

- 3.4.3 lid 8 en 9 

- 3.4.4  

- 4.2 

- 7.1.1 

- 2.2.2 lid 1 

- 7.3.1 lid 1 

- 2.5.4 lid 2 

- 2.5.4 lid 4 

- 2.5.5 

- 3.1.4 lid 1 en 2 

- 3.1.4 lid 1 en 2 

- 3.1.4 lid 4 

- 8.3.3 lid 4 

- 12.2.1 lid 2 

- 12.2.2 lid 1 

- 13.1 lid 2 

- 11.1.4 lid 3 

- 11.4.1 

- 3.1.2 lid 1 

- Bijlage 1 

- Geen 
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- E.8 

- F.7 

- F.14 

- G.4 

- B.9 onder m 

- C.5 lid 2 

- Artikel 2 Procedureregeling 
Methodische functiewaardering 
provincies 

- D.1 lid 1 

- D.3 

- E.1 lid 1 

- G.4 lid 1 onder d 

- G.4 lid 2 

- F.11 

- CAP 

 

 

- Geen 

- Geen 

- Geen 

- 10.3 

- 11.1.1 sub m 

- 3.2.1 lid 2 

- Vervallen 

 

 

- Geen 

- 4.3 

- Geen 

- 10.3 lid 1 sub d 

- 10.3 lid 2 

- 9.1 

- CAP 2018 

Besluit ondermandaat, volmacht- en 
machtiging Human Resource 
Management Noord-Holland 2016  

- D.7 lid 1 

- D.7 lid 5 

- D.8  

- D.12 

- D.15 

- E.7 

- CAP  

- 5.3 lid 1 en 2  

- 5.3 lid 6 

- 5.4 

- 5.7 en 5.8 

- 5.13 

- 7.4.1  

- CAP 2018 

Levensloopregeling provincies  - D.10 - 5.14 
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- C.11 t/m C.15 

- CAP 

- 3.3.1 t/m 3.3.5 

- CAP 2018 

Buitengewoon verlof voor het zitting 
nemen in een stembureau  

- D.15 

- CAP 

- 5.13 

- CAP 2018 

Kortingsregeling betaalde 
nevenwerkzaamheden  

- F.1 

- CAP 

- 2.5.1 

- CAP 2018 

Uitvoeringsregeling melding en 
registratie nevenwerkzaamheden 
provincie Noord-Holland 2015  

- F.1 

- CAP 

- 2.5.1  

- CAP 2018 

Uitvoeringsregeling melding en 
registratie financiële belangen 
provincie Noord-Holland 2015  

- F.1 

- F.1 sub 8 en 9 

- CAP 

- 2.5.4 

- 2.5.4 lid 2 en lid 3  

- CAP 2018 

Regeling inzake kosteloze dienst- en 
schutkleding Noord-Holland 

- F.2 

- CAP  

- 9.2 

- CAP 2018 

Regeling gedragscode ambtelijke 
integriteit Noord-Holland 2006  

- F.1 lid 10 

- A.5 

- G.1 

- G.3 

- F.1 lid 1, lid 2 en lid 3 

- F.1 lid 4 en lid 5  

- F.1 lid 6, lid 8 en lid 9 

- F.1 lid 7 

- F.1 lid 11 

- CAP 

- Paragraaf 2.5  

- 1.3  

- 10.1 

- 10.3 

- 2.5.1 

- 2.5.2 

- 2.5.4 

- 2.5.3 

- 2.5.5 

- CAP 2018 

Regeling afleggen eed en belofte 
werknemer Noord-Holland 2004  

- F.1 lid 7 

- A.1 

- 2.5.3 

- 1.1 
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- H.1 

- CAP 

- 1.1 sub q en hh 

- CAP 2018 

Regeling reis- en verblijfkosten, 
verhuiskosten en pensionkosten 
provincie Noord-Holland 2016  

- F.4 lid 1 en 2 

 
 
 
 

- CAP 

- 3.1.4 lid 1 en 2  

- Toevoeging artikel 1 sub g 
en toevoeging artikel 12, 
zodat deze regeling ook 
van toepassing is in het 
geval van medewerkers 
die opleidingen volgen in 
het kader van de POB en 
AOB.  

- CAP 2018 

Regeling sportbijdrage 2011  - A.1 sub a 

- Hoofdstuk h 

- CAP  

- 1.1. sub b 

- 1.1. sub q en hh 

- CAP 2018 

 

 
***** 
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BIJLAGE 3        Nr. 959257/1016370 

 

Uitvoeringsregeling Individueel Keuze Budget arbeidsvoorwaarden  

provincie Noord-Holland 2018 

 

(gebaseerd op artikel 3.5.3 onder g van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling 

Provincies 2018 (CAP 2018)). 

 

 

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder IKB: Individueel Keuze Budget zoals bedoeld in 

artikel 3.5.1 lid 2 van de CAP 2018. 

    

Artikel 2   

1. De ambtenaar kan zijn opgebouwde IKB inzetten voor één of meer van de volgende  

doelen: 

a. een fiets voor het woon-werkverkeer tot maximaal € 749,- per drie kalenderjaren, 

de daarmee samenhangende zaken tot maximaal € 82,- per jaar en een 

fietsverzekering; 

b. openbaar vervoerbewijzen die voor het werk worden gebruikt; 

c. de uitruil kosten woon – werkverkeer wanneer minder aan vergoeding wordt 

ontvangen dan op grond van de geldende wettelijke fiscale regels voor het 

woon-werkverkeer is toegestaan. De ambtenaar kan jaarlijks vóór 15 november 

een aanvraag indienen  om van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

 

Artikel 3 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Individueel Keuze Budget 

provincie Noord-Holland 2018. 

 

Artikel 4  Inwerkingtreding  

Dit besluit treedt in werking, na uitgifte van het provinciaal blad waarin het is 

geplaatst, met ingang van 1 januari 2018. 

 

Aldus vastgesteld door gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 19 december 2017. 
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TOELICHTING 

Naast de doelen die zijn genoemd in artikel 3.5.3 in de CAP heeft de provincie Noord-

Holland gebruik gemaakt van de mogelijkheid extra keuzes op te nemen. Deze keuzes 

waren al mogelijk volgens de Uitvoeringsregeling individuele keuzemogelijkheden 

arbeidsvoorwaarden provincies (IKAP) 2008 die per 1 januari 2018 vervalt. Deze extra 

keuzes werden en  worden binnen de provincie ook uitgevoerd.   

 

 

Artikel 2 Extra doelen  

 

Fiets 

Voor wat betreft de fiets, daarmee samenhangende zaken en de verzekering geldt dat  

de voorwaarden die golden direct vóór invoering van de Werkkostenregeling 

gehandhaafd blijven. Dit omdat de invoering van de Werkkostenregeling een 

beleidsneutrale overgang is geweest. Er golden enkele specifieke voorwaarden, onder 

andere aanschaf van een fiets in drie kalenderjaren, maximale vergoeding van € 749,-  

en gebruik van de fiets op meer dan de helft van de dagen dat de ambtenaar naar het 

werk fietst. Deze zijn in stand gebleven.  

 

Uitruil woon-werkverkeer  

De fiscale regels gaan uit van een maximale vergoeding voor woon-werkverkeer van € 

0,19 per kilometer, bij gebruik van eigen vervoer. De vergoedingsregeling woon-

werkverkeer van de provincie Noord-Holland kent deze algemene vergoeding niet.  

De ambtenaar kan daarom gebruik maken van de fiscaal vrijgestelde 

reiskostenvergoeding woon-werkverkeer om zijn netto eindejaarsuitkering te verhogen. 

Het bruto IKB-budget wordt dan verminderd met de fiscale ruimte van de onbelaste 

vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Het gaat hierbij om voor eigen rekening 

blijvende reiskosten in het kader van woon-werkverkeer die niet al vergoed zijn door 

de werkgever.  

 

Voor de bepaling van de toegestane belastingvrije vaste vergoeding voor woon-

werkverkeer wordt uitgegaan van de fiscale regels, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036449/2015-03-28. 

De woon-werk kilometers worden berekend aan de hand van de ANWB-routeplanner, de 

snelste route. De uitdraai moet door de ambtenaar bij de aanvraag worden gevoegd.  

 

Ambtenaren die alleen gebruik maken van een dienstauto vallen buiten deze regeling. 

Dit geldt ook voor ambtenaren die op grond van de geldende regeling woon-

werkverkeer hun openbaar vervoerabonnement volledig vergoed krijgen.  

Zij hebben immers geen fiscale ruimte om aan te wenden voor de ruil met de 

eindejaarsuitkering.  

 

De uitruil van het IKB voor de onbelaste vergoeding kan leiden tot een verlaging van 

het loon voor de berekening van de hoogte van het dagloon voor de hoogte van de 

uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid.  

 

 

***** 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036449/2015-03-28
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Geconsolideerde regelingen 
 
(Uitvoeringsregelingen als bedoeld in bijlage 2 van dit besluit ; bestaande uitvoeringsregelingen 
waarin technische wijzigingen worden aangebracht als gevolg van de vaststelling van de nieuwe 
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018)  
 
 
 
 
 
 
 

1. Verzuimprotocol Provincie Noord-Holland 2008 

 
 
 

“ ziekte overkomt je, verzuimen is niet vanzelfsprekend” 
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1. Inleiding 
 

Hoofdstuk  7van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP) 

gaat over gezondheid en arbeidsomstandigheden. In artikel7.1.1  staat dat 

Gedeputeerde Staten nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van 

verzuimbegeleiding en verplichtingen inzake ziek- en herstelmeldingen, waarbij 

inbegrepen arbeidsgezondheidskundige begeleiding en daarbij in acht te nemen 

procedures. 

 

Dit protocol geeft daar invulling aan. In dit protocol wordt uiteengezet wie, wat, 

wanneer doet in het kader van verzuimbegeleiding en reïntegratie. 

 

 

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat over de verzuimvisie van de provincie. Een visie die van invloed is op keuzes die in 

dit verzuimprotocol zijn gemaakt. In hoofdstuk 3 staan de hoofdlijnen van de Wet Verbetering 

Poortwachter (WVP). De belangrijkste vind je terug op de tijdbalk in bijlage 1. 

De eisen die de WVP stelt aan werkgever, medewerker en Arbo-dienst staan op hoofdlijnen in 

hoofdstuk 4. Daarin worden de verschillende stappen en verantwoordelijkheden beschreven van 

verzuimmelding tot WIA-aanvraag1. Hoofdstuk 5 gaat over het contact na verzuim, zoals de 

herstelmelding, het terugkeergesprek en het (frequent)verzuimgesprek. 

 

Alle formulieren die samenhangen met de procedurele verplichtingen die voortvloeien uit de Wet 

Verbetering Poortwachter tref  je aan op intranet. De elektronische versie van dit protocol bevat 

hyperlinks naar deze formulieren bij de beschrijving van de betreffende stap. 

 

 

                                           

1 WIA: wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
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1.2 Definities 

 
Wat is verzuim? 

Verzuim is korte of langdurige afwezigheid van het werk als gevolg van een ziekmelding. 

 

Wat is kortdurend, middellang en langdurig verzuim? 

 Kortdurend verzuim is een verzuimperiode die korter of gelijk is dan één week. 

 Middellang verzuim is een verzuimperiode van 1 tot maximaal 6 weken. 

 Langdurig verzuim is een verzuimperiode die langer duurt dan 6 weken. 

 

Wanneer is sprake van frequent verzuim? 

 3 of meer keer verzuimen in een periode van 12 maanden. 

 

Wat is verzuimbegeleiding? 

Het nemen van maatregelen die de terugkeer naar werk  bespoedigen en bevorderen. 

 

Wat is reïntegratie, eerste spoor en tweede spoor? 

Onder reïntegratie wordt verstaan: terugkeer naar het werk, na verzuim.  

De provincie heeft de verplichting om er – voor zover mogelijk – voor te zorgen dat de medewerker 

bij de eigen organisatie arbeid kan verrichten. Het zogenoemde “eerste spoor”. Als binnen de 

organisatie geen arbeid te vinden is, wordt gezocht naar passende arbeid bij een andere werkgever. 

Het zogenoemde “tweede spoor”. 

 

Wat is passende arbeid en wat is gangbare arbeid? 

De wetgever definieert passende arbeid als: “arbeid die in redelijkheid kan worden opgedragen, waarbij 

arbeidsverleden, gezondheid en opleiding bepalende criteria zijn”. 

Het eerste jaar heeft de provincie de verplichting te zoeken naar passende arbeid. Hieronder valt alle 

arbeid, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van een 

medewerker gevergd kan worden. Voor ieder individueel geval zal moeten worden bepaald welke 

arbeid passend is. In samenspraak met de Arbo-dienst wordt door de leidinggevende en de 

medewerker vastgesteld welke arbeid passend is.  

 

De wetgever definieert gangbare arbeid als: “alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de 

medewerker in staat is gezien zijn mogelijkheden en bekwaamheden”. In het tweede jaar van ziekte 

moet de medewerker gangbare arbeid accepteren. Dit is ook vastgelegd in hoofdstuk 7 van de CAP. 
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2. Verzuimvisie  

 

2.1 Voorkomen is beter dan genezen 

Het voorkomen van verzuim door goede arbeidsomstandigheden in de breedste zin 

van het woord is natuurlijk beter dan genezen. De inzetbaarheid van de 

medewerkers is voor de provincie immers een belangrijke factor om de organisatie- 

doelen te realiseren.  

 

De arbozorgstructuur is een vaste cyclus van knelpunteninventarisatie, maken van 

jaarplannen en voortgangsrapportages, waardoor continue gewerkt wordt aan de 

verbetering van de arbeidsomstandigheden en adequaat gereageerd kan worden op 

gewijzigde omstandigheden. 

De laagdrempelige zorg die de provincie medewerkers via het IZA 

Bedrijfszorgpakket aanbiedt, draagt eveneens bij aan het voorkomen van 

arbeidsongeschiktheid en/of het stimuleren van arbeidsgeschiktheid. 

 

De gesprekken tussen leidinggevende en medewerker in het kader van de cyclus van 

jaargesprekken zijn een prima gelegenheid om de arbeidsomstandigheden te 

bespreken. In die gesprekken kunnen niet alleen de fysieke arbeidsomstandigheden 

aan de orde komen, maar ook de arbeidsverhoudingen, de inhoud en wijze van 

organiseren van het werk, de arbeidsvoorwaarden en het arbeidsperspectief. 

De cyclus van jaargesprekken biedt leidinggevenden en medewerkers de 

mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de arbeidsmotivatoren en demotivatoren van 

een medewerker. Op basis daarvan kan gewerkt worden aan het verhogen van de 

arbeidswaardering van een medewerker door te zorgen voor een positieve balans 

tussen werk en persoon. Een hogere arbeidswaardering leidt tot een reductie van het 

verzuim. 

 

Instroom in de WIA brengt hoge materiële en immateriële kosten met zich mee. In de 

eerste plaats voor de medewerker zelf, maar ook voor de organisatie. De provincie 

wil het langdurig verzuim en de instroom in de WIA terugdringen door een actief 

beleid te voeren om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en medewerkers na 

arbeidsongeschiktheid binnen of buiten de organisatie te reïntegreren. De 

inspanningen zijn in eerste instantie vanzelfsprekend gericht op terugkeer in het 

eigen werk binnen de provincie.  
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2.2 Ziekte overkomt je, verzuimen is niet vanzelfsprekend 

Aan vrijwel elke ziekmelding ligt een medische klacht ten grondslag.  Maar bij een 

zelfde klacht laten mensen niet per definitie hetzelfde verzuim zien. Dit betekent dat 

verzuim een vorm van gedrag is. Het is immers niet (alleen) de medische klacht die 

bepaalt of iemand verzuimt. De keuze die iemand uiteindelijk maakt om wel of niet 

te verzuimen, wordt niet alleen veroorzaakt door de persoon zelf. De balans tussen 

het werk en de persoon is tevens een beïnvloedende factor. Een medewerker die het 

niet naar zijn zin heeft op het werk zal naar verwachting een andere gedragskeuze 

maken dan een medewerker die iedere dag met veel plezier naar zijn werk gaat. 

 

De keuze om al dan niet te verzuimen blijkt naast de aard van de klacht, in 

belangrijke mate bepaald te worden door andere factoren, zoals de sociale omgeving, 

de arbeidswaardering en aanwezigheidsmotivatie van een medewerker. Dit 

verklaart waarom bij dezelfde klacht de ene medewerker niet of nauwelijks 

verzuimt, terwijl de ander veelvuldig of langdurig thuisblijft. En waarom het 

verzuimpercentage in de ene organisatie veel hoger kan zijn dan in de andere 

organisatie, terwijl de gezondheid van de medewerkers ongeveer gelijk is. 

Bij het beheersen van het verzuim gaat het dus vooral om het beïnvloeden van de 

verzuimkeuze en daarmee het verzuimgedrag. 

 

 

2.3 Uitgangspunten 

1) Uitgaan van arbeidsgeschiktheid 

Niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden van een medewerker om te 

werken staan bij reïntegratie centraal. Wat kan een medewerker wél, rekening 

houdend met de beperkingen? 

  

2) Een proactieve aanpak 

Vaak is al snel duidelijk of verzuim een langdurige kwestie gaat worden. Er is 

veel winst te boeken door reïntegratie snel op te pakken. Vanaf de eerste dag 

kunnen afspraken worden gemaakt over de mogelijkheden tot reïntegratie, 

bijvoorbeeld door tijdelijke aanpassing van het werk.  

 

3) Een resultaatgerichte aanpak 

In eerste instantie stelt de provincie alles in het werk om de arbeidsongeschikte 

medewerker in de eigen functie te laten terugkeren. Zodra duidelijk is dat dat niet 

lukt, worden acties ondernomen die zijn gericht op het vinden van een andere 
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functie binnen  de provincie. Indien duidelijk wordt dat er geen passende functie 

binnen de provincie is, worden acties ondernomen die zijn gericht op het vinden 

van een functie buiten de provincie. Om reïntegratie te laten slagen dient zo snel 

mogelijk duidelijk te zijn op welk doel de activiteiten gericht zijn. 

 

4) Belangrijke rol voor de leidinggevende 

Begeleiding van verzuim is een verantwoordelijkheid van de direct-

leidinggevende. Deze blijft verantwoordelijk voor begeleiding en reïntegratie 

totdat een nieuwe, duurzame situatie is bereikt. De direct-leidinggevende is 

casemanager gedurende het reïntegratietraject.  

 

5) Voortgangsbewaking door naasthogere leidinggevende  

De naasthogere leidinggevende bewaakt de voortgang van het reïntegratieproces 

en het nakomen van de wettelijke verplichtingen en doet zonodig interventies in 

het proces. 

 

6) Eigen verantwoordelijkheid van de medewerker 

De medewerker heeft zelf een belangrijke rol om terugkeer naar het werk te 

bevorderen. De medewerker verstrekt informatie over zijn situatie, stelt alles in 

het werk om te herstellen en te reïntegreren, denkt mee en werkt mee aan 

mogelijke oplossingen. 

 

 

2.4 Verzuimfrequentie, verzuimdrempel en terugkeerdrempel 

Een hoge verzuimfrequentie - het aantal keren dat een medewerker gemiddeld per 

jaar verzuimd – zegt iets over de drempel die men voelt om te verzuimen en de 

gelegenheid die men krijgt om te verzuimen. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

 

Verzuimdrempel en/of terugkeerdrempel = 

 

Verzuimnoodzaak (klacht) + verzuimbehoefte (gedrag) + verzuimgelegenheid (beleid) 
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Een lage verzuimdrempel en een hoge terugkeerdrempel geven een hoog verzuim. 

Dit protocol biedt handvatten om de verzuimdrempel te verhogen en de 

terugkeerdrempel te verlagen. Bijvoorbeeld door het voeren van (frequent) 

verzuimgesprekken en terugkeergesprekken. Maar ook door de kwantiteit en de 

kwaliteit van het contact met de leidinggevende tijdens arbeidsongeschiktheid. 

 

 

2.5 Centrale rol leidinggevende bij verzuimbegeleiding en reïntegratie 

Het beïnvloeden van verzuim is voor een belangrijk deel het beïnvloeden van 

gedrag. Het beïnvloeden van gedrag van medewerkers in positieve zin is een 

belangrijk element van leidinggeven. Het voorkomen van verzuim en het begeleiden 

in geval van verzuim is daarom een managementtaak. 

 

De leidinggevende kent het werk, de werkplek en de medewerker zelf en kan zo 

nodig - in overleg met de medewerker - het werk tijdelijk aanpassen. Belangrijk 

daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor het werk niet ondergeschikt wordt 

gemaakt aan de verantwoordelijkheden die een medewerker privé heeft. 

Leidinggevende en medewerker zullen ook daarin een balans moeten vinden. 

De centrale rol van de leidinggevende bij de verzuimbegeleiding en reïntegratie 

vloeit voort uit de visie op verzuim als beïnvloedbaar gedrag. De leidinggevende is 

de spil in het gehele proces en wordt daarbij ondersteund door interne en externe 

deskundigen. De direct-leidinggevende is in principe casemanager (zie hoofdstuk 4) 

wanneer sprake is van langdurig verzuim en is verantwoordelijk voor het aanleggen 

en bijhouden van het reïntegratiedossier namens de werkgever.  

 

 

 

 

2.6 Gedeelde verantwoordelijkheid leidinggevende(n) en medewerker 

Het voorkomen van verzuim en het beperken van de verzuimduur – eventueel door 

te reïntegreren in ander werk en/of bij een andere werkgever – is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van leidinggevende en verzuimende medewerker. 

 

Leidinggevende en medewerker worden ondersteund door externe adviseurs, zoals 

de bedrijfsarts, de reïntegratiedeskundige en de verzuimadviseur van de Arbo-

dienst.  
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De verzuimadviseur is de vooruitgeschoven post van de bedrijfsarts en is 5 x per week in ‘huis’ om 

met de leidinggevende verzuimgevallen te bespreken. De verzuimadviseur kan tevens bepalen of de 

verzuimende medewerker wel/niet naar de bedrijfsarts moet worden verwezen en welke aanpak 

nodig is, of een probleemanalyse moet worden uitgesteld of juist direct moet worden opgesteld. Een 

leidinggevende kan de verzuimadviseur ook zelf benaderen om verzuimgevallen te bespreken. 

Medewerkers kunnen de verzuimadviseur eveneens benaderen. De verzuimadviseur houdt 

spreekuur op locatie. 

 

Zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen eveneens een beroep doen op de 

deskundigheid die via het bedrijfszorgpakket van IZA wordt geleverd, zoals 

mediation, psychologische hulp en bedrijfsmaatschappelijk werk. 

 

Intern wordt de leidinggevende ondersteund door managementinformatie over 

verzuim, signalering van wettelijke termijnen en verplichtingen, administratieve 

afhandeling van diverse  verzuimgerelateerde zaken richting UWV en het 

bedrijfszorgpakket, aanbod van verzuimtrainingen, informatievoorziening via 

intranet, contracten en werkafspraken met de Arbo-dienst en beleidsontwikkeling.   

 

De sector Personele Dienstverlening kan de leidinggevende onder andere adviseren 

en ondersteunen bij: 

 Rechtspositionele aspecten van verzuim en verzuimbegeleiding; 

 Wet Verbetering Poortwachter en WIA-procedure; 

 Verzuimgesprekken; 

 Plannen van Aanpak reïntegratie; 

 Arbeidsongeschiktheidsontslag; 

 Analyse van verzuimcijfers; 

 Het opstellen van een actieplan ter realisering van de verzuimtargets en/of het 

verlagen van de verzuimfrequentie. 

 

Indien ondanks alle inspanningen van werkgever en medewerker een (gedeeltelijk)  

arbeidsongeschiktheidsontslag van een medewerker aan de orde is, wordt deze 

medewerker door de sector Personele Dienstverlening onder andere ondersteund bij: 

 Het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen; 

 Informatievoorziening over ziektekosten en pensioen(opbouw); 

 Invullen van het werkgeversgedeelte. 

 

 

2.7 De rol van het Sociaal Medisch Overleg (SMO) 
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Zowel de directies als de overige organisatie-eenheden houden regelmatig een zogenoemd Sociaal 

Medisch Overleg. Er wordt in principe minimaal 4 x per jaar een SMO gehouden. De frequentie is 

afhankelijk van de problematiek die speelt. 

Het SMO bestaat minimaal uit: de betrokken directeur, de betrokken leidinggevenden (tevens 

casemanagers), de hrm-adviseur, de bedrijfsarts en - afhankelijk van de besproken onderwerpen - de 

verzuimadviseur en de arbo-adviseur.  

 

Tijdens het SMO kunnen de volgende zaken aan de orde komen: 

 Beleidsmatige aandachtspunten en/of aandachtspunten bij de uitvoering van het verzuimbeleid.  

 Preventie van verzuim in relatie tot de eigen RI&E / Plan van Aanpak en bedrijfsongevallen of aan 

de hand van een verzuimanalyse; 

 Trends en ontwikkelingen in de opgestelde Probleemanalyses en de voortgang van Plannen van 

Aanpak overeenkomstig de Wet Verbetering Poortwachter. 

 Effectiviteit van de dienstverlening door en wijze van samenwerking met de bedrijfsarts en/of 

verzuimadviseur. 

 

Het SMO is in eerste instantie bedoeld om niet-individuele problematiek te bespreken. Casuïstiek 

wordt in principe bilateraal besproken tussen leidinggevende en bedrijfsarts of in een driegesprek 

tussen leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts. Gezien de termijnen van de Wet Verbetering 

Poortwachter en het belang van snelle interventies is het immers zaak om niet te wachten tot een 

volgend SMO.  In een SMO kan casuïstiek wel aan de orde komen, zeker als hier meer algemene 

leerpunten uit getrokken kunnen worden. 

 

 

3. Hoofdlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter 

 

Dit hoofdstuk bevat de hoofdlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De 

invoering van deze wet in 2002 past in de ontwikkeling van de laatste jaren waarbij 

de verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding en het beperken van de 

verzuimduur meer en meer bij de werkgever én  bij de medewerker is komen te 

liggen. Een ontwikkeling die na de invoering van de WVP is doorgezet door de 

verlenging van de wachttijd voor de WAO tot twee jaar per 1 januari 2004 en de 

invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in 2006. 

De WVP kent een groot aantal verplichtingen voor behandeling, begeleiding en 

reïntegratie van medewerkers die verzuimen. De wet geeft ook sanctiemogelijkheden 

als de werkgever of de medewerker niet aan deze verplichtingen voldoen. 

 

De verplichtingen van de WVP zien er in hoofdlijnen als volgt uit: 

 

 Verzuimmelding door medewerker op eerste verzuimdag bij werkgever. 
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 De bedrijfsarts stelt uiterlijk in de 6e week na de verzuimmelding een 

Probleemanalyse op. 

 Leidinggevende en medewerker moeten op basis van deze probleemanalyse 

uiterlijk in de 8e week na de verzuimmelding een Plan van Aanpak opstellen. 

 De Arbo-dienst moeten minimaal eens per 6 weken de voortgang evalueren en zo 

nodig de Probleemanalyse bijstellen. 

 Leidinggevende en medewerker moeten minimaal eens per 6 weken de 

voortgang evalueren en zo nodig het Plan van Aanpak bijstellen. 

 De werkgever moet passend werk aanbieden en de medewerker moet dat 

aanvaarden. De medewerker kan ook passend werk opeisen. 

 De werkgever en de Arbo-dienst moeten alle afspraken en activiteiten 

documenteren. (reïntegratie dossier)  

 Na één jaar arbeidsongeschiktheid evalueren werkgever en medewerker het 

reïntegratietraject. 

 De medewerker moet vóór de 91e  week zélf een WIA-aanvraag (formulier) 

indienen + een Reïntegratieverslag inleveren bij het UWV. 

 De medewerker krijgt daarom 2 weken van tevoren de nodige stukken van de 

werkgever en de Arbo-dienst 

 De medewerker moet bij de WIA-aanvraag expliciet de reïntegratie-inspanningen 

en activiteiten beoordelen. 

 Bij onenigheid over de mate van arbeids(on)geschiktheid, de mate van 

passendheid van het aangeboden werk (of de aanwezigheid van passend werk) of 

de mate waarin de partijen zich inzetten bij reïntegratie, kan een 

deskundigenoordeel van het UWV worden gevraagd. Zowel de medewerker als 

de leidinggevende kunnen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het 

deskundigenoordeel is een zwaarwegend advies. 

 

 

Op basis van de WIA-aanvraag toetst het UWV de reïntegratie-inspanningen. Het 

UWV toetst de aanvraag op de volgende zaken: 

 Is het reïntegratieverslag compleet en voldoet het aan de eisen van het UWV? 

 Is er in enigerlei mate sprake van arbeidsongeschiktheid? 

 Hebben de werkgever (en in diens opdracht de Arbo-dienst) én de medewerker 

voldoende inspanningen geleverd? 

 

Het UWV gaat in principe pas over tot de inhoudelijke beoordeling van de mate van 

arbeids(on)geschiktheid als aan alle administratieve eisen is voldaan. 
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Als de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, wordt een eventuele WIA-

aanvraag door het UWV afgewezen en zal de werkgever langer het loon moeten 

doorbetalen. 

Als de medewerker zich onvoldoende inzet of heeft ingezet voor reïntegratie of ten 

onrechte passend werk heeft geweigerd, kan het UWV de WIA-beoordeling 

opschorten. De medewerker kan dan tijdelijk zonder inkomsten komen te zitten.  

 

 

4. Van ziekmelding tot WIA-aanvraag 

 

 

4.1 Ziekmelding 

Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte geeft de medewerker dit persoonlijk 

dezelfde dag vóór 9.00 uur telefonisch door aan de leidinggevende.  

Indien de leidinggevende op dat moment de medewerker niet te woord kan staan, 

neemt de leidinggevende dezelfde dag contact op met de medewerker.  

 

Indien de medewerker tijdens werktijd wegens arbeidsongeschiktheid naar huis 

gaat, meldt deze zich persoonlijk af bij de leidinggevende. 

 

Relevante informatie 

Een ziekmelding roept een aantal vragen op. Deze zijn gericht op: 

 Het belang van de medewerker; 

 Het belang van de werkgever, de collega’s en het werk; 

 Het in stand houden van een goede werkrelatie; 

 De aard en de duur van het te verwachten verzuim. 

 

Tijdens de (telefonische) ziekmelding kan de leidinggevende een aantal vragen aan 

de medewerker stellen, zoals: 

 Wat is er aan de hand? Is het ernstig? 

 Wat is de oorzaak van het verzuim (in verband met eventueel elders te verhalen 

kosten)? 

 Zijn er zaken of afspraken die blijven liggen en opgepakt moeten worden? 

 Tot wanneer moeten afspraken worden afgezegd? 

 Hangt de afwezigheid op een of andere manier samen met het werk? 



2017  157  

 

100 

 

 Wat kan jij doen en hoe kan ik er bij helpen om terugkeer naar het werk te 

bespoedigen?  

 Is het in dat kader zinvol een huisarts, bedrijfsarts of zorgverlener via het 

Bedrijfszorgpakket in te schakelen? 

 Welke soort werkzaamheden kunnen eventueel nog verricht worden? 

 Afspraak voor vervolgcontact? Wanneer en waar bereikbaar? 

 

De medewerker beantwoordt deze vragen voor zover mogelijk. De antwoorden op 

de vragen bieden aanknopingspunten voor vervolgactiviteiten van de medewerker 

en/of de leidinggevende. Daarom is het van belang dat de leidinggevende de 

relevante informatie en gemaakte afspraken vastlegt. Als de leidinggevende inschat 

dat het verzuim langdurig zal zijn, wordt reeds in dit stadium een reïntegratiedossier 

aangelegd en worden de vastgelegde afspraken daarin opgenomen. 

 

 

Overige aandachtspunten bij ziekmelding 

 Andere verblijfplaats 

Als de medewerker tijdens diens verzuim verhuist, tijdelijk elders verblijft, of van 

verpleegadres verandert (bijv. opname in of ontslag uit een ziekenhuis), geeft de 

medewerker dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag door aan de leidinggevende. 

 Ziekte tijdens vakantie 

Wanneer een medewerker ziek wordt tijdens vakantie, meldt hij zich telefonisch 

ziek bij zijn leidinggevende. Bij terugkeer overlegt de  medewerker een 

verklaring, met diagnose, van de behandelend arts op het vakantieadres. 

 Vakantie tijdens ziekteverzuim 

Een medewerker moet toestemming vragen aan zijn leidinggevende om op 

vakantie te gaan. De leidinggevende wint zonodig advies in bij de bedrijfsarts. 

 

 

4.2 Informatie naar aanleiding van ziekmelding  

 

4.2.1 Verzuimregistratie in SAP 

De leidinggevende registreert de ziekmelding dezelfde dag  in SAP.   
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In verband met op derden te verhalen kosten van verzuim wordt bij de melding 

onder ander aangegeven of er sprake is van zwangerschapsgerelateerde klachten of 

verzuim als gevolg van een ongeval dat veroorzaakt is door derden. 

Als een medewerker reïntegreert in het eigen werk (maar nog niet volledig op het 

eigen functieniveau kan functioneren) of in ander werk met een lager functieniveau 

wordt het arbeidsgeschiktheidspercentage berekend aan de hand van de loonwaarde 

van de wel verrichtte werkzaamheden. De verzuimregistratie in SAP bevat een 

hulpmiddel om dit te doen. 

 

4.2.2 Informeren Arbo-dienst door leidinggevende 

Indien de leidinggevende op basis van de verzuimmelding inschat dat langdurig 

verzuim (langer dan 6 weken) dreigt, geeft deze relevante informatie over de 

achtergrond van de verzuimmelding per e-mail door aan de bedrijfsarts. 

De leidinggevende geeft daarbij zo concreet mogelijk aan wat van de Arbo-dienst 

(verzuimadviseur of bedrijfsarts) wordt verwacht. Mogelijk zijn er interventies die in 

een vroegtijdig stadium (gedeeltelijke) hervatting van het werk bevorderen. 

 

 

4.3 Contact onderhouden 

Het is van groot belang dat er geregeld (telefonisch) contact is tussen de 

leidinggevende en de medewerker over het verloop van de arbeidsongeschiktheid. 

Als richtlijn geldt dat er binnen 2 á 3 werkdagen na de melding een telefonisch 

vervolgcontact is. Kern van dit telefonisch overleg is te informeren naar recente 

ontwikkelingen en mogelijk (bijgestelde) prognoses. 

Een tweede telefonisch vervolgcontact vindt vervolgens plaats binnen een week. 

Binnen twee weken is er dus op drie verschillende momenten contact, namelijk 

tijdens de telefonische verzuimmelding, het eerste en het tweede telefonisch 

vervolgcontact. 

 

 

4.4 2 weken verzuim: intensivering contact, afstemming met de Arbo-dienst 

 

Intensivering contact 

Wanneer de afwezigheid langer duurt dan twee weken, kan een intensiever contact  

zinvol zijn. In overleg met de medewerker kan een gesprek op het werk worden 

gearrangeerd of de leidinggevende kan een huisbezoek afleggen. 
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Kern van dit gesprek is: 

 Samen dieper ingaan op de achtergronden van de afwezigheid; 

 De leidinggevende kan recente informatie geven over het reilen en zeilen op het 

werk. De medewerker informeren over de wijze waarop zijn werk is herverdeeld. 

Bespreken of medewerker informatie over het werk op prijs stelt om betrokken te 

blijven bij het werk. 

 Mogelijkheden van reïntegratie bespreken door een deel van het eigen werk te 

doen of tijdelijk ander werk.  

 Het in overleg met de medewerker informeren van de naaste collega’s (waarvan 

een deel het werk tijdelijk opvangt). 

 

Afstemming met de Arbo-dienst 

Na uiterlijk twee weken verzuim neemt de leidinggevende contact op met de Arbo-

dienst om mogelijke vervolgacties te bespreken t.a.v. de arbeidsongeschikte 

medewerker.  

 

Aandachtspunt voor de leidinggevende hierbij is het risico van medicalisering, ofwel het (deels) ten 

onrechte opplakken van een medisch etiket bij problemen. Wanneer bij verzuim niet-medische 

oorzaken onvoldoende worden aangepakt, komt dit het reïntegratieproces niet ten goede. De 

bedrijfsarts is een medicus en dus niet per definitie de meest effectieve ondersteuning, de 

verzuimadviseur kan ondersteuning bieden als het gaat om het beïnvloeden van het (verzuim)gedrag 

van de medewerker. 

 

Vervolgacties kunnen zijn: 

 Leidinggevende onderhoudt het contact zelfstandig. 

 Leidinggevende onderhoudt contact met ondersteuning van de Verzuimadviseur 

van de Arbo-dienst. 

 Leidinggevende onderhoudt contact met ondersteuning van de bedrijfsarts. 

 

 

4.5 6 weken verzuim: Probleemanalyse door bedrijfsarts 

Binnen 6 weken na de verzuimmelding stelt de bedrijfsarts een Probleemanalyse  op. 

De spreekuren hiervoor worden uiterlijk in de vierde week verzuim ingepland en de 

betreffende medewerker wordt schriftelijk voor het spreekuur uitgenodigd. 

 

Indien de leidinggevende over informatie beschikt die van belang is voor de 

bedrijfsarts om te betrekken bij het opstellen van de Probleemanalyse, informeert hij 

deze telefonisch of per e-mail. 
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De Arbo-dienst wint ten behoeve van de probleemanalyse in ieder geval informatie 

in bij de leidinggevende over het werkpatroon, functieniveau en opleidingsniveau 

van de medewerker. Tevens wordt de mening van de leidinggevende gevraagd over  

de functie, arbeidsmogelijkheden, verzuimoorzaak en de kwaliteit van de  

arbeidsverhouding. 

 

Een Probleemanalyse na 6 weken verzuim is een wettelijke minimumeis. Zo mogelijk 

wordt een Probleemanalyse eerder opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 

leidinggevende naar aanleiding van de verzuimmelding richting Arbo-dienst heeft 

aangegeven dat er sprake is van dreigend langdurig verzuim.  

 

De Probleemanalyse is een advies aan de medewerker en de leidinggevende. De 

Probleemanalyse geeft antwoord op vragen als: welke beperkingen heeft de 

medewerker, waar worden deze door veroorzaakt en wat betekent dat voor het 

werk? De bedrijfsarts geeft suggesties die kunnen helpen bij de terugkeer 

(reïntegratie) van de medewerker naar het werk. De bedrijfsarts adviseert ook 

wanneer het werk (gedeeltelijk) hervat kan worden en met welke beperkingen 

daarbij rekening moet worden gehouden.  

 

Zowel de medewerker als de leidinggevende ontvangen een exemplaar van de 

Probleemanalyse. In tegenstelling tot de medewerker is de leidinggevende veelal niet 

aanwezig tijdens het opstellen van het advies.  

Indien een leidinggevende het niet eens is met het advies, neemt deze contact op met 

de bedrijfsarts voor nader overleg voordat het Plan van Aanpak wordt opgesteld. 

 

De leidinggevende legt een reïntegratiedossier aan voor de betreffende medewerker 

(als dat in een eerder stadium nog niet is gedaan) en bergt de Probleemanalyse 

daarin op. 

 

 

4.6 8 weken verzuim: leidinggevende en medewerker maken Plan van Aanpak  

Als uit het advies (de Probleemanalyse) van de bedrijfsarts blijkt dat terugkeer naar 

(gedeeltelijk of aangepast) werk mogelijk is, maken de medewerker en de 

leidinggevende uiterlijk in de achtste week na de eerste verzuimdag een Plan van 

Aanpak. 

 

Het Plan van Aanpak omvat tenminste: 
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 De door de medewerker en de leidinggevende/provincie te ondernemen 

activiteiten gericht op terugkeer in het arbeidsproces; 

 De daarmee te bereiken doelstellingen; 

 Termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden 

bereikt; 

 Afspraken over evaluatiemomenten (minimaal iedere 6 weken). 

 

De leidinggevende en de medewerker maken in het Plan van Aanpak afspraken om 

de mogelijkheden tot werken te vergroten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan behandeling, inzet van de reïntegratiedeskundige, een cursus of training. Maar 

ook aan (tijdelijke) aanpassing van de werkplek, inhoud en organisatie van het werk 

of de arbeidstijden. 

 

4.6.1 Tijdelijk ander werk 

In het Plan van Aanpak kan ook afgesproken worden dat de medewerker tijdelijk ander werk gaat 

doen. In principe voor een periode van maximaal 6 weken, maar in ieder geval niet meer dan 13 

weken. 

In twee situaties kan worden gekozen voor tijdelijk ander werk: 

1. Het is duidelijk, waar de medewerker op termijn zal reïntegreren, maar deze is 

daar nu nog niet toe in staat. Tijdelijk ander werk bevordert in dit geval de 

reïntegratie in de eigen of eventueel een andere functie. 
2. Het is nog niet duidelijk, hoe het herstel zal verlopen, maar tijdelijk ander werk draagt ertoe bij 

dat de medewerker betrokken blijft bij de organisatie en verlaagt de terugkeerdrempel in het 

arbeidsproces. 

 

De verwachtingen rondom tijdelijk ander werk moeten helder zijn. Met de 

medewerker worden in het Plan van Aanpak duidelijke afspraken gemaakt, over: 

 het waarom en het doel van het tijdelijke andere werk; 

 de verwachte inzet (in tijd en prestatie); 

 de begrenzing in tijd. 

 

Arbeidstherapie 

Slechts in uitzonderlijke gevallen werkt een medewerker tijdens de reïntegratie op 

arbeidstherapeutische basis, hiervan is namelijk alleen sprake als de werkzaamheden 

geen enkele loonwaarde hebben.  

Dat kan een zeer adequate aanpak van het reïntegratieproces zijn, mits dit voor een korte periode 

gebeurt (in de regel niet langer dan 6 weken) en mits deze periode wordt gebruikt om in de praktijk te 

beoordelen welke arbeidsmogelijkheden de medewerker heeft. Na afloop van de periode moeten 

leidinggevende en 

medewerker, in overleg met bedrijfsarts, kiezen voor hetzij een reguliere 

arbeidsinschakeling, hetzij een andere wijze van reïntegratie. 
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4.6.2 Afspraken vastleggen 

Het Plan van Aanpak wordt vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier en door 

de medewerker en de leidinggevende ondertekend. De leidinggevende informeert de 

bedrijfsarts als er in overleg met de medewerker afspraken worden gemaakt die 

afwijken van het advies van de bedrijfsarts. 

De leidinggevende geeft een afschift van het Plan van Aanpak aan de medewerker en 

stuurt een afschrift naar de Arbo-dienst en de hrm-adviseur. De leidinggevende 

bergt het Plan van Aanpak op in het (reïntegratie)dossier van de betreffende 

medewerker. 

 

4.6.3 Casemanager 

In het Plan van Aanpak wijzen de leidinggevende en de medewerker een 

zogenaamde casemanager aan. De casemanager neemt het initiatief tot vervolgacties 

en vervolggesprekken en bewaakt of de gemaakte afspraken worden nagekomen. 

 

In principe is de leidinggevende zelf de casemanager. Als de leidinggevende of de 

medewerker zich daarin niet kunnen vinden, kan een derde als casemanager worden 

aangewezen. Bijvoorbeeld de naasthogere leidinggevende. Leidinggevende en 

medewerker moeten het eens zijn over wie casemanager is. 

Bewaking of de leidinggevende gemaakte afspraken nakomt zal in ieder geval ook 

plaats vinden door de naasthogere leidinggevende, bijvoorbeeld in bilateraal overleg 

of in het managementteam.  

 

 

4.7 Tussen 8 en 87 weken verzuim: voortzetting reïntegratie-inspanningen  

 

4.7.1 Evaluatie en bijstelling van het Plan van Aanpak  

De voortgang van het Plan van Aanpak wordt elke zes weken geëvalueerd door de 

leidinggevende (casemanager) en de medewerker. De Arbo-dienst ondersteunt 

daarbij. Minimaal eens per 6 weken wordt een spreekuur met de medewerker  

ingepland bij de bedrijfsarts. Dit kan aanleiding zijn voor een gewijzigd advies 

(Bijstelling Probleemanalyse) van de Arbo-dienst.    
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De periodieke evaluatie wordt vastgelegd en ondertekend door medewerker en 

leidinggevende. Het verslag wordt door de leidinggevende toegevoegd aan het 

reïntegratiedossier. 

 

Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de situatie in de eerste weken na de 

verzuimmelding. Als daar aanleiding voor is wordt een Bijstelling Plan van Aanpak 

gemaakt. Er is een aanleiding tot bijstelling van het Plan van Aanpak: 

 in geval van een gewijzigd advies van de Arbo-dienst; 

 als de situatie van de medewerker verandert; 

 zodra blijkt dat de reïntegratie niet verloopt zoals verwacht. 

 

De bijstelling wordt vastgelegd op het formulier “Bijstelling Plan van Aanpak WIA”, 

ondertekend door medewerker en leidinggevende, en toegevoegd aan het Plan van 

Aanpak in het reïntegratiedossier van de betreffende medewerker dat de 

leidinggevende heeft aangelegd. 

  

De leidinggevende geeft een afschift van de Bijstelling Plan van Aanpak aan de 

medewerker en stuurt een afschrift naar de Arbo-dienst en de hrm-adviseur. 

 

4.7.2 13 weken verzuim: reïntegratiedeskundige bekijkt mogelijkheden 

Na 13 weken verzuim bekijkt de reïntegratiedeskundige van de Arbo-dienst in 

overleg met de bedrijfsarts of een interventie van de reïntegratiedeskundige zinvol is. 

Indien dat het geval is, beoordeelt de reïntegratiedeskundige de reïntegratie- 

activiteiten en verstrekt adviezen aan leidinggevende en medewerker.  

De leidinggevende kan vervolgens afspraken maken over verdere begeleiding van 

het reïntegratieproces door de reïntegratiedeskundige. Aan vervolgtrajecten met de 

reïntegratiedeskundige kunnen kosten verbonden zijn. Deze kosten komen ten laste 

van het salarisbudget van de betreffende organisatie-eenheid. 

 

4.7.3 42 weken verzuim: verzuimmelding aan UWV 

In de 42e week van verzuim meldt de sector PD een medewerker ziek bij het UWV. In 

de 44e week van verzuim ontvangt zowel de werkgever als de medewerker een brief 

van het UWV, waarin het UWV wijst op de reïntegratieverplichtingen. 

 

 

4.7.4 Na een jaar verzuim: korting op de bezoldiging 
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Na een jaar verzuim vindt er een korting op de bezoldiging plaatst. Een medewerker 

ontvangt na 52 weken arbeidsongeschiktheid nog maar 70% van de bezoldiging. Dit 

ligt vast in de “Uitvoeringregeling rechten en plichten bij ziekte en 

arbeidsongeschiktheid”, die is gebaseerd op artikel E.8 van de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. 

In een aantal specifiek genoemde situaties vindt er geen of een minder grote korting 

op de bezoldiging plaats. Als een medewerker in het belang van zijn genezing andere arbeid 

verricht, ontvangt een medewerker voor die uren de volledige bezoldiging. 

 

4.7.5 Na een jaar verzuim: het “opschudmoment 

Ervaring leert dat een reïntegratieproces dat langer duurt kan verwateren of soms te 

eenzijdig wordt benaderd. Daarom is in de WVP geregeld dat er na een jaar (na de 

52e week) een “opschudmoment” moet komen.  

Leidinggevende en medewerker evalueren samen het tot dan toe gelopen 

reïntegratietraject. Deze eerstejaarsevaluatie kan inzicht bieden in eventuele 

problemen bij het reïntegratieproces en geeft beiden de kans om de 

reïntegratieactiviteiten in het tweede jaar bij te stellen.  

  

Aan deze verplichting (opschudmoment) kan invulling worden gegeven door: 

 een andere leidinggevende naar de stand van zaken te laten kijken; 

 een andere bedrijfsarts de medewerker nog eens te laten spreken en de dossiers 

nog eens te laten nalopen; 

 eventueel een niet betrokken reïntegratiedeskundige het dossier nog eens te laten 

analyseren op kansen. 

 

Leidinggevende en medewerker vullen het formulier “Eerstejaarsevaluatie van het 

Plan van Aanpak” in en ondertekenen het formulier.  De leidinggevende voegt het 

origineel toe aan het reïntegratiedossier. De leidinggevende geeft een afschift van de 

“Eerstejaarsevaluatie van het Plan van Aanpak” aan de medewerker en stuurt een 

afschrift naar de Arbo-dienst en de hrm-adviseur. 

 

Als uit de evaluatie blijkt dat er reden is om het einddoel of aanpak van de 

reïntegratie bij te stellen, wordt een formulier “Bijstelling Plan van Aanpak” 

ingevuld. 

 

  

4.8 Van 87 tot 91 weken verzuim: WIA-aanvraag en reïntegratieverslag 
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Na 87 weken verzuim ontvangt de medewerker formulieren van het UWV voor het 

aanvragen van WIA, waaronder het formulier “Reïntegratieverslag”. Daarop is 

aangegeven welke stukken de medewerker moet bijvoegen. 

 

De medewerker doet zélf de WIA-aanvraag bij het UWV.  Bij de WIA-aanvraag dient 

de medewerker een reïntegratieverslag bij te voegen. 

 

Voordat het reïntegratieverslag gemaakt wordt, evalueren de leidinggevende en 

medewerker samen het verloop van de reïntegratie. Dit wordt vastgelegd op het 

formulier “Evaluatie van het Plan van Aanpak” en door beiden ondertekend. 

De leidinggevende voegt het origineel toe aan het reïntegratiedossier. De 

leidinggevende overhandigt een afschrift aan de medewerker en stuurt een afschrift 

naar de Arbo-dienst en de hrm-adviseur.  

 

De medewerker wordt door de Arbo-dienst voor een spreekuur opgeroepen. Tijdens 

dit spreekuur wordt het zogenaamde Actueel Oordeel en het medisch resumé met de 

medewerker opgemaakt. De leidinggevende ontvangt een afschrift van het Actueel 

Oordeel van de Arbo-dienst en voegt dit toe aan het reïntegratiedossier van de 

medewerker. 

 

De leidinggevende overhandigt of stuurt de medewerker een kopie van: 

 de volledige Probleemanalyse,  inclusief bijstellingen en Actueel Oordeel; 

 het Plan van Aanpak, inclusief gemaakte bijstellingen, de Eerstejaarsevaluatie en 

de Evaluatie Plan van Aanpak. 

 

De medewerker voegt hier de medische informatie aan toe die deze ontvangt van de 

Arbo-dienst. De medewerker stuurt het volledige reïntegratieverslag en de WIA-

aanvraag in de 91e week van verzuim naar het UWV. 

 

De medewerker is verantwoordelijk voor het tijdig opsturen van een compleet  

reïntegratieverslag en WIA-aanvraag. De leidinggevende bewaakt dit en biedt waar 

nodig ondersteuning. 

 

 

4.9 Als medewerker en leidinggevende het niet eens zijn 
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Als de medewerker en de leidinggevende van mening verschillen over de 

reïntegratieactiviteiten, de mate van arbeids(on)geschiktheid of het aanbod/de 

aanwezigheid van passende arbeid kan in eerste instantie advies worden gevraagd 

aan de Arbo-dienst. 

 

Als het verschil van mening blijft bestaan, kan een zogenaamd deskundigenoordeel 

worden gevraagd aan het UWV.  Zowel de leidinggevende (werkgever) als de 

medewerker kan dit doen.  

 

Het UWV zal een meningsverschil ten aanzien van bovenstaande zaken onderzoeken 

en een uitspraak doen. De uitspraak is niet bindend, maar is een advies. Een advies 

dat echter bij eventuele juridische vervolgprocedures als een zwaarwegend advies 

wordt beschouwd.  

 

 

4.10 Uitstel van de WIA-aanvraag  

Als een WIA-aanvraag het reïntegratieproces zou verstoren kunnen de 

leidinggevende en de medewerker gezamenlijk verzoeken tot uitstel van de WIA-

beoordeling met maximaal een jaar. Dit is een uitzonderlijke situatie. 

De leidinggevende overlegt in alle gevallen met de bedrijfsarts indien uitstel van de 

WIA-aanvraag wordt overwogen.  

De bedrijfsarts brengt een schriftelijk advies uit aan de leidinggevende. De 

leidinggevende voegt het advies toe aan het reïntegratiedossier, geeft een afschrift 

aan de medewerker en stuurt een afschrift naar de hrm-adviseur.  

 

  

4.11 Vanaf de 91e week: toetsing door het UWV 

Op basis van de WIA-aanvraag toetst het UWV de reïntegratie-inspanningen. Het 

UWV toetst de aanvraag op de volgende zaken: 

 Is het reïntegratieverslag compleet en voldoet het aan de eisen van het UWV? 

 Is er in enigerlei mate sprake van arbeidsongeschiktheid? 

 Hebben de werkgever (en in diens opdracht de Arbo-dienst) én de medewerker 

voldoende inspanningen geleverd. 

 

Het UWV gaat pas over tot de inhoudelijke beoordeling van de mate van 

arbeidsongeschiktheid als aan alle administratieve eisen is voldaan. 
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Als de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, wordt een eventuele WIA-

aanvraag afgewezen door het UWV en zal de werkgever langer het loon moeten 

doorbetalen. 

Als de medewerker zich onvoldoende inzet voor reïntegratie of ten onrechte passend 

werk weigert, kan het UWV de WIA-beoordeling opschorten. De medewerker kan 

dan tijdelijk zonder inkomsten komen te zitten.  
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5. Contact na verzuim 

 

Dit hoofdstuk gaat over contact na verzuim, zoals de (gedeeltelijke) herstelmelding, 

het terugkeergesprek en het (frequent)verzuimgesprek.  

 

5.1 Herstelmelding 

De betrokken medewerker informeert de leidinggevende zo spoedig mogelijk over 

het moment waarop deze weer geheel of gedeeltelijk het werk hervat. Indien 

mogelijk de dag voorafgaande aan de dag dat de werkzaamheden weer worden 

hervat, maar uiterlijk op de dag zelf vóór 09.00 uur. 

 

De leidinggevende registreert de (gedeeltelijke) herstelmelding dezelfde dag in SAP.  

 

5.2 Terugkeergesprek 

De leidinggevende heeft een gesprek met een medewerker die na een korte of lange 

periode van afwezigheid weer terugkeert. De diepgang van dat gesprek is sterk 

afhankelijk van de verzuimhistorie. Na een langere afwezigheid komt bij het 

terugkeergesprek bijvoorbeeld aan de orde hoe de verzuimbegeleiding door de 

medewerker werd ervaren en of er eventueel maatregelen ten aanzien van de 

werksituatie genomen moeten worden. 

 

5.3 Frequent verzuimgesprek 

Er is sprake van frequent verzuim als een medewerker drie keer of meer verzuimt in 

een periode van 12 maanden. De leidinggevende beschikt via SAP over een  

overzicht van het (frequent) verzuim per medewerker. 

 

In geval van frequent verzuim organiseert de leidinggevende een gesprek met de 

medewerker om het verzuimgedrag nadrukkelijk aan de orde te stellen. De 

leidinggevende kan ter voorbereiding van dit gesprek advies inwinnen bij de 

verzuimadviseur van de Arbo-dienst,  

  

Als richtlijn geldt dat een frequent verzuimgesprek wordt gevoerd bij de derde keer 

verzuim in 12 maanden. De leidinggevende kan zelf – in afwijking van deze richtlijn 

– beslissen een dergelijk gesprek eerder te arrangeren. 
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2. Reglement Personeelspas  2008 
 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. provincie: de provincie Noord-Holland; 

2. verantwoordelijke: Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland; 

3. betrokkene: gebruiker van de door de provincie ter beschikking gestelde 

personeelspas, die aan te merken is als: 

a. ambtenaar aangesteld in dienst van de provincie; 

b. persoon die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de provincie 

verricht, anders dan in ambtelijk dienstverband, niet zijnde leden van Provinciale 

Staten; 

4. personeelspas: de door of namens de provincie aan betrokkenen ter beschikking 

gestelde personeelspas; 

5. bezoekerspas: de door of namens de provincie aan betrokkenen ter beschikking 

gestelde bezoekerspas; 

6. provinciale gebouwen: die gebouwen die zijn uitgerust met een kaartlezer ten 

behoeve van de personeelspas; 

7. parkeergelegenheid: de parkeergelegenheid behorend bij het provinciale 

kantoorgebouw aan de Zijlweg of de parkeergelegenheid behorend bij het provinciale 

gebouw aan de Dreef; 

8. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; 

9. verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken 

verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 

afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; 

10. beheerder: degene die belast is met het beheer van de persoonsgegevens in het kader 

van dit reglement, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en die 

tevens is belast met het beheer van de uitgifte van de personeelspassen. 

 

Artikel 2 Doel van de verwerking 

De verwerking van de persoonsgegevens inzake het gebruik van de personeelspas heeft de 

volgende doeleinden: 

1. het kunnen vaststellen of de personen die in de provinciale gebouwen aanwezig zijn 

daartoe geautoriseerd zijn; 

2. in een geval van een zich voordoende calamiteit het snel kunnen beschikken over 

gegevens met betrekking tot het aantal zich in de provinciale gebouwen bevindende 

personen; 

3. in voorkomende gevallen de aan- en afwezigheid van de bij de organisatie werkzame 

personen te kunnen verifiëren. 

 

Artikel 3 Maatregelen verwerking persoonsgegevens 
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1. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen, opdat persoonsgegevens, gelet op 

de doeleinden waarvoor zij krachtens dit Reglement Personeelspas worden verwerkt, 

juist en nauwkeurig zijn. 

2. De verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om 

de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 

onrechtmatige verwerking. 

 

Artikel 4 Gebruik personeelspas 

1. De personeelspas is persoonsgebonden en mag derhalve niet worden uitgeleend. 

2 Toegang tot provinciale gebouwen en parkeergelegenheden dient te geschieden met 

gebruikmaking van de personeelspas. 

3. Indien niet kan worden beschikt over de personeelspas dient de betrokkene zich te 

melden bij de receptie voor een bezoekerspas die bij vertrek dient te worden 

ingeleverd. 

4. Bij verlies of diefstal van de personeelspas dient de betrokkene dit zo snel mogelijk te 

melden bij de beheerder. Tot het moment dat aan betrokkene een nieuwe 

personeelspas wordt verstrekt dient gebruik gemaakt te worden van een tijdelijke 

personeelspas. 

5 De personeelspas wordt bij indiensttreding of bij het aangaan van de contractsrelatie 

gratis verstrekt. Bij verlies of diefstal van de personeelspas wordt de kostprijs van de 

nieuw te verstrekken personeelspas in rekening gebracht. Tenzij bij vervanging van 

de personeelspas door diefstal een proces-verbaal wordt getoond. De kostprijs van de 

personeelspas is vermeld op het aanvraagformulier toegangspas. 

6. De personeelspas wordt bij uitdiensttreding ingeleverd bij het facilitaire servicepunt 

op de locatie (*44). Indien de personeelspas niet wordt ingeleverd wordt de kostprijs 

van de verstrekte personeelspas verrekend met de medewerker. 

7. Het Reglement Personeelspas wordt bij verstrekking van de personeelspas uitgereikt 

aan de medewerker. 

 

Artikel 5 Vastgelegde persoonsgegevens 

Uitsluitend de volgende (persoons)gegevens worden in het kader van dit reglement 

verwerkt: 

a. de naam, adres en woonplaats van de betrokkene;  

b. personeelsnummer; 

c. datum in dienst; 

d. afdeling; 

e. locatie; 

f. gegevens met betrekking tot de aan betrokkene verleende bevoegdheden tot het 

betreden van provinciale gebouwen (waaronder de parkeergelegenheid bij de 

werkplek); 

g. gegevens met betrekking tot het feitelijk gebruik van deze bevoegdheden 

(aankomsttijden en vertrektijden). 

 

Artikel 6 Verstrekking persoonsgegevens 

1. De ingevolge artikel 5 vastgelegde persoonsgegevens worden alleen op verzoek door 

de beheerder verstrekt aan: 
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a. de betrokkene zelf; 

b. degene, die in het geval van het zich voordoen van een calamiteit, is belast met de 

leiding van de hulpverlening. 

2. Indien een redelijk vermoeden van ongeoorloofde afwezigheid rijst kan een van de 

directeuren de opdracht geven aan de beheerder om de vastgelegde gegevens aan de 

leidinggevende van de betrokkene te geven. Betrokkene wordt van deze opdracht in 

kennis gesteld. 

 

Artikel 6a Bewaartermijn persoonsgegevens 

De in artikel 5 genoemde gegevens worden na afloop van een termijn van 1 maand na de 

vastlegging ervan niet langer verstrekt voor het in artikel 2, derde lid, genoemde doeleinde. 

 

Artikel 6b Verwijdering persoonsgegevens 

De in artikel 5 genoemde gegevens worden verwijderd uiterlijk 6 maanden nadat het recht 

op toegang tot de provinciale gebouwen van betrokkene is vervallen. 

 

Artikel 7 Overtreding van het reglement 

1. Overtreding van dit reglement resulteert in plichtsverzuim. Voor de betrokken 

ambtenaar kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen als bedoeld in hoofdstuk 10 

van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018). Voor 

overige medewerkers kunnen passende maatregelen worden genomen. 

2. De Algemeen directeur kan de personeelspas van de medewerker intrekken. 

3. Overtreding van dit reglement kan voor personen die (betaalde of niet-betaalde) 

werkzaamheden voor de provincie verrichten, anders dan in ambtelijk 

dienstverband, resulteren in beëindiging van de contractsrelatie. 

 

Artikel 8 Slotbepaling 

1 Dit reglement wordt aan eenieder beschikbaar gesteld, zo mogelijk via het provinciale 

intranet. 

2 Dit reglement wordt van kracht met ingang van de eerste dag van de maand volgend op 

die waarin dit reglement is geplaatst in het Provinciaal Blad. 

 

 

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 15 september 2009, nr. 2009-

52729, afgekondigd in Provinciaal Blad 2009-128, uitgegeven op 16 oktober 2009. 
Voor het laatst gewijzigd  bij beslu it van 19 december 2017, nr. 959257/ 1016370. 

 

***** 
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3. Privacyreglement e-mail en internetgebruik 
 

 

Gedeputeerde Staten: 
 

Gelet op: 

 

-  het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie 

werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter beschikking stelt om met behulp 

daarvan hun functie uit te oefenen; 

-  de wenselijkheid een privacyreglement vast te stellen waarin naast regels voor e-
mail- en internetgebruik eveneens regels zijn opgenomen voor het vastleggen en 

monitoren van dit gebruik; 

-  het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; 
-  de instemming met dit reglement door de ondernemingsraad van de provincie Noord-

Holland; 

 

besluiten het volgende privacyreglement e-mail- en internetgebruik vast te stellen. 

 

 
Definities, reikwijdte en doeleinden 

 

Artikel 1 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

1.  Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens; 

2.  Cbp: het College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de 

Wbp; 

3.  Provincie: de provincie Noord-Holland; 

4.  Betrokkene: gebruiker van de door de provincie ter beschikking gestelde 

elektronische communicatiemiddelen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft 
en die aan te merken is als: 

a.  medewerker in dienst van de provincie; 

b.  persoon die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de provincie verricht, 

anders dan in ambtelijk dienstverband. 

5.  E-mailfaciliteiten: de door of namens de provincie aan betrokkenen ter beschikking 

gestelde e-mailfaciliteiten; 

6.  Internetfaciliteiten: de door of namens de provincie aan betrokkenen ter beschikking 

gestelde internetfaciliteiten; 

7.  Elektronische communicatiemiddelen: e-mail danwel internetfaciliteiten; 
8.  Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon in de zin van de Wbp; 

9.  Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 

verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; 

10. Bestand: elk, al dan niet geautomatiseerd, gestructureerd geheel van 

persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of 
verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde 

criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen; 

11. Beheerder: de medewerker van de provincie die belast is met het beheer van de 

provinciale ICT-infrastructuur of een onderdeel daarvan; 

12. Onrechtmatig gebruik: een doen of nalaten in strijd met dit privacyreglement of 

andere wet- en regelgeving of een inbreuk op een recht. 
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Artikel 2 

 
1.  Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens 

inzake het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. 
2.  Dit privacyreglement geldt voor medewerkers in dienst van de provincie en voor 

personen die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de provincie 
verrichten, anders dan in ambtelijk dienstverband. 

 
Artikel 3 

 
1.  De verwerking van persoonsgegevens inzake het gebruik van de elektronische 

communicatiemiddelen heeft de volgende doeleinden: 

a.  het verkrijgen van inzicht in de aard en de mate van het gebruik van de 

elektronische communicatiemiddelen; 
b.  het voorkomen van onrechtmatig gebruik. 

2.  De omvang van de controle ter voorkoming van onrechtmatig gebruik als bedoeld in 

het eerste lid, onder b, wordt zo beperkt mogelijk gehouden, in die zin dat deze in 

redelijke verhouding staat tot het doel waarvoor deze wordt aangewend. 

 

Verantwoordelijkheden en beheer 
 

Artikel 4 

 

1.  Door de Directieraad worden de nodige maatregelen getroffen, opdat 
persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij krachtens dit 

privacyreglement worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. 

2.  Door de Directieraad worden passende technische en organisatorische maatregelen 

ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige 

vorm van onrechtmatige verwerking. 

3.  Door de Directieraad worden één of meer beheerders aangewezen die belast zijn met 

het beheer van de bestanden. Deze beheerders zijn, op grond van artikel 125a, derde 

lid, Ambtenarenwet, verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan 
zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling 

verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

 

Gebruik elektronische communicatiemiddelen 
 

Artikel 5 

 
1.  Betrokkenen gebruiken de elektronische communicatiemiddelen primair voor het 

uitvoeren van de aan hen door de provincie opgedragen taken. 

2.  Incidenteel privé-gebruik van de elektronische communicatiemiddelen door 
betrokkenen is toegestaan mits dit gebruik in overeenstemming is met dit privacy-

reglement en dit gebruik in geen geval storend is voor dan wel ten koste gaat van het 

uitvoeren van de aan hen door de provincie opgedragen taken. 

3.   Het is betrokkenen niet toegestaan met behulp van de e-mailfaciliteiten 

kettingbrieven te versturen of pornografisch materiaal te versturen of op te vragen, 
dan wel dreigende, seksueel intimiderende, racistische of discriminerende 

opmerkingen te maken. Evenmin is het betrokkenen toegestaan met behulp van de 

e-mailfaciliteiten illegale software te verzenden of op te vragen, dan wel bestanden 
zonder voorafgaand overleg met de systeembeheerder(s) te verzenden of op te 

vragen waarvan betrokkene redelijkerwijs moet aannemen dat deze te omvangrijk 

zijn. 

4.  Het is betrokkenen niet toegestaan met behulp van de internetfaciliteiten bewust 

internetsites te bezoeken die pornografisch, dan wel racistisch materiaal bevatten, 
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mee te doen in chatsessies, online te gokken, illegale software te downloaden dan wel 

zonder voorafgaand overleg met de systeembeheerder(s) bestanden te downloaden 

waarvan betrokkene  

redelijkerwijs moet aannemen dat deze te omvangrijk zijn. 

5.  Het is betrokkenen niet toegestaan zonder toestemming van de direct leidinggevende 
met behulp van de e-mailfaciliteiten een elektronisch bericht aan alle of vrijwel alle 

medewerkers van de provincie tegelijkertijd te versturen. 
6.  Indien betrokkenen met gebruik van de internetfaciliteiten handelingen verrichten die 

als emailtoepassingen zijn te kwalificeren, dan zijn de bepalingen van artikel 5, 

tweede en vierde lid, van overeenkomstige toepassing. 

7.  Betrokkenen zullen bij het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen de 

nodige zorgvuldigheid betrachten en de integriteit en goede naam van de provincie 
waarborgen. 

 

Voorkomen onrechtmatig gebruik 

 

Artikel 6 

 
De provincie neemt zoveel mogelijk maatregelen in technische zin ter voorkoming van 

onrechtmatig gebruik. 

 

Artikel 6a 

 
1. Als het functioneren van het computernetwerk wordt verstoord of dreigt te worden 

verstoord door toedoen van één of meer betrokkenen, mag een beheerder alle 
handelingen verrichten die nodig zijn om de storing te verhelpen danwel te voorkomen. 

 

Vastlegging, bewaring, verwijdering en verstrekking persoonsgegevens 

 

Artikel 7 
 

1.  Persoonsgegevens worden automatisch elektronisch vastgelegd. 

2.  De vastlegging beperkt zich tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden 
van 

de verwerking als bedoeld in artikel 3, te weten: 

a.  voor het verkrijgen van inzicht in de mate van gebruik van de elektronische 

communicatiemiddelen worden alleen stroom- en soortgegevens vastgelegd; 

b.   voor het voorkomen van onrechtmatig gebruik wordt het gebruik van de 

elektronische communicatiemiddelen op individueel en inhoudelijk niveau gevolgd 

na een opdracht daartoe van de voorzitter van de directieraad. Dit geschiedt 

slechts bij een redelijk vermoeden van onrechtmatig gebruik. 
 

Artikel 8 

 
1.  De vastlegging bedoeld in artikel 7 betreft uitsluitend de volgende persoonsgegevens: 

a.  gebruikersidentificatie, naam, voornaam of voorletters van de betrokkene; 

b.  naam van de afdeling waaronder de betrokkene valt; 

c.  gegevens over de toegang tot internet die door de provincie is geboden aan de 
betrokkene, inclusief gebruikersnaam; 

d.  de gegevens betreffende de datum en het tijdstip van het openen en sluiten van 

de toegang tot internet door de betrokkene en gegevens betreffende de datum en 
het tijdstip van het verzenden, dan wel ontvangen van e-mailberichten door de 

betrokkene; 

e.  gegevens, inclusief datum en tijdstip, betreffende de door de betrokkene bezochte 

internetsites (internet protocoladressen) en (de onderdelen van) de webpagina’s; 
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f.  de inhoud van de door de betrokkene verzonden, dan wel ontvangen e-

mailberichten. 

2.  Indien er een redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik door betrokkene, 

kan door de voorzitter van de Directieraad opdracht worden gegeven om de in het 

eerste lid, sub e en/of sub f van dit artikel bedoelde, gegevens vast te leggen en te 
verstrekken aan de personen bedoeld in artikel 10. De opdracht geldt voor een 

bepaalde termijn van maximaal twee maanden. 
3.  Indien de voorzitter van de Directieraad de gegevens, bedoeld in het eerste lid, laat 

samenbrengen, stelt hij of degene die op zijn verzoek is belast met of leiding geeft 

aan het onderzoek naar onrechtmatig gebruik, de betrokkene daarvan vóóraf op de 

hoogte. 

 

Artikel 9 

 
1.  De in artikel 8, eerste lid, genoemde persoonsgegevens worden maximaal een maand 

bewaard. Gegevens die ouder zijn dan een maand worden automatisch verwijderd, 

tenzij er een redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik in die periode. In 

dat geval worden de gegevens uit die betreffende maand bewaard zolang dit in het 

kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een 

betrokkene noodzakelijk is. Zodra een nader onderzoek is afgerond en dit niet leidt 

tot maatregelen jegens een betrokkene worden de gegevens verwijderd. 

2.  Indien de beheerder om technische redenen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 
9, eerste lid, niet kan verwijderen, wordt onder verwijderen verstaan het niet meer 

verstrekken van deze gegevens voor de in artikel 3 geformuleerde doeleinden. 

 

Personen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt 

 
Artikel 10 

 
1.  De vastgelegde persoonsgegevens worden, na bewerking, verstrekt aan: 

a.  de Directieraad om inzicht te verkrijgen in de mate van gebruik van de 

elektronische communicatiemiddelen. Het betreft hier slechts de gegevens als 

bedoeld in artikel 8, eerste lid, sub a tot en met d, in geaggregeerde, niet tot de 
persoon herleidbare vorm. 

b.  de voorzitter van de Directieraad indien er een redelijk vermoeden bestaat van 

onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische 

communicatiemiddelen. Het betreft hier dan de gegevens als bedoeld in artikel 8, 

eerste lid; 

c.  degenen die op verzoek van de Directieraad zijn belast met of leiding geven aan 

onderzoek naar onrechtmatig gebruik. Het betreft hier dan de gegevens als 

bedoeld in artikel 8, eerste lid. 
 

Rechten van betrokkenen 

 

Artikel 11 

 
1.  Aan de betrokkene die daarom aan de Directieraad verzoekt, wordt een overzicht 

verschaft van de hem/haar betreffende persoonsgegevens die worden verwerkt. 
2.  Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid kennis is gegeven van de hem 

betreffende persoonsgegevens, kan de Directieraad schriftelijk verzoeken deze te 

verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk 
onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter 

zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden 

verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. 

3.  De Directieraad bericht de verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het in het 

tweede lid genoemde verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. 



2017  157  

 

119 

 

Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing op een verzoek geldt als een 

besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. 

4.  De Directieraad draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, 

verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 

 

Artikel 12 

 
In voorkomend geval stelt de Directieraad de ondernemingsraad op de hoogte van het 

feit dat overgegaan wordt tot het volgen van het gebruik van de elektronische 

communicatiemiddelen op individueel en inhoudelijk niveau. Daarbij worden geen 

persoonsgegevens aan de ondernemingsraad verstrekt. 

 

Sancties, openbaarmaking, inwerkingtreding, slotbepaling 

 
Artikel 13 

 
1.  Overtreding van dit reglement resulteert in plichtsverzuim en kan voor medewerkers 

in dienst van de provincie leiden tot disciplinaire maatregelen als bedoeld in 

hoofdstuk 10 van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 

2018). 

2.  Overtreding van dit reglement kan voor personen die (betaalde of niet-betaalde) 

werkzaamheden voor de provincie verrichten, anders dan in ambtelijk dienstverband, 
resulteren in: 

a.  maatregelen waardoor deze personen, al dan niet tijdelijk, geen beschikking 

hebben over (een deel van) de elektronische communicatiemiddelen 
b.  beëindiging van de arbeidsrelatie. 

 

Artikel 14 

 
1.  In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de 

toepassing van dit reglement beslist de Directieraad. 

 

Artikel 15 

 
1.  Dit reglement wordt via het provinciale intranet ter beschikking gesteld aan degenen 

die, direct of indirect, de beschikking hebben over elektronische hulpmiddelen. 

2.  Dit privacyreglement treedt in werking op1 september 2002. 

 

Artikel 16 

 
Onverminderd het bepaalde in dit reglement, is op het verwerken van persoonsgegevens 
de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 

 
 

TOELICHTING 

 

Dit reglement beoogt duidelijk te maken welk gebruik van de internet- en 

emailfaciliteiten is toegestaan bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast worden de 
bevoegdheden van de Directieraad geregeld ingeval van ernstig misbruik van deze 

faciliteiten. Zoals in artikel 5 is bepaald, zijn de email- en internetfaciliteiten primair 

bedoeld voor zakelijk gebruik. Omdat de scheidslijn tussen privé-gebruik en zakelijk 
gebruik niet altijd even duidelijk is te trekken, is voor deze  formulering gekozen. Het 

mag evenwel duidelijk zijn dat bijvoorbeeld het volgen van de beurskoersen via internet 

niets met het werk van doen heeft en derhalve niet is toegestaan. Teneinde controle op 

de naleving van dit reglement mogelijk te maken en voorts de kosten voor de provincie 

Noord-Holland te beperken geldt 
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artikel 5 overigens niet alleen onder werktijd maar ook daarbuiten. Ook in de  

lunchpauze dient het gebruik van de internet- en emailfaciliteiten primair zakelijk te 

blijven. Alleen bij een ernstig vermoeden van misbruik kan de Directieraad ertoe 

overgaan het gebruik van de email- en internetfaciliteiten inhoudelijk te volgen. Dit kan 

alleen onder strikte voorwaarden en met inachtneming van de in het reglement 
neergelegde procedure. Daarbij zullen de privacyregels zoals neergelegd in de Wet 

bescherming persoonsgegevens in acht genomen moeten worden. 
 

 

 

Afdeling: JZ 

Contactpersoon: P. Kreuwel (tel. 023-5144622) 
Categorie: interne regelingen 

 

Titel:Privacyreglement e-mail en internetgebruik 
Datum:13-08-2002 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 
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4. Reglement koppeling gegevens ritregistratiesysteem met 

persoonsgegevens Provincie Noord-Holland 

 

 

Artikel 1  

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon; 

 

b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 

verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 

afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; 

 

c. ritregistratiesysteem: een geautomatiseerd systeem, dat de in dit reglement 

genoemde gegevens registreert. 

 

d. verantwoordelijke: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

e. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 

 

f.Wbp-beheerder: de Algemeen Directeur is bevoegd de persoonsgegevens op te vragen 

en de gegevens die het ritregistratiesysteem registreert te laten verwerken. 

 

i.leidinggevende: de directeur van de directie waar de betrokkene werkzaam is. 

 

j. provincie: Provincie Noord- Holland. 

 

k. CAP 2018: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018. 

 

l. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens 

 
Artikel 2 

De provincie registreert en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de algemene 

bedrijfsvoering. 

 

Artikel 3 

Een koppeling van de bij de provincie beschikbare persoonsgegevens met de gegevens 

uit het ritregistratiesysteem geschiedt uitsluitend ten behoeve van de controle van de 

ritregistratie van de bedrijfsauto’s die de provincie, op grond van de gemaakte 

afspraken met de Belastingdienst, dient uit te voeren.  

 

Artikel 4 

4.1. De betrokkene is verplicht een rittenadministratie, inclusief ondersteunend bewijs 

zoals agenda’s en andere bescheiden, bij te houden die aan de eisen, gesteld door de 

belastingdienst, voldoet.  

 

4.2. De provincie draagt de zorg voor de benodigde materialen om deze 

rittenadministratie te kunnen voeren door de bedrijfsauto uit te laten rusten met een 

systeem waarmee de ritten digitaal worden geregistreerd. 
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4.3. De kosten als bedoeld in artikel 6.5 en 6.6. van dit reglement, die voortvloeien uit 

het niet, onvolledig of onjuist bijhouden van een rittenadministratie, zoals 

voorgeschreven door de Belastingdienst, zijn voor rekening van de betrokkene. 

 

4.4. De provincie kan disciplinaire maatregelen treffen zoals bepaald in de CAP 2018 

indien uit de controle blijkt dat bij herhaling de bedrijfsauto voor privé doeleinden 

door betrokkene gebruikt wordt. 

 

Artikel 5 

Het ritregistratiesysteem registreert de volgende gegevens: 

-kenteken auto 

-datum en tijd 

-begin- en eindstand van de kilometerteller 

-postcode van het vertrek en het aankomstadres 

-gereden kilometers. 

 

Artikel 6 

6.1.De Wpb-beheerder kan rechtstreeks gegevens opvragen uit het door het 

ritregistratiesysteem geregistreerde gegevens en de geregistreerde persoonsgegevens. 

 

6.2.De geregistreerde gegevens uit het ritregistratiesysteem worden door de 

leidinggevende regelmatig gecontroleerd. 

 

6.3.Indien bij controle van de gegevens van het ritregistratiesysteem blijkt dat er 

onduidelijkheden zijn ten aanzien van de tijdstippen, data, postcodes en of de gereden 

kilometers, dan kan de leidinggevende de Wbp beheerder schriftelijk verzoeken om de 

gegevens van het ritregistratiesysteem als bedoeld in artikel 4 van dit reglement en de 

persoonsgegevens samen te brengen. 

 

6.4.Indien de leidinggevende verzoekt om de gegevens van het ritregistratiesysteem en 

de persoonsgegevens samen te brengen dan informeert hij of zij de betrokkene 

hierover vooraf. De leidinggevende meldt zijn bevindingen aan de betrokkene. 

 

6.5. Indien is vastgesteld dat de betrokkene de bedrijfsauto voor privé doeleinden heeft 

gebruikt dan wordt in ieder geval betrokkene een boete opgelegd van € 300,- per 

geconstateerde overtreding en € 1,- per verreden privékilometer. De boete wordt op het 

nettosalaris van betrokkene ingehouden.  

Vanaf de datum van de geconstateerde overtreding wordt de waarde van het 

privégebruik, conform het bepaalde in artikel 13bis van de Wet op de Loonbelasting, 

van de bedrijfsauto tijdsevenredig tot het loon van betrokkene gerekend. 

 

6.6 Alle verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen, de 

inkomensafhankelijke  

bijdrage Zorgverzekeringswet alsmede de boete en de heffingsrente die voorvloeien uit 

de overtreding van het verbod op privégebruik verhaalt de provincie op de ambtenaar. 

De provincie kan ervoor kiezen om (geheel of gedeeltelijk) van verhaal af te zien voor 

zover hij niet heeft voldaan aan de verplichting tot het houden van voldoende toezicht. 

 

Artikel 7  

7.1 Verzoeken als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens 

worden schriftelijk ingediend bij de Wbp-beheerder. 

 

7.2 De Wbp-beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem 

vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker. 

 

Artikel 8  
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Verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens als bedoeld in 

artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens worden schriftelijk ingediend bij 

de Wbp-beheerder. 

 

Artikel 9 

Gegevens worden door de Wbp-beheerder uit het geautomatiseerd systeem verwijderd 

na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De Wbp-beheerder 

verwijdert deze gegevens binnen een termijn van 4 weken. 

 

Artikel 10 

Vernietiging van gegevens geschiedt met inachtneming van de wettelijke 

bewaartermijn volgens de belastingwetgeving. 

 

Artikel 11 

12.1 De Wbp-beheerder is verantwoordelijk voor de gegevens en treft daartoe passende 

technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de gegevens te 

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

12.2 De persoonsgegevens worden op een nader door de Wbp-beheerder aan te wijzen 

plaats opgeslagen en beheerd. 

 

Artikel 12  

12.1 Dit reglement wordt aangehaald als Reglement koppeling gegevens 

ritregistratiesysteem met persoonsgegevens Provincie Noord-Holland 

 

12.2 Het reglement ligt ter inzage bij de Wbp-beheerder. 

 

12.3 Het reglement treedt in werking één dag na de datum van publicatie in het 

Provinciaal blad. 

 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 17 juli 2012 onder 

nr. 2012-30335, en afgekondigd in Provinciaal Blad 2012, nr. 97, uitgegeven op 31 

augustus 2012. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370.. 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het Reglement ritregistratiesysteem Noord- Holland 

 

Algemeen 

De provincie heeft voor de het verrichten diverse werkzaamheden bedrijfsauto’s ter 

beschikking gesteld aan haar ambtenaren. Deze bedrijfsauto’s mogen alleen ingezet 

worden voor dienstreizen. Met de Belastingdienst heeft de provincie afspraken 

gemaakt om de controle van en inzage in het gebruik van de bedrijfsauto’s mogelijk te 

maken. Om deze afspraken na te komen is gekozen voor een ritregistratiesysteem dat 

geplaatst wordt in de bedrijfsauto. In andere systemen wordt vastgelegd wie de 

bestuurder is van de bedrijfsauto. 

 

Om controle mogelijk te maken en te voldoen aan de gemaakte afspraken met de 

Belastingdienst, moet er koppeling kunnen worden gemaakt met de gegevens uit het 

ritregistratiesysteem en de persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens 
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is hierop van toepassing en om te voldoen aan de voorschriften van deze regelgeving 

wordt in dit reglement vastgelegd op welke wijze een koppeling plaats zal vinden. 

 

 

 

Artikel 1 

Behoeft geen toelichting 

 

Artikel 2 

De persoonsgegevens zijn de alle persoonsgegevens die verzameld worden voor de 

personeelsadministratie van de provincie. 

 

Artikel 3 

De registratie is uitsluitend bedoeld voor de rittenadministratie die de Belastingdienst 

van de Provincie Noord-Holland eist. Het uitgangspunt bij de Provincie is dat er niet 

privé gebruik mag worden gemaakt van de leaseauto’s en op deze wijze geen bijtelling 

van de waarde van de bedrijfsauto bij het inkomen van de betrokkene zal plaatsvinden. 

Daartoe zijn afspraken gemaakt tussen de Provincie en de belastingdienst. Een van de 

belangrijkste afspraken is dat de Provincie in plaats van de Belastingdienst controleert 

op het gebruik van de verstrekte leaseauto. De Provincie dient aan de Belastingdienst 

aan te tonen dat zij regelmatig controleert, anders vervalt de gemaakte afspraak. 

 

Artikel 4 

Bepaalt dat naast het gebruik van het ritregistratiesysteem elke betrokkene 

verantwoordelijk is voor een eigen ondersteunende administratie van de gereden 

kilometers en data waarop deze zijn gereden. De redenen hiervoor zijn dat controle 

mogelijk moet zijn. Ondersteunend bewijs (dit is geen uitputtende opsomming) kan 

bijvoorbeeld zijn agenda’s, roosters, dienstopdracht van de leidinggevende en 

getuigenverklaringen. De bewaartermijn voor deze gegevens is 5 jaar.  

Geen enkel privégebruik is mogelijk. Dus ook niet de 500 privékilometers die de 

belastingdienst gebruikelijk toestaat.  

Geen sprake van privégebruik is bijvoorbeeld in het geval de leaseauto de dag ervoor 

wordt meegenomen naar huis om vervolgens de ander dag gebruikt te worden voor een 

dienstreis. Dit alles met het oog op efficiënt werken.  

In het geval er sprake is van wachtdiensten waarbij de bedrijfsauto wordt meegenomen 

voor een privéafspraak is er in principe van privégebruik. Uit praktisch oogpunt wordt 

door de belastingdienst aangenomen dat het geen privégebruik is indien voldaan wordt 

aan de volgende voorwaarden: 
1. De ambtenaar heeft geen invloed op de keuze van de aangeschafte auto. 

2. De ambtenaar beschikt in privé over een auto die voor privé-gebruik evenzeer of 

zelfs meer geschikt is dan de auto van de zaak. 

3. De ambtenaar is verplicht tijdens de wachtdienst binnen een redelijke afstand van 

zijn woonplaats te blijven. 

4. Het aantal kilometers dat tijdens de wachtdienst wordt gereden en het aantal en de 

plaats van de werkzaamheden waarvoor de werknemer is opgeroepen worden 

bijgehouden. 

 

Indien wordt omgereden (niet de snelste of kortste route nemen omdat men privé 

afspraken wilt nakomen of privézaken wilt regelen) wordt wel als privégebruik 

beschouwd en is dus niet mogelijk. 

Met herhaling als bedoeld in lid 4 is meer dan 1 keer het verbod op privégebruik 

overtreden. Dan kan gekozen worden voor sancties als bedoeld in de CAP 2018. 

 

Artikel 5 

In dit artikel wordt beschreven welke gegevens verzameld worden door het 

ritregistratiesysteem.  

 

Artikel 6 
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De Algemeen Directeur heeft inzage in de verzamelde gegevens uit het 

ritregistratiesysteem en de persoonsgegevens die in een ander registratiesysteem 

worden opgeslagen. 

De Algemeen Directeur wijst andere medewerkers aan. Dit betreffen de medewerkers 

van de directie middelen, sector FD, voor de verzamelde gegevens en informatie. 

 

De Provincie heeft afspraken gemaakt met de belastingdienst dat de bedrijfsauto’s 

slechts gebruikt zullen worden voor zakelijk gebruik. Op grond van deze afspraken is 

de Provincie verantwoordelijk voor controle van de gegevens uit het 

ritregistratiesysteem. De gegevens ritregistratiesysteem zijn nog niet gekoppeld met 

de persoonsgegevens. Indien de gegevens uit ritregistratiesysteem vragen oproepen en 

onduidelijk zijn dan is de Provincie verplicht om dit na te gaan. De controle op 

onduidelijkheden vindt plaats door de leidinggevende van de directies.  

 

In artikel 6 derde lid wordt gesproken over samenbrengen van gegevens indien bij 

controle blijkt dat er onduidelijkheden zijn over gereden kilometers,data en tijdstippen 

waarop de kilometers zijn gereden en de postcodes waarnaar toe gereden is. 

 

Het samenbrengen van deze gegevens kan mits de volgende werkwijze (protocol) in 

acht wordt genomen: 

 

1. Er moet sprake zijn van een voldoende gerechtvaardigd belang in de vorm van 

een concreet vermoeden c.q. van een op aannemelijke feiten gebaseerde 

verdenking van misbruik in de vorm van privégebruik van de bedrijfsauto. 

2. Voordat een onderzoek wordt ingesteld zal eerst een gesprek (hoor en 

wederhoor) dienen plaats te vinden tussen de leidinggevend en de betrokkene. 

3. Uitsluitend de leidinggevende (conform het organisatie- , volmacht- en 

mandaatregister) is bevoegd om een onderzoek in te stellen. Dit 

privacyreglement regelt dat dit schriftelijk moet gebeuren. Duidelijk moet 

kunnen worden aangetoond dat niet meer gegevens zijn samengebracht dan is 

toegestaan, inclusief de daarvoor geldende bewaartermijnen. In het verzoek als 

bedoeld in artikel 6.3 staat het doel en de periode die onderzocht wordt 

duidelijk omschreven. 

4. Een onderzoek mag zich uitsluitend strekken tot de gegevens die onder de 

bewaartermijn vallen. Het is niet toegestaan om een onderzoek te starten op 

basis van gegevens die dan al niet meer verzameld hadden mogen zijn, of deze 

gegevens in een lopend onderzoek betrekken. 

5. Gegevens op persoonsniveau mogen overigens altijd voor onderzoek worden 

gebruikt indien dat noodzakelijk is voor voorkoming, opsporing of vervolging 

van strafbare feiten (artikel 43 Wbp). 

6. Uitsluitend de leidinggevende legt de bevindingen van het onderzoek terug bij 

de betrokkene. Indien uit de bevindingen blijkt dat de betrokkene zuiver heeft 

gehandeld of dat een kennelijk eenzijdig vermeend onjuist handelen op geen 

enkele wijze kan worden aangetoond, dan is die bevinding voor een 

leidinggevende leidend. Kritische of waarschuwende opmerkingen zijn dan niet 

aan de orde. 

7. Indien is vastgesteld dat een betrokkene zich niet aan de regels heeft gehouden, 

dan is er sprake van plichtsverzuim als bedoeld in de Collectieve 

Arbeidsvoorwaarden Provincies. De betrokkene dient in dat geval zo spoedig 

mogelijk op zijn gedrag/nalaten te worden aangesproken. Per geval wordt door 

de leidinggevende beoordeeld of en zo ja welke disciplinaire maatregel 

getroffen dient te worden.  

De maatregel is afhankelijk van zaken zoals ernst van de overtreding, de aard, 

duur en frequentie, altijd onberispelijk gedrag of sprake van recidive, het 

gerezen inzicht bij betrokken dat bepaald gedrag niet kan, de voorbeeldfunctie 

die betrokkene heeft e.d. 

 

Artikel 7  
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De Algemeen Directeur wijst een medewerker van de directie Middelen, sector 

facilitaire dienstverlening van de Provincie aan om de werkzaamheden van de Wbp- 

beheerder uit te voeren.  

 

Artikel 8 

De inzage in welke persoonsgegevens verzameld worden moet door de betrokkene 

schriftelijk worden aangevraagd. De Algemeen Directeur beslist hierop. 

 

Artikel 9 

De Algemeen Directeur beslist eveneens op het verzoek van betrokkene om correctie 

van de gegevens. 

 

Artikel 10  

Verwijdering geschiedt alleen nadat Gedeputeerde Staten hiertoe opdracht heeft 

gegeven en wel binnen een termijn van vier weken. Betrokkene die verzocht heeft om 

verwijdering krijgt hiervan bericht. 

 

Artikel 11 

De belastingdienst kan gedurende maximaal 10 jaar inzage vragen in de verzamelde 

gegevens. Om die reden is de bezwaartermijn van de ritregistratiesysteemgegevens 

maximaal 10 jaar.  

 

Artikel 12 

De verantwoordelijkheid voor het beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking 

van de verzamelde gegevens ligt bij de Wpb beheerder.  

De door de verantwoordelijke aangewezen medewerkers worden op een lijst geplaatst 

zodat zichtbaar is wie rechtstreeks toegang heeft tot de personeelsgegevens. 

 

Artikel 13 

De naam van de regeling wordt vermeld en de inwerkingtreding is een dag na 

publicatie in het Provincieblad. 

 

***** 
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5. Regeling inzake vergoedingen en gratificaties in het 
kader van de bedrijfshulpverlening 2005 

 

Artikel 1 
De ambtenaar die dienst verricht, als bedoeld in artikel 6.2  van de Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018), of die een opleiding volgt of 

aan oefeningen deelneemt, als bedoeld in het tweede lid van dat artikel, ontvangt voor 

zover die dienst, opleiding of oefeningen buiten de voor hem vastgestelde arbeidstijd 

plaatsvinden een evenredige vergoeding in tijd. 

 

Artikel 2 

1. De ambtenaar, bedoeld in artikel 1,  ontvangt na afloop van elk kalenderjaar voor 

elke volle kalendermaand, waarin hij zich op het terrein van de bedrijfshulpverlening 

verdienstelijk heeft gemaakt, hetgeen kan blijken uit het met gunstig gevolg hebben 

afgelegd van een proeve van bekwaamheid en uit het regelmatig en in voldoende 

mate deelnemen aan de (herhalings)lessen en oefeningen, een gratificatie ter grootte 
van 1/12 deel van € 181,52. 

2. De ambtenaar, bedoeld in artikel 1, die is belast met de functie van commandant, 

ontvangt naast de gratificatie, vermeld in en berekend overeenkomstig het eerste lid, 
een extra gratificatie van 1/12 deel van € 90,76 voor elke volle kalendermaand 

waarin hij de functie van commandant heeft uitgeoefend. 

3. De ambtenaar, bedoeld in artikel 1, die is belast met de functie van ploegleider, 

ontvangt naast de gratificatie, vermeld in en berekend overeenkomstig het eerste lid, 

een extra gratificatie van 1/12 deel van € 45,38 voor elke volle kalendermaand 

waarin hij de functie van ploegleider heeft uitgeoefend.   
 

Artikel 3 

De ambtenaar, die deelneemt aan een wedstrijd, georganiseerd door besturen van 

organisaties of organen op het terrein van de bedrijfshulpverlening, ontvangt een 

gratificatie van € 45,38. 

 

Artikel 4 

1. De ambtenaar, die als actief deelnemer aan de bedrijfshulpverlening bij de provincie 

zonder wezenlijke onderbreking een diensttijd van 10 jaren heeft voltooid, ontvangt 

een gratificatie van € 136,13. 
2. Bij het zonder wezenlijke onderbreking voltooien van een diensttijd van 15 jaren en 

vervolgens  bij elke volgende 5 jaar bedraagt de gratificatie  € 181,52. 

 

Artikel 5 

Het bepaalde in de artikelen 2,  3 en 4 geldt met dien verstande, dat de ambtenaar over 

een kalenderjaar in totaal ten hoogste een bedrag van € 500,-- zal ontvangen. 

 

Artikel 6 

De kosten, verbonden aan het volgen van opleidingen, als bedoeld in artikel 1, komen 

voor rekening van de provincie. 
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Artikel 7 

De eventueel over de gratificatie, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, toe te passen 

loonheffing komt voor rekening van de provincie. 

 

Artikel 8 

1. Deze regeling, die wordt aangehaald als Regeling vergoedingen en gratificaties in het 

kader van de bedrijfshulpverlening 2005, treedt in werking een dag na uitgifte van 
het provinciaal blad waarin hij is geplaatst en gaat niet eerder in dan op 1 januari 

2006. 

2. Met ingang van 1 januari 2006 vervalt de Regeling inzake vergoedingen 

bedrijfszelfbescherming en bedrijfsbewaking 1961. 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 31 augustus 2005, 

kenmerk 2005-40129 en afgekondigd in Provinciaal Blad 2005, nr. 79. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 

  
 
 

 

Toelichting 
 

Artikel 1 

In dit artikel is de basis aangegeven van het lidmaatschap van de bedrijfshulpverlening, 

namelijk artikel 6.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 
2018). In dit artikel is bepaald dat voor het deelnemen aan de bedrijfshulpverlening (het 

volgen van een opleiding of het deelnemen aan een oefening) buiten diensttijd geen 
geldelijke vergoeding (overwerk), maar een evenredige vergoeding in tijd wordt 

gegeven. Dat wil zeggen: 3 uur oefenen in eigen tijd betekent 3 uur verlof. Het maakt 

niet uit of de activiteit in de avonduren of het weekend plaatsvinden. Er vindt dus geen 

procentuele opslag van het verlof plaats. 

 

Artikel 2 

In dit artikel wordt de gratificatie geregeld voor de deelnemer aan de 
bedrijfshulpverlening (BHV-er). 

Het eerste lid bevat de gratificatie voor de reguliere BHV-er. In dat lid is de gratificatie 
per volle kalendermaand bepaald. Dit is gedaan omdat ook lopende een kalenderjaar 

iemand tot de BHV kan  toetreden. Het is niet billijk deze dan dezelfde, volledige 

gratificatie te verlenen als die welke een BHV-er ontvangt die het gehele kalenderjaar 
BHV-er is geweest. 

Het tweede en derde lid geven aan de BHV-er die commandant of ploegleider is een extra 
gratificatie, omdat van betrokken functionarissen extra inzet wordt gevraagd. Ook deze 

gratificatie wordt naar evenredigheid van het aantal maanden actieve dienst toegekend. 

 

Voorbeeld: 

Een ambtenaar wordt met ingang van 15 april lid van de BHV. Hij wordt daarna met 
ingang van 13 augustus van datzelfde jaar commandant. De gratificatie voor dat 

kalenderjaar bedraagt dan: 
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8/12 (mei t/m december) x € 181,52   = € 121,02 (voor het deelnemerschap 

BHV) 

4/12 (september t/m december) x € 90,76  = €   30,25 (voor commandantschap)  

Totale gratificatie    = € 151,27 

 

Artikel 3    

Artikel 3 kent aan de BHV-er die heeft deelgenomen aan officiële wedstrijden op het 
terrein van de bedrijfszelfbescherming een extra gratificatie toe. 

 

Artikel 4 

Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat een gratificatie wordt toegekend nadat de 
ambtenaar zonder wezenlijke onderbreking 10 jaar lid van de BHV is geweest. Onder 

“wezenlijke onderbreking” moet worden verstaan een periode van 3 maanden. Als men 

na zo’n onderbreking weer opnieuw lid van de BHV wordt, dan begint op dat moment een 
nieuwe periode van 10 jaar. Is de onderbreking korter dan 3 maanden geweest, dan mag 

voor het vaststellen van de termijn van 10 jaar de periode vóór de onderbreking worden 
bijgeteld bij de periode die is begonnen na de onderbreking.  

Het tweede lid bepaalt, dat bij een diensttijd van 15 jaar en zo telkenmale om de 5 jaar 

er aanspraak bestaat op een hogere gratificatie.  
Voor alle duidelijkheid: de gratificatie in het tweede lid komt dus in de plaats van de 

gratificatie, genoemd in het eerste lid. Het is dus niet zo dat de gratificaties bij elkaar 

worden geteld. Met andere woorden: bij een niet wezenlijk onderbroken diensttijd van 25 

jaar heeft men aanspraak op eenmaal het bedrag van de gratificatie. Dus niet 3 maal 

het bedrag (15, 20 en 25 jaar diensttijd) 

 

Artikel 5 

In dit artikel is vastgelegd hoeveel men in een kalenderjaar maximaal aan gratificaties 

mag ontvangen. Het gaat daarbij om het totaal van de bedragen, genoemd in de 

artikelen 2, 3 en 4 van de regeling. 

 

Artikelen 6 en 7 

Deze behoeven geen nadere toelichting. 

 

Artikel 8 

Dit artikel bevat de naamgeving van de regeling, alsmede de ingangsdatum. 

In het tweede lid is de intrekking van de oude vergoedingsregeling vastgelegd. 

 

***** 
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6. Regeling afbouw toelage provincie Noord-Holland 2012 

 

Gebaseerd op artikel 3.3.3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 

(CAP 2018) 

 

 

Artikel 1 Definities 

In deze regeling wordt verstaan onder:  

 

a. Ambtenaar: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 van de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018) dan wel de medewerker/ 

oproepkracht als bedoeld in artikel van de CAP. 

b.Salaris: de som van het salaris en de toelagen waarop ingevolge de artikelen 3.3.1 tot en 

met 3.3.5 van de CAP 2018 aanspraak bestaat. 

c. Toelage: een toelage bedoelt als in of gebaseerd op artikel 3.3.5 van de CAP 2018 en de 

toelagen volgens de Inconveniëntenregeling Provincie Noord-Holland. 

 

Artikel 2 Afbouw toelage  

1. Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of 

verminderen van een toelage een blijvende verlaging ondergaat, welke ten minste 3% 

bedraagt van de bezoldiging wordt een aflopende toelage toegekend. 

 

2. De toelage, bedoeld in lid 1 wordt toegekend wanneer de ambtenaar deze direct 

voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering gedurende 

ten minste 2 jaren zonder vrijwillige onderbreking van langer dan 2 maanden heeft genoten.  

 

3. Het bepaalde in het eerste lid is, onder gelijke voorwaarden, ook van toepassing als de in 

dat lid bedoelde beëindiging of vermindering het gevolg is van: 

a. een medisch advies van de Arbo-dienst;  

b. een vrijwillige benoeming in een andere functie op grond van de artikelen 2.1.1 lid 1en6.1 

, eerste lid van de CAP 2018;  

c. een vrijstelling van continudiensten in de nachturen van een ambtenaar van 55 jaar of 

ouder.  

 

Artikel 3 Hoogte toelage 

1. De berekeningsbasis is het bedrag dat de ambtenaar over de 12 kalendermaanden, 

voorafgaande aan het tijdstip van de in het eerste lid bedoelde beëindiging of vermindering, 

gemiddeld per maand aan toelage heeft genoten, verminderd met het bedrag dat hij daarna 

in totaal per maand gaat genieten aan toelage en aan verhoging van de bezoldiging, anders 

dan wegens algemene salarisverhogingen.  

 

2. De overeenkomstig artikel 4 berekende periode wordt in drie gelijke delen gesplitst 

waarbij, zo nodig, in de eerste twee deelperioden afronding naar boven op een maand 

plaatsvindt, zonder dat hierdoor de totale periode wordt overschreden.  

Gedurende de bedoelde drie deelperioden bedraagt de aflopende toelage achtereenvolgens 

75%, 50% en 25% van de voor de desbetreffende maand van toepassing zijnde, in lid 1 

bepaalde berekeningsbasis.  

 

3. Ingeval er sprake is van een algemene salariswijziging wordt voor de toepassing van dit 

artikel rekening gehouden met een fictieve wijziging van de in het tweede lid bedoelde 

bedragen, zulks tot het percentage van deze algemene salariswijziging.  

 

Artikel 4 Duur toelage 

De aflopende toelage wordt toegekend voor een periode, gelijk aan een kwart van die 

waarin de ambtenaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de in artikel 2 bedoelde 

beëindiging of vermindering de toelage heeft genoten. De aldus berekende periode wordt 

naar boven afgerond op een maand. De aflopende toelage wordt toegekend voor een 

periode van maximaal 3 jaar.  

 

Artikel 5 Blijvende toelage 



2017  157  

 

131 

 

1. Indien de vermindering of beëindiging van een toelage, zoals bedoeld in artikel 2 

betrekking heeft op een ambtenaar van 60 jaar of ouder wordt, mits hij de toelage voor ten 

minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, een blijvende toelage 

toegekend van 100% van de in artikel 3 bepaalde berekeningsbasis.  

 

2. De aflopende toelage die op grond van deze regeling is toegekend gaat, zodra de 

ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt, over in een blijvende toelage als bedoeld in lid 1. 

De in de vorige volzin bedoelde blijvende toelage bedraagt, in afwijking van het bepaalde in 

artikel 3 lid 2, het percentage van de berekeningsbasis dat voor de berekening van de 

aflopende toelage laatstelijk op hem van toepassing was.  

 

Artikel 6 Afkoop toelage 

De aflopende toelage kan met instemming van de ambtenaar worden afgekocht door een 

uitkering ineens.  

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en intrekking oude regelingen 

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de 

afkondiging in het Provinciaal blad heeft plaatsgevonden. 

 

2. Met ingang van het in het eerste lid genoemde tijdstip vervalt de afbouwregeling 

Toelagen en Vergoedingen Provincie Noord-Holland, vastgesteld op 22 februari 2000, 

kenmerk 1999-29026, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor 

die datum hebben voorgedaan.  

 

Artikel 8 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als Afbouwregeling provincie Noord-Holland 2012. 

 

 

Aldus vastgesteld door gedeputeerde staten op 4 september 2012 en op 26 september 2012 

afgekondigd in Provinciaal Blad, nummer 2012/106.  

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 

 

 

 

Toelichting  

 

Regeling afbouw toelage provincie Noord-Holland 2012 

 

Deze regeling biedt een voorziening in situaties waarin als gevolg van beëindiging of 

vermindering van de toelage buiten toedoen van de ambtenaar een blijvende en 

substantiële inkomensvermindering plaatsvindt en de toelage gedurende een redelijke 

periode, zijnde minimaal 2 jaar is genoten.  

De afbouwregeling heeft als doel de ambtenaar de gelegenheid te bieden om zijn 

uitgavenpatroon in overeenstemming te brengen met zijn nieuwe inkomenssituatie.  

De toelage
2
 wordt toegekend voor zolang de ambtenaar die werkzaamheden waarvoor de 

toelage wordt toegekend verricht. Als deze werkzaamheden eindigen of minder worden, dan 

leidt dat in beginsel tot beëindiging of vermindering van de toelage.  

 

De voorziening geldt niet alleen wanneer een toelage als gevolg van wijzigingen in de 

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018, daaraan gerelateerde regelingen 

of provinciale regelingen verminderd of beëindigd wordt, maar onder dezelfde voorwaarden 

ook als de beëindiging of vermindering van de toelage het gevolg is van een medisch advies 

van de Arbo-dienst, van een vrijwillige benoeming in het kader van de algemene dienst of 

van vrijstelling van continudienst in de nachturen vanaf 55 jaar.  

                                           

 2 Onder toelage wordt voor deze regeling verstaan een toelage bedoeld als in of 

gebaseerd op artikel 3.3.5 van de CAP 2018 en de Inconveniëntenregeling Provincie 

Noord-Holland. 
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De inkomensdaling moet minimaal 3% zijn van de bezoldiging. Bovendien moet de toelage 

minimaal 2 jaar zijn genoten, zonder vrijwillige onderbreking van langer dan 2 maanden. 

Onder vrijwillige onderbreking wordt bijvoorbeeld het opnemen van langdurig onbetaald 

verlof verstaan. Zorgverlof of ouderschapsverlof valt hier niet onder. 

De ambtenaar heeft recht op een aflopende toelage gedurende minimaal 6 maanden en 

maximaal 3 jaar.  

 

De toelage wordt in drie gelijke perioden afgebouwd. Als de afbouwperiode 3 jaar is dan 

ontvangt de ambtenaar het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25%. 

Verhogingen in de bezoldiging nadien, anders dan ten gevolge van algemene 

salarisverhogingen, worden daarop in mindering gebracht. In artikel 3 is dit uitgewerkt.  

 

Voorbeeld 

Ambtenaar A heeft een salaris van € 1.800 per maand en een toelage X van € 200 per 

maand. Die € 200 is ook het gemiddelde over de laatste 12 maanden, wat van belang is, 

omdat die de grondslag vormt voor de aflopende toelage. Het maximumsalaris van de 

schaal bedraagt € 2.000 per maand. 

 

Als gevolg van een (blijvende) vermindering van de toelage daalt de toelage tot € 100 per 

maand. Ambtenaar A heeft, gezien de periode dat hij de toelage heeft ontvangen, aanspraak 

op een aflopende toelage gedurende de maximumperiode van 3 jaar. De aflopende toelage 

bedraagt het eerste jaar (€ 200 - € 100 =) € 100 x 75% = € 75 per maand.  

Het tweede en derde jaar bedraagt zij € 50 (50%) respectievelijk € 25 (25%) per maand.  

 

Als de ambtenaar in het eerste jaar een stap van 3% van het maximumsalaris van de schaal 

maakt (= € 60 per maand) op grond van een normaal/ goed beoordeling, dan bedraagt de 

aflopende toelage in het eerste jaar € 30,-.  

De berekening is als volgt:  € 200 minus € 100 minus € 60 is € 40,-. € 40,- x 75% is € 30 per 

maand.  

 

Vindt er in plaats daarvan een algemene salarisverhoging van 2% plaats dan wordt ook de 

aflopende toelage met dat percentage verhoogd. Dat gebeurt op grond van artikel 3 lid 3 op 

de volgende wijze: (€ 200 x 102% =) € 204 minus (€ 100 x 102% =) € 102 = €102 x 75% = € 

76,50.  

 

Vanaf 60 jaar kan onder voorwaarden een blijvende toelage worden toegekend. Deze 

bedraagt steeds 100%.  

Is er voordien een aflopende toelage toegekend die nog voortduurt op de 60-jarige leeftijd 

dan wordt die aflopende toelage op het dan geldende niveau omgezet in een blijvende 

toelage. Als de aflopende toelage op dat moment bijvoorbeeld 50% bedraagt, dan bedraagt 

ook de blijvende toelage vanaf 60 jaar 50%.  

De blijvende toelage wordt toegekend tot het einde van de aanstelling. 

 

Zowel de aflopende toelage als de blijvende toelage op grond van dit artikel maken 

onderdeel uit van de bezoldiging.  

 

De toelagen die vallen onder deze regeling zijn uitputtend genoemd. Onkostenvergoedingen 

die zijn toegekend om daadwerkelijk veronderstelde uitgaven te dekken vallen niet onder 

deze afbouwregeling. Voorbeelden hiervan zijn onkostenvergoedingen die zijn gegeven 

voor bijvoorbeeld het reinigen van dienstkleding of het kopen van koffie.  

Tevens valt afbouw van verlof niet onder deze regeling. De regeling is bedoeld om een 

onredelijke en plotselinge inkomensachteruitgang te voorkomen. Het vervallen van extra 

verlof omdat een ambtenaar geen extra verlof meer opbouwt valt hier niet onder.  
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7. Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten provincie Noord-Holland 

2013 

 

(Gebaseerd op artikel 3.3.5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018) 

 

 

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen  

 

Artikel 1.  Definities 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

 

a. ambtenaar: 

de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1  van de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018),  de werknemer en 

oproepkracht als bedoeld in artikel 1.1. sub q en sub hh van de CAP. 

 

b.  beschikbaarheidsdienst:  

de verplichting van de ambtenaar om zich conform het bepaalde in artikel4.2 , vijfde 

lid, onderdeel b, van de CAP 2018 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. 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.  

b. Bereikbaar voor oproepen.  

De ambtenaar is tijdens zijn beschikbaarheidsdienst bereikbaar. Hij hoeft in principe 

niet op locatie aanwezig te zijn na een oproep. 

c. Achterwacht. 

De ambtenaar is tijdens zijn beschikbaarheidsdienst bereikbaar als achterwacht voor 

ambtenaren die een onder onderdeel a of b genoemde beschikbaarheidsdienst 

hebben. 

 

  

Hoofdstuk 2.  Vergoedingen 

 

Artikel 3.  Toelagen voor beschikbaarheidsdienst 

 

Voor het zich beschikbaar houden wordt een toelage toegekend op grond van artikel3.3.5 

lid 1, van de CAP 2018. De hoogte van de toelage wordt bepaald door het soort 

beschikbaarheidsdienst als bedoeld in artikel 2: 

 

a. Voor bereikbaarheid en binnen de gestelde tijd aanwezig kunnen zijn op locatie 

wordt een toelage verstrekt van € 268,00 *)bruto per week beschikbaarheidsdienst. 

b. Voor bereikbaarheid voor oproepen wordt een toelage verstrekt van € 165,00 *) 

bruto per week beschikbaarheidsdienst. 

c. Voor de achterwacht wordt een toelage verstrekt van € 82,50 *) bruto per week 

beschikbaarheidsdienst. 

d. 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%. 

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. 
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f. Bij algemene salariswijzigingen in de CAP 2018 worden de in dit artikel 

genoemde bedragen op dezelfde voet en met ingang van het zelfde tijdstip 

aangepast. 

 

*) bedragen luiden per 1-4-2016 respectievelijk: € 282,16, € 173,72 en € 86,86. 

 

*) bedragen luiden per 1-7-2017 respectievelijk: € 287,80, € 177,19 en € 88,60. 

*) bedragen luiden per 1-1-2018 respectievelijk: € 291,54, € 179,49 en € 89,75. 

 

 

Artikel 4.  Vergoeding bij oproep  

 

1. Indien de ambtenaar tijdens zijn beschikbaarheidsdienst een oproep ontvangt 

waaruit feitelijke werkzaamheden voortvloeien, zullen deze worden vergoed conform 

artikel 3.4.3 van de CAP 2018. Als het dienstbelang zich tegen vergoeding in tijd 

verzet, wordt de vergoeding geheel in geld uitbetaald. 

2. In afwijking van artikel3.4.3 , tweede lid, van de CAP 2018 zijn de in dit artikel 

genoemde vergoedingen ook van toepassing op ambtenaren met een salarisschaal 

11 of hoger. 

3. 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. Betaling 

  

1. De toelage wordt aan de hand van het aantal in de dienstroosters verwerkte 

(wekelijkse) beschikbaarheidsdiensten herleid tot een maandelijkse toelage.  

2. Beschikbaarheidsdiensten die incidenteel bovenop het vastgestelde rooster worden 

gelopen worden maximaal eens per kwartaal vergoed op basis van een opgave van 

de verantwoordelijke leidinggevende. 

3. 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 Noord-

Holland 2013. 

 

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 13 november 2012 en op 29 

november 2012 afgekondigd in Provinciaal Blad 2012, nr. 136 en gewijzigd bij besluit van 

29 september 2015, afgekondigd in Provinciaal Blad 2015-116, uitgegeven op 12 oktober 

2015. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 
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8. Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 
 

(Gebaseerd op artikel 4.2 , eerste lid, van de CAP 2018) 

 

 

Begrippen  

 

Artikel 1  

 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:  

-  organisatie-eenheden:  a. de directies; 

 b. de stafeenheden, direct ressorterend onder de provincie 

secretaris / algemeen directeur;  

 c. de stafeenheden, direct ressorterend onder de griffier der staten;  

-  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel1.1., sub b, en de werknemer in de zin van 

artikel 1.1 sub hh, , van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 

2018); 

-  bedrijfstijd: de tijd, waarbinnen de ambtenaar in de gelegenheid is zijn werkzaamheden te 

verrichten en de organisatie-eenheden hun diensten aanbieden;  

-  CAP 2018: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018;   

-  tijdschrijfsysteem: het uniforme geautomatiseerde systeem waarmee de ambtenaar 

verantwoording kan afleggen over de (niet-) gewerkte uren; 

-  compensatie-uren: uren die de ambtenaar heeft opgebouwd door feitelijk méér uren te 

werken dan vereist is volgens zijn aanstelling.  

 

Dienstverlening  

 

Artikel 2  

 

De bedrijfstijd bij de organisatie-eenheden is gelegen tussen 07.00 uur en 18.00 uur.  

 

Werktijd per week  

 

Artikel 3  

 

1. Voor zover geen toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel6.3 , , van de CAP 

2018 werkt de ambtenaar, die in een voltijddienstverband werkzaam is formeel en 

feitelijk  36 uur per week. Bij een deeltijddienstverband geldt een evenredig deel 

daarvan afhankelijk van het deeltijdpercentage. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de ambtenaar die in een 

voltijddienstverband is aangesteld, met zijn leidinggevende overeenkomen dat hij 

gedurende een bepaald gedeelte van het jaar feitelijk méér uren per week werkt dan 

op grond van zijn aanstelling vereist is, met een maximum van 40 uur per week. Voor 

de ambtenaar die in een deeltijddienstverband is aangesteld geldt een evenredig deel 

daarvan afhankelijk van het deeltijdpercentage. Het initiatief hiertoe kan zowel door 

de ambtenaar als door de leidinggevende worden genomen. 
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3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de ambtenaar die in 

voltijddienstverband is aangesteld, met zijn leidinggevende overeenkomen dat hij 

incidenteel méér uren werkt dan op grond van zijn aanstelling vereist is, met een 

maximum van, in principe, 40 uur per week. Voor de ambtenaar die in een 

deeltijddienstverband is aangesteld geldt een evenredig deel daarvan afhankelijk van 

het deeltijdpercentage. Het initiatief hiertoe kan zowel door de ambtenaar als door de 

leidinggevende worden genomen. 

4. Bij de beoordeling van een verzoek als bedoeld in het tweede en derde lid lid weegt 

de leidinggevende het belang van een goede bedrijfsvoering af tegen de individuele 

wens van de ambtenaar. 

 

Opbouwen en opnemen van compensatie-uren  

 

Artikel 4 

 

1. De ambtenaar die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, tweede en derde lid, 

feitelijk méér uren per week werkt dan op grond van zijn aanstelling vereist is bouwt 

daarmee compensatie-uren op. 

2. De compensatie-uren van de ambtenaar worden opgebouwd met het verschil tussen 

het aantal feitelijk gewerkte uren en het aantal te werken uren volgens zijn 

aanstelling.  

3. Over de wijze van opbouw en opnemen van compensatie-uren maakt de ambtenaar 

vooraf afspraken met zijn leidinggevende. 

4. Daarbij kan worden afgesproken dat de opgebouwde compensatie-uren periodiek, 

dan wel in één of meer keren per jaar aaneengesloten worden opgenomen. 

5. Een negatief saldo aan compensatie-uren is tijdelijk toegestaan mits het negatieve 

saldo niet hoger is dan de helft van het aantal uren dat door de betreffende 

medewerker in het betreffende kalenderjaar kan worden opgebouwd. 

6. Bij ziekte vindt geen opbouw van compensatie-uren plaats. 

7. De compensatie-uren moeten vóór het eind van elk kalenderjaar worden opgenomen. 

Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt een eventueel urensaldo onverkort tot nihil 

teruggebracht. In bijzondere gevallen kan het hoofd van de organisatie-eenheid 

toestaan dat van het bepaalde in voorgaande volzin wordt afgeweken. 

 

Werkrooster  

 

Artikel 5 

 

1. De dagen/dagdelen waarop de ambtenaar zijn werkzaamheden volgens zijn 

aanstelling verricht zijn vermeld in zijn werkrooster. Na vooraf verkregen 

toestemming van zijn leidinggevende kan de ambtenaar wijziging aanbrengen in de 

dagen/dagdelen waarop hij zijn werkzaamheden verricht. 

2. De werkroosters vermelden de feitelijke uren waarop de ambtenaar zijn 

werkzaamheden zal verrichten en wel op een zodanige wijze dat de ambtenaar de 

arbeidsduur als bedoeld in artikel4.1 , , van de CAP 2018 op 31 december van dat jaar 

zal hebben gerealiseerd.  
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Opbouw en opname van regulier algemeen verlof 

 

Artikel 6 

 

1. De ambtenaar heeft aanspraak op algemeen verlof overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 5.1 van de CAP 2018. Deelname aan opbouwen en opnemen van compensatie-

uren brengt geen wijziging teweeg in de omvang van het algemeen verlof. 

2. Indien de ambtenaar een algemene verlofdag wenst op te nemen dient hij vooraf een 

aanvraag in bij zijn leidinggevende. Bij deze aanvraag wordt uitgegaan van het aantal 

uren dat de ambtenaar volgens zijn werkrooster op de desbetreffende dag(en) zou 

moeten werken. 

 

Eisen in het kader van de Arbeidstijdenwet  

 

Artikel 7  

 

De ambtenaar neemt, wat betreft zijn werk- en rusttijden, de regels in acht die bij of 

krachtens de Arbeidstijdenwet zijn vastgesteld.  

 

Compensatie van roostervrije dagen  

 

Artikel 8 

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen op grond van artikel 4.3 van de CAP 2018, nadat met 

inachtneming van de Wet op de ondernemingsraden daarover overleg met de 

ondernemingsraad heeft plaatsgevonden, elk jaar maximaal 7 werkdagen aanwijzen 

als collectieve roostervrije dagen.  

2. De ambtenaar die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, tweede en derde lid, 

compensatie-uren opbouwt en volgens zijn werkrooster op de desbetreffende dagen 

zou  moeten werken is verplicht zijn werktijd voor die dagen te compenseren door 

compensatie-uren op te nemen.  

3. De overige ambtenaren die volgens hun werkrooster op de desbetreffende dagen 

zouden moeten werken hebben de keuze hun werktijd voor die dagen te 

compenseren door het opnemen van extra gewerkte uren dan wel door opneming 

van algemeen verlof.  

4. Voor het compenseren van roostervrije dagen moet worden uitgegaan van het aantal 

uren dat de ambtenaar volgens zijn werkrooster op de desbetreffende dag(en) zou 

moeten werken. 

 

Tijdschrijven  

 

Artikel 9  
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1. Alle ambtenaren en medewerkers die op arbeidsovereenkomst werkzaamheden 

verrichten voor de provincie zijn verplicht daarover verantwoording af te leggen 

door middel van het tijdschrijfsysteem. In bijzondere gevallen kan het hoofd van de 

organisatie-eenheid toestaan dat van het bepaalde in voorgaande volzin wordt 

afgeweken. 

2. Zij zijn daarbij verplicht zich te houden aan de handleiding tijdschrijven.  

 

Andere werktijdenregelingen  

 

Artikel 10  

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2, tweede en derde lid, van de CAP 2018 kunnen 

Gedeputeerde Staten in afwijking van de onderhavige algemene werktijdenregeling voor 

bepaalde onderdelen van de organisatie of voor bepaalde functies, dan wel voor een 

ambtenaar, een bijzondere werktijdenregeling respectievelijk een individuele 

werktijdenregeling vaststellen nadat met inachtneming van de Wet op de 

ondernemingsraden daarover overleg met de ondernemingsraad heeft plaatsgevonden. 

  

Inwerkingtreding en vervallen oude regelingen 

 

Artikel 11  

 

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008 na uitgifte van het Provinciaal Blad 

waarin hij is geplaatst. 

2. Op het tijdstip van ingang van deze regeling vervalt de Arbeidstijdenregeling 1951, 

evenals het besluit Vormgeving 36-urige werkweek, met dien verstande dat deze van 

kracht blijven voor de periode waarvoor zij hebben gegolden.  

 

Citeertitel  

 

Artikel 12  

 

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Algemene werktijdenregeling provincie 

Noord-Holland 2008”.  

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 1 november 2007, nr. 

2007-64538, afgekondigd in Provinciaal Blad 2007-70, uitgegeven op 29 november 2007. 

Voor het laatst gewijzigd  bij beslu it van 19 december 2017, nr. 959257/ 1016370. 
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TOELICHTING 

 

Algemene toelichting 

 

Juridisch kader: 

 

Artikel 4.2  van de CAP 2018 geeft Gedeputeerde Staten opdracht een algemene 

werktijdenregeling vast te stellen en geeft daartoe de randvoorwaarden. Belangrijkste 

daarvan zijn: 

- Gedeputeerde Staten stellen een algemene werktijdenregeling vast nadat met 

inachtneming van de in en krachtens de Wet op de ondernemingsraden daarover 

overleg met de ondernemingsraad heeft plaatsgevonden. 

- Gedeputeerde Staten kunnen voor bepaalde onderdelen van de organisatie of voor 

bepaalde functies een bijzondere werktijdenregeling vaststellen nadat daarover 

overleg met de ondernemingsraad heeft plaatsgevonden; 

- Gedeputeerde Staten kunnen in afwijking van het vorenstaande met een ambtenaar 

een individuele werktijdenregeling afspreken; 

- de hiervoor bedoelde werktijdenregelingen worden zodanig vastgesteld dat een 

goede bedrijfsvoering is gewaarborgd en dat, zo mogelijk, rekening wordt gehouden 

met individuele wensen en arbeidsomstandigheden van de ambtenaar; 

- de ambtenaar kan in het belang van de dienst worden verplicht tijdelijk 

werkzaamheden te verrichten buiten de voor hem geldende werktijden dan wel zich 

buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaar te houden. 

 

De nieuwe algemene werktijdenregeling: 

Zowel in de algemene-, de bijzondere - en de individuele werktijdenregeling gaat het om de 

invulling van de door de ambtenaar te werken uren in een werkweek.  

Uitgangspunt voor de nieuwe algemene werktijdenregeling is vaststelling van een  regeling 

die ruimte biedt om de 36-urige werkweek flexibel in te vullen. Flexibiliteit is zowel in het 

belang van de organisatie als van de individuele ambtenaar, verhoogt de inzetbaarheid van 

medewerkers en de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever. 

Flexibiliteit is uiteraard niet overal en altijd mogelijk; de vaststelling van deze algemene 

werktijdenregeling laat daarom onverlet dat – zoals ook wordt aangegeven in artikel 4.2 van 

de CAP 2018 – een bijzondere werktijdenregeling wordt vastgesteld voor bepaalde 

organisatieonderdelen of bepaalde functies. Ook is het mogelijk een individuele 

werktijdenregeling zoals bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de CAP 2018 af te spreken. 

Uitgangspunt bij alle werktijdenregelingen is dat een goede bedrijfsvoering is gewaarborgd 

waarbij, zo mogelijk, rekening wordt gehouden met individuele wensen en 

arbeidsomstandigheden van de ambtenaar.  

De flexibele invulling van de 36-urige werkweek kan op 4 manieren tot uitdrukking komen: 

1. De ambtenaar kan structureel 36 uur per week werken met een gelijkmatige 

verdeling van de te werken uren over de week (5 x 7,2 uur); 

2. De ambtenaar kan structureel 36 uur per week werken met een ongelijkmatige 

verdeling van de te werken uren over de week, bijvoorbeeld: 

- afwisselend één week van 4x 8 uur en één week van 5 x 8 uur, of bijvoorbeeld 

- weken van 4 x 9 uur 



2017  157  

 

140 

 

3. De ambtenaar kan gebruik maken van de in artikel 3, tweede lid, genoemde 

mogelijkheid waarmee hij feitelijk méér uren werkt dan op basis van zijn aanstelling 

vereist is en waarmee hij dan compensatie-uren opbouwt die hij in overleg met zijn 

leidinggevende weer kan opnemen. 

4. De ambtenaar kan gebruik maken van de in artikel 3, derde lid, genoemde 

mogelijkheid waarmee hij incidenteel méér uren werkt dan op basis van zijn 

aanstelling vereist is kan deze uren in overleg met zijn leidinggevende compenseren.  

  

Relatie algemene werktijdenregeling – bijzondere werktijdenregeling – individuele 

werktijdenregeling: 

Op grond van artikel 4.2  van de CAP 2018, tweede en derde lid, is het mogelijk naast de 

algemene werktijdenregeling ook een bijzondere werktijdenregeling voor bepaalde 

onderdelen van de organisatie of voor bepaalde functies vast te stellen dan wel een 

individuele werktijdenregeling af te spreken. Indien van die mogelijkheid gebruik is 

gemaakt gelden de randvoorwaarden van die bijzondere regeling voor zover deze afwijken 

van de algemene werktijdenregeling. 

 

Relatie met de arbeidsduur per jaar: 

Werktijden en arbeidsduur zijn weliswaar nauw met elkaar verbonden, echter de 

arbeidsduur per jaar valt buiten het bestek van deze regeling. De arbeidsduur wordt jaarlijks 

afzonderlijk, op grond van artikel 4.1 en 6.3 van de CAP 2018 en de daarin genoemde 

randvoorwaarden, door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het spreekt voor zich dat het 

werkrooster van de individuele medewerker zo moet zijn vastgesteld dat daarmee aan het 

eind van het jaar de voor dat jaar vastgestelde arbeidsduur is gerealiseerd.  

 

Overwerk: 

De vraag kan opkomen wanneer sprake is van gespaarde uren en wanneer sprake is van 

betaalde overwerkuren. Artikel 3.4.3, eerste lid, van de CAP 2018 geeft antwoord op deze 

vraag: er is alleen sprake van overwerk indien daartoe opdracht is gegeven.  

 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 3. Werktijd per week. 

 

In dit artikel wordt feitelijk de basis gelegd voor een flexibele invulling van de werkweek. 

Bepaald is dat de ambtenaar kan werken volgens een werkrooster dat uitgaat van de uren 

waarvoor hij formeel is aangesteld ófwel volgens een werkrooster waarbij hij structureel 

feitelijk méér uren werkt. Ook is het mogelijk dat de ambtenaar met zijn leidinggevende 

afspraken maakt over het incidenteel feitelijk meer uren werken. Als daarvoor wordt 

gekozen gelden de volgende randvoorwaarden: 

a. het maximale aantal uren bedraagt voor een ambtenaar met een voltijddienstverband 

40 uur*) per week. Voor deeltijders geldt een evenredig deel daarvan afhankelijk van 

het deeltijdpercentage. Uitgangspunt is dat dit maximum niet wordt overschreden; 

maar uiteraard kan het in bijzondere omstandigheden nodig zijn dat daarvan worden 
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afgeweken. Dit mag echter nooit leiden tot overschrijding van de voorschriften 

inzake arbeids- en rusttijden. 

b. de uren die feitelijk meer worden gewerkt worden omgezet in “compensatie-uren”; 

c. de medewerker is verplicht is een gedeelte van de compensatie-uren in te zetten als 

compensatie voor de in dat jaar aangewezen roostervrije dagen en 

d. de medewerker mag de overige compensatie-uren opnemen zoals hij dat zelf wil, dit  

uiteraard na vooraf verkregen toestemming van zijn leidinggevende. Hij kan daarbij 

kiezen voor periodieke opname of voor het één of méér keren per jaar aaneengesloten 

opnemen van de compensatie-uren; 

e. het saldo aan compensatie-uren mag tijdelijk negatief staan met dien verstande dat 

daarvoor een limiet geldt van 50% van het aantal compensatie-uren die door de 

betreffende medewerker op jaarbasis opgebouwd zou kunnen worden.  

f. er worden geen compensatie-uren overgeschreven naar het volgende kalenderjaar. 

 

*) de medewerker met een aanstelling voor 36 uur kan feitelijk maximaal 40 uur gaan 

werken, maar desgewenst ook bijvoorbeeld 37, 38 of 39 uur. Voor deeltijders is de factor 

hetzelfde. Het maximum aantal uren dat feitelijk gewerkt mag worden is voor iedereen: uren 

volgens aanstelling x 40/36. 

 

Artikel 4. Opbouwen en opnemen van compensatie-uren  

 

De medewerker die compensatie-uren wil opbouwen dient daarover vooraf afspraken te 

maken met zijn leidinggevende. Daarbij moet duidelijk worden hoe de opbouw van 

compensatie-uren zal plaatsvinden en op welk(e) tijdstip(pen) de compensatie-uren worden 

opgenomen. Bij de beoordeling van de wensen van de medewerker zal de leidinggevende 

een afweging moeten maken van het belang van een goede bedrijfsvoering en het 

individuele belang van de medewerker. De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.  

 

 

Artikel 5. Werkrooster 

 

Elke medewerker werkt volgens een werkrooster waaruit blijkt op welke dagen/dagdelen hij 

zijn werkzaamheden verricht. Het werkrooster van een medewerker met een 

voltijddienstverband kan aangeven dat hij 5 x 7,2 uur werkt, maar bijvoorbeeld ook 4 x 9 uur 

of afwisselend 4 x 8 plus 5 x 8 uur. Voor medewerkers die in deeltijd werken zijn de 

mogelijkheden om de uren over een werkweek te spreiden nog groter. Als een medewerker 

zijn werkrooster wil aanpassen heeft hij daarvoor vooraf toestemming nodig van zijn 

leidinggevende. Deze zal daarbij een afweging moeten maken tussen de wens van de 

medewerker en het organisatiebelang.  

Op grond van artikel 4.1  van de CAP 2018 stellen gedeputeerde staten jaarlijks de totale 

arbeidsduur voor de ambtenaar vast. Deze wordt bepaald op het totale aantal werkdagen 

minus zaterdagen, zondagen en feestdagen. De arbeidsduur bedraagt in 2008 voor een 

voltijder 1836 uur; voor een deeltijder wordt dit getal vermenigvuldigd met het 

deeltijdpercentage. Het werkrooster (ofwel de 52 weekroosters) moet uiteraard zo zijn 

samengesteld dat de arbeidsduur aan het eind van het jaar zal zijn gerealiseerd. 

Opmerking [RH1]: Regeling 
jaargesprekken is vervallen. 
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Artikel 6. Opbouw en opname van regulier algemeen verlof. 

 

De compensatie-uren die met toepassing van artikel 3, tweede en derde lid, worden 

opgebouwd worden niet toegevoegd aan het algemeen verlof waar de medewerker recht op 

heeft ingevolge artikel 5.1 van de CAP 2018. Compensatie-uren zijn van een andere orde en 

worden dan ook afzonderlijk geregistreerd.  

Voor de opname van algemeen verlof gelden de randvoorwaarden opgenomen in artikel 5.3 

van de CAP 2018. Voor het aanvragen van algemeen verlof kan thans gebruik worden 

gemaakt van het daarvoor bestemde elektronische systeem.  

 

Artikel 7. Eisen in het kader van de Arbeidstijdenwet. 

 

Uiteraard dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te worden gehouden met 

de voorschriften die bij of krachtens de Arbeidstijdenwet zijn vastgesteld. Ter illustratie is 

een schematisch overzicht van de belangrijkste voorschriften per 1 april 2007 als bijlage bij 

deze regeling gevoegd. 

 

Artikel 8. Compensatie van roostervrije dagen. 

 

In dit artikel is geregeld hoe de compensatie van roostervrije dagen dient te worden 

geregeld. In het derde lid is aangegeven dat ook medewerkers die niet deelnemen aan de 

opbouw van compensatie-uren hun werktijd voor die dagen dienen te compenseren, bij 

voorkeur door het opnemen van vooraf gewerkte extra uren (opnemen van algemeen verlof 

kan niet dwingend worden voorgeschreven). Over de wijze waarop met het oog op 

roostervrije dagen extra uren worden gewerkt dienen medewerker en leidinggevende 

afspraken te maken die schriftelijk worden vastgelegd, bij voorkeur in het werkplan.  

 

Artikel 9. Tijdschrijven. 

 

Alle medewerkers van de provincie zijn verplicht tijd te schrijven in het daarvoor bestemde 

elektronische systeem en dienen zich daarbij te houden aan de regels en richtlijnen die zijn 

opgenomen in de handleiding tijdschrijven.  

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Slechts het hoofd 

van de organisatie-eenheid (de (algemeen-)directeur of de griffier der staten) kan hierover 

een beslissing nemen. 

 

****** 
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BIJLAGE. 
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Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet 1 april 2007 

  norm 

Rusttijden dagelijkse rust 11 uur (aaneengesloten) 

(1x per week: 8 uur, indien 

noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of 

bedrijfsomstandigheden) 

 wekelijkse rust 36 uur (aaneengesloten) óf 

72 uur per 14 dagen (te splitsen in 

stukken van minimaal 32 uur) 

   

Pauze bij > 5,5 uur arbeid per 

dienst 

30 minuten 

(eventueel 2 x 15 minuten) 

 bij > 10 uur arbeid per 

dienst 

45 minuten 

(eventueel 3 x 15 minuten) 

 bij > 5,5 uur arbeid per 

dienst 

15 minuten1 

   

Zondagrust zondagsarbeid geen arbeid op zondag, tenzij:  

 in overeenstemming met 

de aard van de arbeid én 

bedongen 

of  

 noodzakelijk i.v.m. aard 

arbeid of 

bedrijfsomstandigheden  

 overeengekomen met OR (bij 

ontstentenis: belanghebbende 

werknemers)  

 individuele instemming  

 vrije zondagen 13 (per 52 weken) 

elk ander aantal1, mits: 

 individuele instemming 

indien minder dan 13 vrije 

zondagen per jaar  
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Arbeidstijd per dienst 12 uur 

 per week 60 uur 

 per week per 4 weken gemiddeld 55 uur1 

 per week per 16 weken gemiddeld 48 uur 

   

Nachtarbeid 

nachtdienst: 

> 1 uur arbeid 

tussen 00:00 en 

06:00 uur 

arbeidstijd per dienst 10 uur 

12 uur, mits: 

 rust na dienst 12 uur  

 5 x per 2 weken  

 max. 22 x per 52 weken 

 arbeidstijd per week 40 uur (per 16 weken), 

indien ≥ 16 x per 16 weken arbeid in 

nachtdienst 

 rusttijd na nachtdienst 

geldt voor nachtdiensten 

eindigend ná 02:00 uur 

14 uur 

(1 x per week: 8 uur, indien 

noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of 

bedrijfsomstandigheden) 

 rusttijd na ≥ 3 

nachtdiensten 

46 uur 

 max. lengte reeks 

geldt als minimaal één van 

de diensten uit de reeks 

een nachtdienst  is 

7 of 81 

 max. aantal 

geldt voor nachtdiensten 

eindigend ná 02:00 uur 

 36 nachtdiensten per 16 

weken 

of 

 140 nachtdiensten per 52 

weken1 

hetzij 

 38 uur tussen 00:00 en 06:00 

uur per 2 aaneengesloten 
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weken1 

   

Consignatie consignatieverbod  14 consignatie-vrije dagen per 

4 weken  

 2 x 2 dagen per 4 weken noch 

consignatie, noch arbeid  

 geen consignatie 11 uur vóór 

en 14 uur ná een nachtdienst  

 arbeidstijd per 24 uur 13 uur 

 arbeidstijd per week 

i.g.v. nachtelijke 

consignatie 

geldt indien per 16 weken 

16x of meer consignatie 

wordt opgelegd tussen 00:00 

en 06:00 uur 

 gemiddeld 40 uur (per 16 

weken) 

 

of 

 gemiddeld 45 uur (per 16 

weken), mits: 

8 uur onafgebroken  rust vóór 

aanvang nieuwe dienst 

(i.g.v. laatste oproep tussen 

00:00 en 00:06 uur) 

 

hetzij 

 gedurende 8 uur 

onafgebroken rust in de 18 

uur volgend op 06:00 uur (als 

laatste oproep tussen 00:00 en 

06.00 uur plaatsvond en direct 

gevolgd wordt door een 

nieuwe dienst) 

   

1) Bij collectieve regeling kunnen afspraken worden gemaakt over minder pauzes. 

Maar als u langer dan 5,5 uur werkt, hebt u in ieder geval 15 minuten pauze.  
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Toelichting 

 

 

Algemeen 

 

Bij het opleggen van een beschikbaarheidsdienst moet men rekening houden met 

verschillende aspecten. Enerzijds zijn er regels over de arbeids- en rusttijden, anderzijds 

zijn er regels voor de vergoeding van de beschikbaarheidsdienst en de arbeid die uit die 

dienst voortvloeit.  

Deze regeling is bedoeld om het vergoedingenaspect te regelen. Vergoedingen voor arbeid 

die uit de beschikbaarheidsdienst voortvloeien zijn geregeld in art. 3.4.3van de CAP 2018. 

 

Regels over arbeids- en rusttijd zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet (ATW) en het 

Arbeidstijdenbesluit (ATB).  De regels in het kort bij consignatie : 

• Een werknemer mag niet langer dan 13 uur per 24 uur werken, inclusief de uren die    

   voortkomen uit oproepen. Dit mag eens per 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard 

van    

   het werk of het bedrijfsbelang dit nodig maakt. 

• Per 4 weken mag een werknemer maximaal 14 dagen oproepbaar zijn. 

• Per 4 weken moet een werknemer minimaal tweemaal 2 aaneengesloten dagen niet 

werken en  

   ook niet oproepbaar zijn. 

• Direct voor en na een nachtdienst mag een werknemer niet oproepbaar zijn. Dit mag tot 

11 uur  

   voor een nachtdienst en pas weer vanaf 14 uur erna. 

• Als een werknemer binnen 16 weken 16 keer of meer oproepbaar is tussen 00.00 uur en 

06.00  

   uur, mag hij niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken. 

• Uitzondering: hij mag binnen deze 16 weken gemiddeld 45 uur per week werken onder de  

   volgende voorwaarden: 

- Hij heeft direct na de laatste nachtoproep 8 uur aaneengesloten rust en hij is niet 

oproepbaar. 

- Als dat niet mogelijk is, dan moet hij in ieder geval dezelfde dag nog (dus voor 00.00 uur) 

8 uur  

   aaneengesloten rusten. 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel 1 

In dit artikel wordt een nadere omschrijving gegeven van de in de regeling voorkomende 

begrippen als "ambtenaar" en "beschikbaarheidsdiensten".  

 

De verplichting tot het verrichten van beschikbaarheidsdiensten is neergelegd in artikel4.2, 

lid 5 van de CAP 2018: de ambtenaar kan in het belang van de dienst worden verplicht zich 

buiten de voor zijn functie vastgestelde werktijden ter beschikking te houden teneinde bij 

oproep zo nodig bepaalde werkzaamheden/taken te verrichten. 

 

Artikel 2 

Er worden 3 typen beschikbaarheidsdienst onderscheiden. Bij het eerste type 

beschikbaarheidsdienst is de beperking voor de ambtenaar dat hij/zij telefonisch 

bereikbaar moet zijn én binnen een door de verantwoordelijke directeur gestelde tijd 

aanwezig moet kunnen zijn op een bepaalde plek. 

Bij het tweede en derde type beschikbaarheidsdienst is de beperking voor de ambtenaar dat 

hij/zij alleen telefonisch bereikbaar dient te zijn.  

Bij het derde type beschikbaarheidsdienst, de zogenaamde achterwacht, wordt de 

ambtenaar beduidend minder gebeld. 

Met betrekking tot de crisisorganisatie provincie Noord-Holland is de keuze gemaakt de 

kernstaf in te delen in beschikbaarheidsdienst b. en c. De manager en zijn vervanger 

ontvangen een beschikbaarheidstoelage conform artikel 3, lid c (achterwacht). De overige 

leden van de kernstaf ontvangen een beschikbaarheidstoelage conform artikel 3, lid b. Het 
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operationele team is 7x24 uur bereikbaar en wordt geacht snel en adequaat te handelen bij 

rampen en zware ongevallen.  

 

Artikel 3 

De beperking van de bewegingsvrijheid en/of psychische belasting is groter als de 

ambtenaar niet alleen bereikbaar moet zijn, maar ook binnen een bepaalde tijd op locatie 

aanwezig moet zijn. Daarom is de toelage van de type 1 beschikbaarheidsdiensten het 

hoogst. 

De belasting en de vrijheidsbeperking van de type 2 beschikbaarheidsdiensten is groter dan 

bij de type 3 beschikbaarheidsdiensten, omdat deze ambtenaren beduidend meer worden 

gebeld. Daarom is de toelage voor type 2 beschikbaarheidsdiensten hoger dan de toelage 

voor type 3 beschikbaarheidsdiensten.  

 

In onderdeel b is geregeld hoe de toelage voor een volledige week is opgebouwd uit 

dagvergoedingen. Deze dagvergoedingen zijn van toepassing als incidenteel – anders dan 

op basis van rooster – beschikbaarheidsdiensten worden gelopen. Bijvoorbeeld als invaller 

of omdat een (infrastructureel) project incidentele beschikbaarheid van een ambtenaar 

buiten de voor de functie geldende werktijden vereist. Of beschikbaarheid vereist is, is – op 

voorhand – ter beoordeling van de leidinggevende. 

 

Artikel 4 

Ambtenaren krijgen de feitelijk gewerkte uren gecompenseerd in tijd-voor-tijd. De uren 

worden in tijd gecompenseerd en de overwerktoeslag in geld, conform het gestelde in 

artikel 3.4.3, lid 2 van de CAP. 

Ook voor de ambtenaren die hoger ingeschaald zijn dan schaal 10 wordt de gewerkte tijd 

vergoed in tijd-voor-tijd en een overwerktoeslag in geld.  

De leidinggevende beslist of er sprake is van dienstbelang, waardoor het door de 

ambtenaar met de beschikbaarheidsdiensten opgebouwde overwerkverlof uitbetaald dient 

te worden.  

Het opgebouwde overwerkverlof dient z.s.m. te worden opgenomen. Het is niet de bedoeling 

dat het met overwerk opgebouwde verlof opgespaard wordt om een lange periode van 

verlof (meer dan 4 weken) op te nemen. 

 

Voor elke oproep geldt dat wordt uitgegaan van minimaal een half uur werktijd, ook al is de 

werkelijke werktijd minder geweest.  

Als een medewerker na een oproep binnen dit half uur weer aan de slag moet, is de 

tussenliggende periode al werktijd. Een nieuwe oproep binnen dat half uur na die eerste 

oproep is dus geen oproep meer, maar geldt  als werktijd.  

Het is dus niet zo dat een ambtenaar voor iedere oproep altijd een half uur werktijd kan 

schrijven, omdat deze opeenvolgende oproepen al plaatsvinden in werktijd.  

Werkt men langer dan een half uur aaneengesloten als gevolg van een oproep, dan wordt de 

daadwerkelijke gewerkte tijd vergoed. 

 

Voorbeeld: A. wordt opgeroepen om 2.02 en om 2.20 uur.  Hij is beide keren 20 minuten aan 

het werk geweest. De werktijd is dan van 2.02 tot 2.40 uur.  

 

Artikel 5 

Lid 2 en 3 

De leidinggevende heeft de mogelijkheid om deze opgave te doen per kwartaal of in een 

andere frequentie, bijvoorbeeld per (half) jaar. 

 

Artikel 6 

De Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten provincie Noord-Holland 2013 vervangt 

alle bestaande beschikbaarheids-, consignatie-, achterwacht- piket- en 

storingswachtdiensten. Ook het gevoerde beleid ten aanzien van de piketregeling voor de 

ambtenaren werkzaam bij het Kabinet, Sector Juridische Dienstverlening en Sector 

Communicatie wordt hierbij vervangen. 

 

***** 
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9. Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie 

Noord-Holland 2010. 
(gebaseerd op artikel4.2 , tweede lid, van de CAP 2018) 

 

 

Artikel 1. Begrippen 

a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie Beheer en Uitvoering die is  

benoemd in de functie van bedienaar kunstwerken en deze functie ook feitelijk 

uitoefent; 

b. hoofd organisatie-eenheid: de directeur van de directie Beheer en Uitvoering; 

c. CAP 2018: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018; 

 

Artikel 2. Bediening bruggen en sluizen 

De bediening van de bruggen en sluizen vindt plaats op de door gedeputeerde staten 

vastgestelde tijden. 

 

Artikel 3. Arbeidsduur bedienaren kunstwerken 

De arbeidsduur per jaar van de bedienaren kunstwerken is gelijk aan de arbeidsduur die op 

grond van artikel 4.1 van de CAP 2018 jaarlijks wordt vastgesteld. Bij een 

deeltijddienstverband geldt een evenredig deel daarvan afhankelijk van het 

deeltijdpercentage.  

 

Artikel 4. Op- en vaststelling werkroosters 

1. De dagen en uren waarop de bedienaar kunstwerken zijn werkzaamheden verricht 

zijn vastgelegd in een werkrooster. 

2. De werkroosters voor de bedienaren kunstwerken worden jaarlijks opgesteld. 

3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen nieuwe werkroosters 

worden opgesteld dan wel bestaande werkroosters worden gewijzigd indien sprake 

is van de ingebruikneming van een nieuwe brug of sluis, van de (tijdelijke) sluiting 

van een brug of sluis, van een aanpassing van de bedieningstijden, van een wijziging 

van de arbeidsduur per week van een medewerker, dan wel van een wijziging van de 

plaats van tewerkstelling van een medewerker. 

4. Bij de opstelling van de werkroosters wordt rekening gehouden met de omvang van 

het dienstverband van de bedienaren, met de arbeidsduur die op grond van artikel 

4.1 van de CAP 2018 voor het betreffende dienstjaar is dan wel zal worden 

vastgesteld en met de vastgestelde bedieningstijden voor de onderscheidene bruggen 

en sluizen. Daarnaast worden voor wat betreft de werk- en rusttijden de regels in 

acht genomen die bij of krachtens de Arbeidstijdenwet zijn vastgesteld. 

5. De concept-werkroosters worden aan de bedienaren kunstwerken bekend gemaakt. 

Deze hebben gedurende 14 dagen de gelegenheid verzoeken tot aanpassing van het 

concept-werkrooster in te dienen 

6. De werkroosters worden door het hoofd van de organisatie-eenheid vastgesteld. Bij 

het vaststelling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de in het voorgaande 

lid bedoelde wijzigingsverzoeken. Het besluit wordt uiterlijk 4 weken vóór de 
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inwerkingtreding van het werkrooster bekendgemaakt aan de bedienaren 

kunstwerken.  

 

Artikel 5. Wijzigingen in de loop van het jaar. 

1. Het is de bedienaren kunstwerken toegestaan onderling diensten te ruilen. 

2. Er vindt geen ruiling plaats indien dat voor één van de betrokkenen strijd oplevert 

met de voorschriften die bij of krachtens de Arbeidstijdenwet zijn vastgesteld. 

3. De betrokken bedienaren kunstwerken stellen de direct-leidinggevende uiterlijk 2 

dagen vóór de dienst plaatsvindt waarop de ruiling betrekking heeft in kennis van de 

ruiling. 

4. De roosters van de betrokken bedienaren kunstwerken worden niet gewijzigd 

ingeval van een ruiling als bedoeld in het eerste lid.  

 

Artikel 6. Berekening van de onregelmatigheidstoeslag. 

1. Grondslag voor de berekening en uitbetaling van de toelage onregelmatige dienst is het 

in artikel 4 bedoelde werkrooster. 

2. Het geldende salaris per gewerkt uur voor de toelage onregelmatige dienst wordt 

berekend op de wijze zoals omschreven in artikel3.3.2 , tweede lid, van de CAP 2018. 

3. De in artikel3.3.2 , tweede lid, genoemde percentages wordt voor alle bedienaren 

kunstwerken berekend over het maximumsalaris per uur van salarisschaal 6. 

4. Een ruiling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, brengt geen wijziging teweeg in de toelage 

onregelmatige dienst. 

5. In geval van opname van algemeen verlof treedt geen verandering op in de hoogte van 

de toelage onregelmatige dienst. 

 

Artikel  7. Opname van algemeen verlof 

Indien de bedienaar kunstwerken algemeen verlof wenst op te nemen dient hij vooraf een 

aanvraag in bij zijn leidinggevende. Bij deze aanvraag wordt uitgegaan van het aantal uren 

dat de bedienaar volgens zijn werkrooster op de desbetreffende dag(en) zou moeten werken. 

 

Artikel 8. Relatie met de algemene werktijdenregeling 

De algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland blijft buiten toepassing voor de 

bedienaren kunstwerken waarvoor deze bijzondere werktijdenregeling geldt. 

 

Artikel 9. Citeertitel 

Deze regeling kan worden aangehaald als de Bijzondere werktijdenregeling bedienaren 

kunstwerken provincie Noord-Holland 2010. 

 

Artikel 10.  Inwerkingtreding 

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010, na uitgifte van het Provinciaal Blad 

waarin hij is geplaatst. 

2. Op het tijdstip van ingang van deze regeling vervalt de tweede overgangsbepaling 

vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 16 november 2004, nr. 2004-

50399,  inhoudende dat de uurbezoldiging voor de berekening van de toelage 

onregelmatige dienst, vervat in artikel C.12, tweede lid, van de CAP, voor het brug- 
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en sluispersoneel bij de afdeling Beheer en Uitvoering berekend blijft worden volgens 

de formule: geldend uurloon x 1872 / aantal roosterdiensten. 

 

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 15 september 2009, nr. 2009-

24653, afgekondigd in Provinciaal Blad 2009-127, uitgegeven op 16 oktober 2009. 

Voor het laatst gewijzigd  bij beslu it van 19 december 2017, nr. 959257/ 1016370. 

 

 

. 

TOELICHTING 

 

Algemene toelichting: 

De aard en met name het tijdstip waarop de bediening van de Noord-Hollandse bruggen en 

sluizen plaatsvindt brengt met zich mee dat de algemene werktijdenregeling niet toepasbaar 

is voor de bedienaren kunstwerken. De arbeidstijden van de bedienaren kunstwerken zijn 

vastgelegd in werkroosters. Bij de opstelling daarvan dient rekening te worden gehouden 

met de door gedeputeerde staten vastgestelde bedieningstijden voor de bruggen en sluizen. 

Het gevolg daarvan is dat er voor de bedienaren geen ruimte is om de 36-urige werkweek 

flexibel in te vullen.  

In verband daarmee is het noodzakelijk dat voor deze groep medewerkers een bijzondere 

werktijdenregeling wordt vastgesteld. Artikel4.2, tweede lid, van de CAP 2018 biedt 

daarvoor het juridisch kader. In dit artikel is bepaald dat een bijzondere werktijdenregeling 

kan worden vastgesteld voor bepaalde onderdelen van de organisatie of voor bepaalde 

functies. 

Deze bijzondere werktijdenregeling bevat de uitgangspunten die worden gehanteerd voor 

de vaststelling van de werkroosters van de bedienaren kunstwerken waarbij rekening wordt 

gehouden met de bepalingen in hoofdstuk 4 van de CAP 2018 met betrekking tot de 

vaststelling van de arbeidsduur en de feestdagen waarbij tevens wordt aangesloten bij de 

regels in hoofdstuk 3met betrekking tot de berekening van de onregelmatigheidstoeslag.   

 

Artikelsgewijze toelichting: 

 

Artikel 1. Begrippen 

a. bedienaar kunstwerken: in de begripsomschrijving is aangegeven dat het moet gaan om 

een medewerker die in de functie van bedienaar kunstwerken is aangesteld en die deze 

functie ook werkelijk uitvoert. Deze regeling is derhalve niet van toepassing op degene die 

weliswaar in deze functie is aangesteld maar feitelijk andere werkzaamheden verricht.  

 

Artikel 2. Bediening bruggen en sluizen 

De tijden waarop de diverse bruggen en sluizen worden bediend worden door 

Gedeputeerde staten vastgesteld respectievelijk gewijzigd. De vastgestelde bedieningstijden 

zijn uitgangspunt bij het opstellen van de werkroosters van de bedienaren kunstwerken.     

 

Artikel 3. Arbeidsduur bedienaren kunstwerken 
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De arbeidsduur wordt jaarlijks door gedeputeerde staten vastgesteld. Bij de berekening 

wordt onder meer rekening gehouden met het aantal in het jaar vallende werkdagen 

verminderd met de op werkdagen vallende feestdagen. De arbeidsduur voor de bedienaren 

kunstwerken is gelijk aan die van de overige medewerkers van de provincie Noord-Holland. 

 

Artikel 4. Op- en vaststelling van roosters 

Ruim voor aanvang van een nieuw kalenderjaar worden de werkroosters opnieuw 

opgesteld.  

Dat is niet eenvoudig want verschillende factoren spelen daarbij een rol: 

 de voor dat jaar vastgestelde of nog vast te stellen arbeidsduur; 

 de bedieningstijden van de diverse bruggen en sluizen; 

 de omvang van het dienstverband van de bedienaren; 

 de regels die bij of krachtens de Arbeidstijdenwet zijn vastgesteld; 

 individuele wensen van de bedienaren kunstwerken met betrekking tot hun 

werktijden. 

 

Het concept-werkrooster wordt voorgelegd aan de bedienaren kunstwerken. Deze hebben 

gedurende 14 dagen de gelegenheid om wijzigingen voor te stellen. Daarmee wordt 

uitvoering gegeven aan het in de CAP 2018 vastgelegde vereiste dat zo mogelijk rekening 

wordt gehouden met de individuele wensen van de medewerkers.  

Nadat de individuele wensen van de bedienaren, voor zover mogelijk, zijn verwerkt worden 

de werkroosters door het hoofd van de organisatie-eenheid (de directeur Beheer en 

Uitvoering) vastgesteld. Het besluit wordt uiterlijk 4 weken vóór de inwerkingtreding van 

het werkrooster bekendgemaakt aan de bedienaren kunstwerken.  

 

Uitgangspunt is dat er in de loop van het kalenderjaar geen of zo min mogelijk wijzigingen 

in de werkroosters worden aangebracht. Wijzigingen worden in principe alleen doorgevoerd 

als sprake is van de ingebruikneming van een nieuwe brug of sluis, van de (tijdelijke) 

sluiting van een brug of sluis, van een aanpassing van de bedieningstijden, van een wijziging 

van de arbeidsduur per week van een medewerker, dan wel van een wijziging van de plaats 

van tewerkstelling van een medewerker.  

 

Artikel 5. Wijzigingen in de loop van het jaar. 

Het is de bedienaren kunstwerken toegestaan onderling diensten te ruilen. Artikel 5 bevat de 

spelregels die daarbij in acht genomen moeten worden. Zo is bepaald dat de ruiling geen 

strijd mag veroorzaken met de regels van de Arbeidstijdenwet - de ruiling mag er 

bijvoorbeeld niet toe leiden dat een brugwachter teveel uren achter elkaar aan het werk is - 

en de ruiling moet worden gemeld aan de leidinggevende.  

In het vierde lid van artikel 5 staat dat bij een ruiling de roosters van de betrokken 

bedienaren niet wordt gewijzigd. Een ruiling heeft dus ook geen gevolgen voor de beloning 

van de betrokken bedienaren. Met andere woorden: ruilen mag, maar de bedienaren moeten 

zelf afspraken maken over de “tegenprestatie”.    

 

Artikel 6. Berekening van de onregelmatigheidstoeslag. 

Het werkrooster vormt de basis voor de berekening van de toelage onregelmatige dienst 

(ORT). 
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Artikel3.3.2 , tweede lid, van de CAP 2018 geeft aan hoe ORT wordt berekend. Uit het 

tweede lid, sub a volgt bijvoorbeeld dat als er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag 

tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 uur, de toelage 20% van het voor de ambtenaar geldende 

salaris bedraagt. Indien er wordt gewerkt op zon en feestdagen bedraagt de toelage 65% van 

het voor de ambtenaar geldende salaris. 

Uit het derde lid van artikel 6 blijkt dat toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel3.3.2 

, tweede lid, laatste volzin, van de CAP 2018 in combinatie met het bepaalde in het vierde lid, 

wat tot gevolg heeft dat de ORT voor alle bedienaren wordt berekend over het salaris per 

uur bij toepassing van het maximum van salarisschaal 6.   

In het vierde lid van artikel 6 is (nogmaals) vermeld dat een ruiling als bedoeld in artikel 5, 

eerste lid, geen wijziging teweeg brengt in de hoogte van de toelage onregelmatige dienst. 

Uit het vijfde lid blijkt dat de toelage onregelmatige dienst ook geen wijziging ondergaat als 

de bedienaar algemeen verlof opneemt op een dag waarop hij volgens rooster zou moeten 

werken. 

 

Artikel  7. Opname van algemeen verlof 

In artikel 7 is vastgelegd dat als de bedienaar verlof wil opnemen hij een verlofaanvraag 

moet indienen voor het aantal uren dat hij op de desbetreffende dag volgens werkrooster 

zou moeten werken. 

 

Artikel 8. Relatie met de algemene werktijdenregeling 

De aard en met name de tijdstippen waarop de bediening van de Noord-Hollandse bruggen 

en sluizen over het algemeen plaatsvindt, brengt met zich mee dat de algemene 

werktijdenregeling niet toepasbaar is voor de bedienaren kunstwerken. 

In verband daarmee is in artikel 8 van deze “bijzondere”werktijdenregeling bepaald dat de 

algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland niet geldt voor de bedienaren 

kunstwerken. Voor degenen die als zodanig zijn aangesteld en deze functie ook 

daadwerkelijk uitvoeren gelden de regels die zijn opgenomen in deze bijzondere 

werktijdenregeling.  

 

Artikel 9. Citeertitel 

Spreekt voor zich. 

 

Artikel 10.  Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010. Op dat tijdstip vervalt de tweede 

overgangsbepaling vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 16 november 2004, 

nr. 2004-50399. De berekening van de onregelmatigheidstoeslag vindt thans plaats 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze bijzondere werktijdenregeling. 

 

***** 
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10. Bijzondere werktijdenregeling wegverkeersleiders provincie 

Noord-Holland 2013. 
(gebaseerd op artikel4.2 , tweede lid, van de CAP 2018) 

 

 

Artikel 1. Begrippen 

d. wegverkeersleider: medewerker van de directie Beheer en Uitvoering die is benoemd 

in de functie van wegverkeersleider en deze functie ook feitelijk uitoefent; 

e. hoofd organisatie-eenheid: de directeur van de directie Beheer en Uitvoering; 

f. CAP 2018: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018. 

 

Artikel 2. Bedieningstijden verkeerscentrale  

De bediening van de verkeerscentrale vindt plaats op de door gedeputeerde staten 

vastgestelde tijden. 

 

Artikel 3. Arbeidsduur wegverkeersleiders 

De arbeidsduur per jaar van de wegverkeersleider is gelijk aan de arbeidsduur die op grond 

van artikel 4.1 van de CAP 2018 jaarlijks wordt vastgesteld. Bij een deeltijddienstverband 

geldt een evenredig deel daarvan afhankelijk van het deeltijdpercentage.  

 

Artikel 4. Op- en vaststelling werkroosters 

7. De dagen en uren waarop de wegverkeersleider zijn werkzaamheden verricht zijn 

vastgelegd in een werkrooster. 

8. De werkroosters voor wegverkeersleiders worden per kwartaal opgesteld. 

9. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen nieuwe werkroosters 

worden opgesteld dan wel bestaande werkroosters worden gewijzigd indien sprake 

is van een wijziging van de arbeidsduur per week van een medewerker. 

10. Bij de opstelling van de werkroosters wordt rekening gehouden met de omvang van 

het dienstverband van de wegverkeersleiders en met de arbeidsduur die op grond 

van artikel 4.1  van de CAP 2018 voor het betreffende dienstjaar is dan wel zal 

worden vastgesteld. Daarnaast worden voor wat betreft de werk- en rusttijden de 

regels in acht genomen die bij of krachtens de Arbeidstijdenwet zijn vastgesteld. 

11. De concept-werkroosters worden aan de wegverkeersleiders bekend gemaakt. Deze 

hebben gedurende 14 dagen de gelegenheid verzoeken tot aanpassing van het 

concept-werkrooster in te dienen. 

12. De werkroosters worden door het hoofd van de organisatie-eenheid vastgesteld. Bij 

de vaststelling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de in het voorgaande 

lid bedoelde wijzigingsverzoeken. Het besluit wordt uiterlijk 4 weken vóór de 

inwerkingtreding van het werkrooster bekendgemaakt aan de wegverkeersleiders.  

 

Artikel 5. Wijzigingen in de loop van het jaar. 

5. Het is de wegverkeersleiders toegestaan onderling diensten te ruilen. 

6. Er vindt geen ruiling plaats indien dat voor één van de betrokkenen strijd oplevert 

met de voorschriften die bij of krachtens de Arbeidstijdenwet zijn vastgesteld. 



2017  157  

 

156 

 

7. De betrokken wegverkeersleiders stellen de direct-leidinggevende uiterlijk 2 dagen 

vóór de dienst, waarop de ruiling betrekking heeft, plaatsvindt, in kennis van de 

ruiling. 

8. De roosters van de betrokken wegverkeersleiders worden niet gewijzigd ingeval van 

een ruiling als bedoeld in het eerste lid.  

 

Artikel 6. Berekening van de onregelmatigheidstoeslag. 

6. Grondslag voor de berekening en uitbetaling van de toelage onregelmatige dienst is het 

in artikel 4 bedoelde werkrooster. 

7. Het geldende salaris per gewerkt uur voor de toelage onregelmatige dienst wordt 

berekend op de wijze zoals omschreven in artikel 3.3.2 , tweede lid, van de CAP 2018. 

8. De in artikel 3.3.2 , tweede lid, genoemde percentages worden voor alle 

wegverkeersleiders berekend over het maximumsalaris per uur van salarisschaal 7. 

9. Een ruiling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, brengt geen wijziging teweeg in de toelage 

onregelmatige dienst. 

10. In geval van opname van Vakantieverlof treedt geen verandering op in de hoogte van de 

toelage onregelmatige dienst.  

 

Artikel 7. Opname van vakantieverlof  

Indien de wegverkeersleider vakantieverlof wenst op te nemen dient hij vooraf een aanvraag 

in bij zijn leidinggevende. Bij deze aanvraag wordt uitgegaan van het aantal uren dat de 

wegverkeersleider volgens zijn werkrooster op de desbetreffende dag(en) zou moeten 

werken. 

 

Artikel 8. Relatie met de algemene werktijdenregeling 

Daar waar de bepalingen in de bijzondere werktijdenregeling in strijd zijn met de algemene 

werktijdenregeling provincie Noord-Holland, prevaleert de bijzondere werktijdenregeling. 

 

Artikel 9. Citeertitel 

Deze regeling kan worden aangehaald als de Bijzondere werktijdenregeling 

wegverkeersleiders provincie Noord-Holland 2013. 

 

Artikel 10.  Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.  

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 9 juli 2013 

Voor het laatst gewijzigd  bij beslu it van 19 december 2017, nr. 959257/ 1016370. 
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TOELICHTING 

 

Algemene toelichting: 

De aard en met name het tijdstip waarop de bediening van de Noord-Hollandse 

verkeerscentrale plaatsvindt brengt met zich mee dat de algemene werktijdenregeling niet 

toepasbaar is voor de wegverkeersleiders. De arbeidstijden van wegverkeersleiders zijn 

vastgelegd in werkroosters. Bij de opstelling daarvan dient rekening te worden gehouden 

met de door gedeputeerde staten vastgestelde bedieningstijden voor de verkeerscentrale. 

Het gevolg daarvan is dat er voor de wegverkeersleiders slechts in beperkte mate ruimte is 

om de 36-urige werkweek flexibel in te vullen.  

In verband daarmee is het noodzakelijk dat voor deze groep medewerkers een bijzondere 

werktijdenregeling wordt vastgesteld. Artikel4.2, tweede lid, van de CAP 2018 biedt 

daarvoor het juridisch kader. In dit artikel is bepaald dat een bijzondere werktijdenregeling 

kan worden vastgesteld voor bepaalde onderdelen van de organisatie of voor bepaalde 

functies. 

Deze bijzondere werktijdenregeling bevat de uitgangspunten die worden gehanteerd voor 

de vaststelling van de werkroosters van de wegverkeersleiders waarbij rekening wordt 

gehouden met de bepalingen in hoofdstuk 4  van de CAP 2018 met betrekking tot de 

vaststelling van de arbeidsduur en de feestdagen waarbij tevens wordt aangesloten bij de 

regels in hoofdstuk 3 met betrekking tot de berekening van de onregelmatigheidstoeslag.   

 

Artikelsgewijze toelichting: 

 

Artikel 1. Begrippen 

Wegverkeersleider: in de begripsomschrijving is aangegeven dat het moet gaan om een 

medewerker die in de functie wegverkeersleider is aangesteld en die deze functie ook 

werkelijk uitvoert. Deze regeling is derhalve niet van toepassing op degene die weliswaar in 

deze functie is aangesteld maar feitelijk andere werkzaamheden verricht.  

 

Artikel 2. Bedieningstijden verkeerscentrale 

De tijden waarop de verkeerscentrale wordt bediend, worden door Gedeputeerde staten 

vastgesteld respectievelijk gewijzigd. De vastgestelde bedieningstijden zijn uitgangspunt bij 

het opstellen van de werkroosters van de wegverkeersleiders. 

 

Artikel 3. Arbeidsduur wegverkeersleiders 

De arbeidsduur wordt jaarlijks door gedeputeerde staten vastgesteld. Bij de berekening 

wordt onder meer rekening gehouden met het aantal in het jaar vallende werkdagen 

verminderd met de op werkdagen vallende feestdagen. De arbeidsduur voor de 

wegverkeersleiders is gelijk aan die van de overige medewerkers van de provincie Noord-

Holland. 

 

Artikel 4. Op- en vaststelling van roosters 

Ruim voor aanvang van een nieuw kwartaal worden de werkroosters opnieuw opgesteld.  

Dat is niet eenvoudig want verschillende factoren spelen daarbij een rol: 

 de voor dat jaar vastgestelde of nog vast te stellen arbeidsduur; 

 de omvang van het dienstverband van de wegverkeersleiders; 
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 de regels die bij of krachtens de Arbeidstijdenwet zijn vastgesteld; 

 individuele wensen van wegverkeersleiders met betrekking tot hun werktijden. 

 

Het concept-werkrooster wordt voorgelegd aan de wegverkeersleiders. Deze hebben 

gedurende 14 dagen de gelegenheid om wijzigingen voor te stellen. Daarmee wordt 

uitvoering gegeven aan het in de CAP 2018 vastgelegde vereiste dat zo mogelijk rekening 

wordt gehouden met de individuele wensen van de medewerkers.  

Nadat de individuele wensen van de wegverkeersleiders, voor zover mogelijk, zijn verwerkt 

worden de werkroosters door het hoofd van de organisatie-eenheid (de directeur Beheer en 

Uitvoering) vastgesteld. Het besluit wordt uiterlijk 4 weken vóór de inwerkingtreding van 

het werkrooster bekendgemaakt aan de wegverkeersleiders.  

 

Uitgangspunt is dat er in de loop van het kalenderjaar geen of zo min mogelijk wijzigingen 

in de werkroosters worden aangebracht. Wijzigingen worden in principe alleen doorgevoerd 

als sprake is van een wijziging van de arbeidsduur per week van een medewerker.  

 

Artikel 5. Wijzigingen in de loop van het jaar. 

Het is de wegverkeersleiders toegestaan onderling diensten te ruilen. Artikel 5 bevat de 

spelregels die daarbij in acht genomen moeten worden. Zo is bepaald dat de ruiling geen 

strijd mag veroorzaken met de regels van de Arbeidstijdenwet - de ruiling mag er 

bijvoorbeeld niet toe leiden dat een wegverkeersleiders teveel uren achter elkaar aan het 

werk is - en de ruiling moet worden gemeld aan de leidinggevende.  

In het vierde lid van artikel 5 staat dat bij een ruiling de roosters van de betrokken 

wegverkeersleiders niet wordt gewijzigd. Een ruiling heeft dus ook geen gevolgen voor de 

beloning van de betrokken wegverkeersleiders. Met andere woorden: ruilen mag, maar de 

wegverkeersleiders moeten zelf afspraken maken over de “tegenprestatie”. 

 

Artikel 6. Berekening van de onregelmatigheidstoeslag. 

Het werkrooster vormt de basis voor de berekening van de toelage onregelmatige dienst 

(ORT). 

Artikel3.3.2 , tweede lid, van de CAP 2018 geeft aan hoe ORT wordt berekend. Uit het 

tweede lid, sub a volgt bijvoorbeeld dat als er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag 

tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 uur, de toelage 20% van het voor de ambtenaar geldende 

salaris bedraagt. Indien er wordt gewerkt op zon en feestdagen bedraagt de toelage 65% van 

het voor de ambtenaar geldende salaris. 

Uit het derde lid van artikel 6 blijkt dat toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 

3.3.2 , tweede lid, laatste volzin, van de CAP 2018 in combinatie met het bepaalde in het 

vierde lid, wat tot gevolg heeft dat de ORT voor alle wegverkeersleiders wordt berekend 

over het salaris per uur bij toepassing van het maximum van salarisschaal 7. 

In het vierde lid van artikel 6 is (nogmaals) vermeld dat een ruiling als bedoeld in artikel 5, 

eerste lid, geen wijziging teweeg brengt in de hoogte van de toelage onregelmatige dienst. 

Uit het vijfde lid blijkt dat de toelage onregelmatige dienst ook geen wijziging ondergaat als 

de wegverkeersleider algemeen verlof opneemt op een dag waarop hij volgens rooster zou 

moeten werken. 

 

Artikel 7. Opname van vakantieverlof 
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In artikel 7 is vastgelegd dat als de wegverkeersleider verlof wil opnemen hij een 

verlofaanvraag moet indienen voor het aantal uren dat hij op de desbetreffende dag volgens 

werkrooster zou moeten werken. 

 

Artikel 8. Relatie met de algemene werktijdenregeling 

De aard en met name de tijdstippen waarop de bediening van de Noord-Hollandse 

verkeerscentrale over het algemeen plaatsvindt, brengt met zich mee dat de algemene 

werktijdenregeling niet altijd toepasbaar is voor de wegverkeersleiders. Voor degenen die als 

zodanig zijn aangesteld en deze functie ook daadwerkelijk uitvoeren gelden de regels die 

zijn opgenomen in deze bijzondere werktijdenregeling. 

In verband daarmee is in artikel 8 van deze “bijzondere” werktijdenregeling bepaald dat de 

algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland alleen geldt voor zover deze niet in 

strijd is met de bijzondere werktijdenregeling. Als gevolg hiervan kunnen 

wegverkeersleiders op de tijden dat zij niet ingeroosterd zijn maar wel aan het werk, 

bijvoorbeeld compensatie uren opbouwen zoals beschreven in de algemene 

werktijdenregeling. 

 

Artikel 9. Citeertitel 

Spreekt voor zich. 

 

Artikel 10. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013. De berekening van de 

onregelmatigheidstoeslag vindt thans plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van 

deze bijzondere werktijdenregeling. 

 

***** 
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11. Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland 

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. chauffeur:  

de ambtenaar die in hoofdzaak is belast met chauffeurswerkzaamheden voor het 

vervoer van leden van gedeputeerde staten, 

b. planner:  

de ambtenaar die onder meer belast is met de planning van de werkzaamheden en de 

roosters van de chauffeurs, 

c. rooster:  

een overzicht waarin per week en per chauffeur is aangegeven binnen welke tijden of 

dagdelen hij dienst heeft en waarbinnen ritten kunnen worden ingepland; 

d. rittenschema:  

een overzicht van de ingeplande ritten per chauffeur binnen het voor hem geldende 

rooster; 

e. aaneengesloten dienst:  

een aaneengesloten periode waarbinnen arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen 

twee opeenvolgende onafgebroken rusttijden van ten minste 8 uur; 

f. arbeidstijd:  

de tijd dat de ambtenaar onder gezag van de werkgever arbeid verricht; 

g. rusttijd:  

de tijd die geen arbeidstijd is.  De pauze tijdens diensten en de periode na de dienst 

wordt niet aangemerkt als arbeidstijd en valt derhalve onder het begrip rusttijd. 

h. wachttijd: 

de tijd tussen 2 ritten niet zijnde rusttijd, welke wordt aangemerkt als arbeidstijd. 

i. gebroken dienst: 

de dienst kan op maximaal twee dagen in de week onderbroken worden zonder dat de 

tussenliggende tijd arbeidstijd of pauze is.  

j. arbeidsplaats:  

het gebouw, gebouwencomplex, terrein of vaartuig waar de medewerker gewoonlijk zijn 

werkzaamheden verricht, dan wel, indien sprake is van een ambulante functie het door 

gedeputeerde staten aangewezen adres; 

k. CAP 2018:  

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018. 

l. Werkgever: 

Provincie Noord-Holland. 

 

HOOFDSTUK 2 WERKTIJDEN 

Artikel 2   

1. De chauffeur wordt aangesteld voor maximaal 45 uur per week. 

 

2. De chauffeur werkt volgens een rooster geldend van maandag tot en met zondag. 

 

3. Het rooster en het rittenschema worden uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de 

roosterperiode door de planner aan de chauffeur bekend gemaakt. De planner draagt er 

zorg voor dat het rooster en het rittenschema voldoen aan de bepalingen van de 

Arbeidstijdenwet. 

 

4. De diensten van een chauffeur kunnen worden ingeroosterd gedurende 7 dagen per 

week, van 6.00 uur tot 24.00 uur.  
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5. De gebroken diensten worden ingeroosterd op de maandag en dinsdag van de week.  

De onderbreking is minimaal 2 uur aaneengesloten en de chauffeur wordt in dat geval 

minimaal twee uur aaneengesloten ingezet Tijdens een dag met gebroken diensten kan 

de dag slechts één maal onderbroken worden   

 

6. Incidenteel kan een chauffeur worden ingeroosterd voor het verrichten van arbeid 

tussen 24.00 uur en 6.00 uur. 

 

7. Het rooster en het rittenschema kunnen in de loop van de week door de planner 

worden aangepast. De planner draagt er zorg voor dat het gewijzigde rooster en het 

gewijzigde rittenschema voldoen aan de bepalingen van de Arbeidstijdenwet. 

 

8. De dienstauto mag uitsluitend naar het woonadres van de chauffeur worden 

meegenomen indien de planner dit uit doelmatigheidsoverwegingen in het rooster heeft 

aangegeven. 

Artikel 3  

1. De dienst van de chauffeur vangt aan op het moment dat hij volgens het rooster 

verwacht wordt arbeid te verrichten. 

 

2. Bij vertrek met de dienstauto vanaf het woonadres wordt maximaal een half uur in 

mindering gebracht van de gewerkte tijd op die dag. 

 

3. Het bepaalde in lid 2 is niet bedoeld om een dienstongeval zoals omschreven in de CAP 

2018 tijdens dit half uur reistijd uit te sluiten. 

4. Gedurende twee weken in de maand wordt op de woensdag, donderdag en vrijdag 

per chauffeur in het rooster een vaste eindtijd van de dienst aangegeven. De vaste 

eindtijd is 18:00 uur. De chauffeur die volgens het rooster een vaste eindtijd in die 

week heeft gekregen kan een extra rit weigeren indien door deze rit de vaste eindtijd 

voor deze chauffeur wordt overschreden.  

 

Artikel 4  

1. Bij een dienstreis waarbij een overnachting plaatsvindt worden de rusttijd en de pauze 

als bedoeld in de artikelen 5:3, 5:4, 5:5 en 5:6 van de Arbeidstijdenwet niet aangemerkt 

als arbeidstijd of wachttijd. 

 

2. De arbeidstijd van de chauffeur bij een dienstreis als bedoeld in lid 1 van dit artikel 

bedraagt maximaal 9,5 uur per dag. 

Artikel 5  

1. De chauffeur met een aanstelling van 45 uur per week heeft op jaarbasis recht op 225 

uur algemeen verlof, 180 uur wettelijke verlof en 45 uur bovenwettelijk verlof. 

2. De opname van verlof wordt tijdig in overleg met de planner besproken en genoten na 

door de leidinggevende in het daarvoor bedoelde systeem verleende toestemming.  

3. Bij opname van verlof op een dag in de periode waarvoor het rooster is vastgesteld, 

wordt voor een hele verlofdag het aantal uren opgenomen dat de chauffeur feitelijk 

volgens het rooster zou moeten werken, tot maximaal 9 uren per dag. 

4. Bij opname van verlof op dag(en) in een periode waarvoor het rooster nog niet is 

vastgesteld, wordt voor een hele verlofdag 9 uur opgenomen, tot een maximum van 45 

uur verlof per week. 

5. Van het algemeen verlof wordt in beginsel minimaal 3 weken opgenomen gedurende 

een reces van gedeputeerde staten. 

 

Artikel 6 
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De chauffeur nuttigt tijdens de dienst en in het geval er sprake is van een overnachting als 

bedoeld in artikel 4 van de regeling geen alcoholhoudende drank of alcoholvrije drank die 

lijkt op alcoholhoudende drank.  

 

Artikel 7  

1. De chauffeur registreert per dienst de volgende gegevens op een door de werkgever 

daartoe beschikbaar gesteld formulier of in een digitaal systeem:  

a. naam chauffeur; 

b. datum; 

c. aanvangstijd dienst; 

d. eindtijd dienst; 

e. rusttijden; 

f. pauzetijden. 

2. De chauffeur is verantwoordelijk voor een correcte registratie van de bovengenoemde 

gegevens in het kader van Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. 

 

HOOFDSTUK 3 VERGOEDINGEN 

 

Artikel 8  

1. De chauffeur  houdt zich conform het bepaalde in artikel4.2 , vijfde lid, onderdeel b, van 

de CAP 2018 buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking teneinde bij 

oproep zo nodig bepaalde werkzaamheden of taken te verrichten. Het aantal 

beschikbaarheidsdiensten kent een maximum van 13 weken per jaar.  

 

2. Voor bereikbaarheid en het binnen de gestelde tijd aanwezig kunnen zijn op locatie, 

wordt aan de chauffeur een toelage per maand toegekend. De toelage wordt toegekend 

op grond van de Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten Provincie Noord-

Holland 2013. De maandelijkse toelage wordt berekend op basis van 13 weken per jaar 

dat de chauffeur wordt ingeroosterd voor een beschikbaarheidsdienst. 

 

Artikel 9   

1. In verband met het werken op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag tussen 

8:00 uur en 18:00 uur wordt aan de chauffeur een onregelmatigheidstoelage verstrekt. 

2. De onregelmatigheidstoelage is gebaseerd op het bepaalde in artikel 3.3.2 van de CAP 

2018 en is berekend naar een gemiddeld percentage over de gewerkte uren buiten de 

normale werktijden. Bij de berekening van de hoogte van de toelage wordt als uurloon 

het maximumsalaris in schaal 6 gehanteerd.  

 

 Artikel 10  

1. Overwerk vindt slechts incidenteel plaats. Er is sprake van overwerk als het 

vastgestelde aantal arbeidsuren per week wordt overschreden.  

2.  De overwerkuren worden in verlofuren gecompenseerd. Compensatie vindt plaats op de 

momenten dat de vervoersvraag minder is.  

3. Alleen als het dienstbelang compensatie in tijd niet mogelijk maakt, worden extra 

gewerkte uren uitbetaald.  

4. Het opbouwen van compensatieuren is mogelijk. De compensatieuren worden binnen 

het betreffende kalenderjaar gecompenseerd. 

Artikel 11  

1. Onverminderd artikel 16, eerste lid, van de Regeling reis- en verblijfkosten, 

verhuiskosten en pensionkosten provincie Noord-Holland 2016, kan de chauffeur 

aanspraak maken op een vergoeding van verblijfkosten die zijn gemaakt tussen één en 

tien kilometer van de arbeidsplaats. 

2. Onverminderd artikel17, derde lid, onderdeel b en c, van de Regeling reis- en 

verblijfkosten, verhuiskosten en pensionkosten provincie Noord-Holland 2016, worden 



2017  157  

 

163 

 

de kosten voor lunch- of diner die op het huisadres van de chauffeur na een dienstreis 

worden genuttigd, vergoed als de chauffeur niet in de gelegenheid is gesteld om de 

lunch te gebruiken tussen 12:00 en14:00 uur of het diner tussen 17:00-20:00 uur. 

3. De chauffeur dient representatief gekleed te zijn. Hij heeft recht op een kledingpakket 

dat per jaar bestaat uit:  

- 3 kostuums 

- 6 overhemden 

- 3 stropdassen 

- 1 gilet 

- 1 paar schoenen, maximaal € 150,- . 

Elk oneven kalenderjaar kan een overjas worden aangeschaft. De werkgever bepaalt de 

leverancier van de kleding en stelt de hoogte van het bedrag vast waartegen de kleding 

jaarlijks kan worden aangeschaft. 

4. De chauffeur kan de dienstkleding voor maximaal € 275,- (ex BTW) per kalenderjaar 

laten reinigen op kosten van de werkgever. 

5. De kosten voor het parkeren van de dienstauto en het varen met de pont, tijdens het 

uitvoeren van een dienstrit, worden vergoed door de werkgever. 

6. Aan de chauffeur worden de abonnementskosten van een landelijk of regionaal dagblad  

vergoed. 

7. De in dit artikel vermelde kosten worden, met uitzondering van de kosten vermeld in 

het derde, vierde en zesde lid, slechts aan de chauffeur vergoed indien hij een kwitantie 

kan overleggen. 

Artikel 12 

1. De chauffeurs hebben aanspraak op een premie in het geval zij schadevrij rijden. 

2. De premie wordt per kalenderhalfjaar toegekend aan de chauffeur die in dat 

kalenderhalfjaar geen schade aan of door middel van de auto toebrengt.  

3. Indien schade is toegebracht aan of door middel van de auto oordeelt de 

verantwoordelijk leidinggevende of de schade aan de chauffeur te wijten is. Is de 

schade geheel of gedeeltelijk te wijten aan de chauffeur dan beslist de verantwoordelijk 

leidinggevende of de premie wordt toegekend. 

4. De premie bedraagt  € 167,85 per halfjaar. 

5. Als in een tijdvak van een halfjaar niet steeds werkelijk  arbeid is verricht wordt de 

premie naar evenredigheid  berekend. 

 

HOOFDSTUK 4 INTREKKKING, OPENBAARMAKING EN IN WERKINGTREDING 

 

Artikel 13 

De circulaire  ‘Chauffeurspremie schade vrij rijden’ van gedeputeerde staten van Noord-

Holland d.d. 4 februari 1959, nr.87 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 14  

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs 

Noord-Holland”. 

 

Artikel 15 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 

  

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 26 augustus 2014 en  

Bij GS-besluit van 8 december 2015 zijn het eerste en tweede lid van artikel 11 aangepast. 

Dit besluit dat is afgekondigd in Provinciaal Blad 2016-7 trad in werking op 1 januari 2016. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 

 

 

 

 

Toelichting Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland 
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In 2013 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot optimalisatie van het vervoer van 

de leden van gedeputeerde staten. Uitgangspunt was dat voldaan werd aan het naleven van 

de wet- en regelgeving en dat het vervoer kon worden gedaan tegen structureel lagere 

kosten. Er zijn naar aanleiding van dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan, op basis 

waarvan gedeputeerde staten een besluit (10 september 2013, 1040989/239774) hebben 

genomen.  

Dit besluit leidt tot een aanpassing van de werkzaamheden van de chauffeur, waarbij het 

naleven van wet- en regelgeving leidend. Belangrijke uitgangspunten van deze regeling zijn  

maximale flexibele inzet van de chauffeurs én aandacht voor een goede balans tussen werk 

en privé van de chauffeurs. 

De basis voor de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de chauffeurs is de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018) en de daaraan gekoppelde 

uitvoeringsregelingen  

Daar waar kan worden afgeweken van de arbeidsvoorwaarden in de CAP 2018 en andere 

uitvoeringsregelingen treden de afspraken verwoord in deze regeling in de plaats. 

Om de chauffeurs zo efficiënt mogelijk in te zetten is gekozen om een gemiddelde 

werkweek van 45 uur aan te houden per chauffeur. Op deze wijze kan voorkomen worden 

dat bij diensten de terugreis niet meer binnen de werktijd van de chauffeur kan 

plaatsvinden. In de CAP 2018 staat vermeld dat een voltijd aanstelling 36 uur bedraagt en 

kan worden uitgebreid naar maximaal 40 uur per week. Op grond van artikel 4.2  van de 

CAP 2018 is een afwijkende werktijdregeling  mogelijk, individueel of voor een groep. In de 

Arbeidstijdenwet wordt bepaald dat maximaal 48 uur per week kan worden gewerkt. Met 

een werkweek van 45 uur wordt niet in strijd gehandeld met de CAP 2018 of de 

Arbeidstijdenwet. 

 

Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met de chauffeurs en de planner en heeft tot 

doel de gemaakte afspraken over de wijze van invulling van hun werkzaamheden tussen de 

provincie Noord-Holland als werkgever en de chauffeurs en planner te verwoorden. Met de 

afspraken verwoord in de regeling komen alle in het verleden individueel gemaakte 

afspraken met de chauffeur te vervallen. 

Na afloop van een jaar na invoering van de regeling zal aan de hand van voorvallen in de 

praktijk beoordeeld worden of de regeling aangepast of aangevuld moet worden.  

 

Artikel 1 

 

Onder a.  

De chauffeurs zullen in hoofdzaak het vervoer van de leden van gedeputeerde staten 

verrichten.  

Onder b.  

De planner zal in hoofdzaak de planning van de werkzaamheden van de chauffeurs 

verrichten en daarnaast andere werkzaamheden verrichten.  

Onder c.  

Het rooster wordt door de planner uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan die week 

verstrekt aan de chauffeurs. Op deze wijze is duidelijk binnen welke werktijden en op welke 

dagen de chauffeurs zijn ingedeeld voor de werkzaamheden. Op de dagen dat de leden van 

gedeputeerde staten veelal vervoerd worden van huis naar werk en vice versa zal in een 

rooster met gebroken diensten worden gewerkt van maximaal 9 uur per dag (exclusief 

pauzes conform de Arbeidstijdenwet). 

Onder d. 

In het rittenschema worden de concrete ritten ingepland die bekend zijn op uiterlijk vrijdag 

voorafgaand aan de volgende week. Het rittenschema wordt telkens geactualiseerd door de 

planner. De planner zal de chauffeurs die volgens het rooster ingepland staan voor die dag 

inzetten voor de te rijden ritten. 
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Onder e.  

De dienst wordt omschreven als werktijd gelegen tussen twee opeenvolgende 

ononderbroken rusttijden. Dit is een begrip uit de Arbeidstijdenwet. 

Onder f. 

De tijd dat de ambtenaar onder gezag van de werkgever arbeid verricht wordt als 

arbeidstijd beschouwd.   

Onder g. 

Voor de definitie van het begrip rusttijd is aangesloten bij de Arbeidstijdenwet. De pauze 

tijdens diensten en de periode na de dienst wordt niet aangemerkt als arbeidstijd en valt 

derhalve onder het begrip rusttijd. 

Onder h. 

Het wachten tussen twee ritten op een dag wordt aangemerkt als arbeidstijd, voor zover er 

geen sprake is van een wettelijk verplichte pauze (rusttijd). 

Onder i. 

De dienst zal op twee dagen in de week (maan- en dinsdagen) onderbroken worden zonder 

dat de tussenliggende tijd arbeidstijd of pauze is. Zowel de dienst als de onderbreking zal 

minimaal twee uur aaneengesloten zijn.  

Onder j.  

De omschrijving is hetzelfde als in de regeling Reis- en verblijfskosten. De chauffeur heeft 

een ambulante functie en om die reden wordt Haarlem, Dreef 3,  in de aanstelling 

opgenomen als arbeidsplaats.  

Onder k.  

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018) is de leidraad voor 

deze regeling en in de CAP 2018 is bepaald  waar afwijkende arbeidsvoorwaarden mogelijk 

zijn vast te stellen door gedeputeerde staten. 

Onder l. 

Behoeft geen toelichting. 

 

 

Artikel 2 

Lid 1  

De chauffeur  wordt aangesteld voor maximaal 45 uur per week. Voor de chauffeurs van de 

leden van gedeputeerde staten geldt een gemiddelde werkweek van (maximaal) 45 uur. Bij 

de planning van de roosters wordt rekening gehouden met de gewerkte tijden en de te 

werken tijden van de chauffeurs, zodat de wettelijke rusttijd tussen de diensten van de 

chauffeurs in acht worden genomen. 

Lid 2  

De chauffeur kan gedurende zeven dagen per week worden ingeroosterd. Bij de planning 

wordt rekening gehouden met de rusttijden zoals bepaald in de Arbeidstijdenwet. De 

chauffeur kan dus niet elke dag in de week en in het weekend werkzaam zijn. De rusttijden 

moeten in acht worden genomen. In principe wordt er in het weekend slechts één chauffeur 

ingeroosterd. Per kwartaal wordt bekeken hoeveel weekenddiensten de chauffeur is 

ingeroosterd geweest. Blijkt dat een chauffeur vaker dan de andere chauffeurs is 

ingeroosterd , dan wordt hiermee in het opvolgend kwartaal rekening gehouden en de 

betreffende chauffeur minder ingeroosterd. Uitgangspunt is dat de chauffeur gemiddeld 13 

weken per jaar beschikbaar is tijdens het weekend om (eventuele) ritten uit te voeren. 

Lid 3 

De agenda’s van de leden van gedeputeerde staten zijn bepalend voor de data en de tijden 

waarop gereden moet worden door de chauffeurs. Daarom worden het rooster en het 

rittenschema eerst de vrijdag voor de nieuwe week verstrekt. 

Lid 4  

De chauffeurs worden ingedeeld in vroege -, late – en weekenddiensten. De planner draagt 

zorg voor een evenredige verdeling onder de chauffeurs van het aantal vroege-, late- en 

weekenddiensten. 

Lid 5 

Op de maandagen en dinsdagen van de week is de vervoersbehoefte van leden van 

gedeputeerde staten gering. Om een optimale inzet te bereiken is overeenstemming bereikt 

met de chauffeurs over hun inzet op deze dagen. De chauffeur wordt bij een gebroken 

dienst minimaal twee uur aaneengesloten ingezet en de onderbreking van de twee diensten 

is eveneens minimaal twee uur. In het geval de chauffeur op de dagen van een gebroken 
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dienst uiteindelijk minder dan twee uur rusttijd tussen de gebroken dienst heeft geldt deze 

dienst als een aaneengesloten dienst. 

Lid 6 

Een dienst gelegen tussen 24:00 uur en 6:00 uur komt zelden voor. De planner regelt de 

inroostering voor dat bijzondere geval. 

Lid 7 

Het rooster van de actuele week kan door de planner worden aangepast. Hierbij wordt 

uitgegaan van het gegeven dat de chauffeur elke dag inzetbaar is. Alleen op de dagen 

waarop de eindtijden zijn afgesproken zal de planner in overleg met de betreffende 

chauffeur treden over een aanpassing van het rooster.  

Lid 8 

Algemene regel is dat na afloop van de dienst de chauffeur de dienstauto in de 

parkeergarage van de provincie Noord-Holland plaatst. De chauffeur haalt voor de aanvang 

van zijn dienst de dienstauto op uit de parkeergarage. Voor de chauffeur geldt net als alle 

andere medewerkers van de provincie Noord-Holland de Reis- en verblijfskostenregeling 

Provincie Noord-Holland  waarin het vervoer van en naar het werk en de vergoeding van 

deze kosten is geregeld. 

De planner kan uit doelmatigheidsoverwegingen (tijd en kosten) in het rooster aangeven dat 

de dienstauto door de chauffeur mee naar huis kan worden genomen en de chauffeur de 

volgende dag/voor de volgende dienst vanaf het huisadres met de dienstauto mag 

vertrekken. De planner bepaalt – zo nodig in overleg met de leidinggevende – wat in een 

concreet geval doelmatig is. Slechts als de planner dit in het rooster heeft aangegeven hoeft 

de chauffeur de dienstauto niet te plaatsen in de parkeergarage.  

 

Artikel 3 

Lid 1 en lid 2 

De aanvang van de dienst wordt het moment dat de chauffeur volgens het rooster verwacht 

wordt het werk te verrichten. Uitgangspunt hierbij is dat de chauffeur de dienstauto afhaalt 

uit de parkeergarage van de provincie Noord-Holland en dan zijn werkzaamheden start.  

Uit het oogpunt van doelmatigheid is het mogelijk dat de chauffeur de dienstauto 

meeneemt naar zijn woonadres om vervolgens de dienst te starten vanaf het woonadres, in 

plaats van een omweg naar de parkeergarage te maken. 

In dat geval is overeengekomen dat de werktijd  met maximaal een half uur verminderd 

wordt. Dit half uur staat voor de gemiddelde reistijd die nagenoeg iedere medewerker heeft 

om van zijn woning naar zijn arbeidsplaats te komen.  

Lid 3  

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van lid 2 om gedurende dit half uur reistijd woon-

werkverkeer een dienstongeval zoals bedoeld in de CAP 2018 uit te sluiten. Chauffeurs zijn 

te allen tijde verzekerd bij gebruik van de dienstauto. Niet alleen gedurende ritten binnen 

de arbeidstijd, maar ook tijdens woon-werkverkeer dat uit doelmatigheidsoverwegingen 

wordt afgelegd met de dienstauto.  

Lid 4 

Het is veelal niet mogelijk de eindtijd van de dienst precies vast te stellen in het rooster. 

Om de balans tussen werk en privé te waarborgen is afgesproken dat twee keer in de 

maand en vervolgens op drie dagen in de week een eindtijd van de dienst in het rooster 

door de planner wordt aangegeven. Als er in diensttijd een extra rit moet worden ingepland 

waardoor het einde van de diensttijd mogelijk wordt overschreden dan mag de chauffeur 

deze rit weigeren omdat de eindtijd gerespecteerd wordt. 

 

Artikel 4 

Lid 1 

In geval van dienstreizen waarbij een overnachting moet plaatsvinden wordt de wettelijk 

voorgeschreven rusttijd niet aangemerkt als arbeidstijd en derhalve ook niet uitbetaald.  

Lid 2 

De werkdag voor de chauffeur zal bij een overnachting maximaal 9,5 uur bedragen. 

 

Artikel 5 

Lid 1 

De chauffeurs hebben een gemiddelde werkweek van (maximaal) 45 uur. Zowel het 

wettelijke als het bovenwettelijke verlof is naar rato (45/36
e
) berekend.  

Lid 2 
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Het opnemen van algemeen verlof wordt tijdig aangegeven aan en in overleg met de planner 

en met toestemming van de leidinggevende. Op het moment dat het verlof digitaal wordt 

aangevraagd bij de leidinggevende dient de chauffeur overleg te hebben gehad met de 

planner over de opname van het aangevraagde verlof. De planner bepaalt niet of er verlof 

kan worden opgenomen. Wel moet de planner aangeven of het dienstbelang zich verzet 

tegen de verlofopname. De leidinggevende hoeft op deze wijze niet telkens de planner te 

raadplegen of het opnemen van verlof mogelijk is. Het is de verantwoordelijkheid van de 

chauffeur om van te voren zijn verlof te regelen en in overleg te treden met de planner.  

Lid 3 en lid 4 

Feitelijke invulling van verlofuren per dag/ per week terwijl de te werken uren (nog) niet 

duidelijk hoeven zijn. Dit is een praktische invulling van de op te nemen uren. 

Lid 5 

Tijdens recessen van gedeputeerde staten is de vervoersvraag gering. Vervangende 

werkzaamheden voor de chauffeurs zijn moeilijk aan te wijzen. Daarom wordt van de 

chauffeur in beginsel verwacht dat hij per kalenderjaar drie weken algemeen verlof 

opneemt gedurende een of meerdere recessen van gedeputeerde staten. Bij een verzoek tot 

het opnemen van meer dan twee weken  verlof per jaar  buiten het reces, is het aan de 

werkgever te  bepalen of het dienstbelang zich hiertegen verzet.  

 

Artikel 6 

Een chauffeur en alcohol gaat niet samen. Dit artikel is de verwoording van een afspraak die 

gemaakt is met de chauffeurs. Aan de buitenkant is niet zichtbaar of het een 

alcoholhoudende drank of alcoholvrije drank is. Om de schijn tegen te gaan en mogelijke 

imagoschade te voorkomen, houden de chauffeurs zich aan de afspraak geen 

alcoholhoudende of alcoholvrije drank die duidelijk lijkt op alcoholhoudende drank te 

nuttigen tijdens hun dienst of in het geval van een overnachting als bedoeld in artikel 4. 

 

Artikel 7  

Lid 1 

Om ervoor te zorgen dat de planner rekening houdt met de arbeid- en rusttijden dient de 

chauffeur bij elke dienst de opgesomde gegevens onder artikel 7 lid 1 te noteren. Er is een 

rittenregistratiesysteem aanwezig in de dienstauto. De gegevens uit het 

rittenregistratiesysteem kunnen echter niet gebruikt of gekoppeld worden met het systeem 

dat de planner gebruikt voor de rooster en rittenrooster. Er vindt een aparte registratie van 

de in artikel 7 lid 1 genoemde gegevens plaats. 

Lid 2 

De chauffeur is de enige persoon die de juiste gegevens kan invoeren en laten registreren. 

Niemand anders. Om die reden is de chauffeur als enige verantwoordelijk voor een correcte 

invoer van die gegevens. 

 

Artikel 8 

Lid 1 

De chauffeur heeft naast zijn diensten ook beschikbaarheidsdiensten, gelet op het aantal 

chauffeurs is dit maximaal 13 weken per jaar. In de week dat de chauffeur 

beschikbaarheidsdienst heeft , dient hij bij oproep te komen en werkzaamheden te 

verrichten.  

Lid 2  

Dit artikellid verwijst naar de vergoeding voor de beschikbaarheidsdiensten geregeld in de 

Uitvoeringsregeling beschikbaarheidsdiensten PNH.  De toelage bedraagt voor een 

beschikbaarheidsdienst in een week  € 268,00 bruto.  

Om praktische redenen is gekozen om een gemiddeld aantal weken, zijnde 13 weken per 

jaar, waarin de chauffeur beschikbaar moet zijn aan te houden en de toelage te middelen 

over 12 maanden salaris. De toelage zal telkens worden verhoogd met de overeengekomen 

CAO verhoging. Bij arbeidsongeschiktheid wordt de in lid 1 bedoelde toelage doorbetaald 

De toelage behoort tot de bezoldiging en zal met overeengekomen cao verhogingen steeds 

worden verhoogd. 

 

Artikel 9 

Lid 1  
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Van de chauffeur wordt verwacht dat hij ook op andere tijden dan maandag tot en met 

vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur werkt.  Op deze grond wordt een 

onregelmatigheidstoelage toegekend. 

Lid 2 

Door te verwijzen naar artikel 3.3.2 van de CAP 2018 heeft deze toelage een duidelijke 

grondslag en behoort deze toelage tot de bezoldiging. De hoogte van de toelage is 

berekend op basis van het verwachte gemiddeld aantal uren per week dat gewerkt wordt 

buiten de reguliere werktijden. De toelage zal telkens worden verhoogd met de 

overeengekomen CAO verhoging. Bij arbeidsongeschiktheid wordt de in lid 1 bedoelde 

toelage doorbetaald 

 

Artikel 10 

Lid 1 

De chauffeur werkt gemiddeld 45 uur per week. Overwerk zal slechts incidenteel (kunnen) 

plaatsvinden gezien de geldende regelgeving (Arbeidstijdenwet). 

Lid 2 

Extra gewerkte uren worden op als verlof gecompenseerd. De compensatie zal plaatsvinden 

als er weinig vraag is naar vervoer, bijvoorbeeld tijdens recesperioden. 

Lid 3 

In het geval het dienstbelang compensatie in tijd niet toestaat worden de overwerkuren 

uitbetaald. 

Lid 4  

De werkgever wil tot een optimale inzet komen van de chauffeurs. Hierbij wordt flexibiliteit 

van de chauffeurs gevraagd. Dit betekent dat de chauffeur bij een grote vervoersvraag in 

een week meer dan 45 uur kan werken en deze extra gewerkte uren kan compenseren als de 

vervoersvraag kleiner is. Per kalenderjaar moeten de extra gewerkte uren gecompenseerd 

zijn, zodat er geen compensatieuren meegenomen worden naar het nieuwe kalenderjaar. 

 

Artikel 11 

Lid 1 

Volgens de Reis- en verblijfkostenregeling kunnen geen vergoedingen worden gedeclareerd 

voor verblijfskosten die binnen tien kilometer van de arbeidsplaats zijn gemaakt.  

De chauffeur kan in verband met het vervoer binnen een marge van tien kilometer te 

rekenen van vanaf de arbeidsplaats soms geen gebruik maken van de door de werkgever 

kosteloos gegeven voorziening van koffie, thee soep of water. De kosten dienen redelijk en 

noodzakelijk te zijn. De kosten voor deze voorziening kunnen door de chauffeur 

gedeclareerd worden. De overige artikelen van de Reis- en verblijfkostenregeling blijven 

onverkort van toepassing. 

Lid 2 

De chauffeur kan tijdens zijn werk niet op vastgestelde tijdstippen lunchen of dineren. Als 

hij daarna kosten moet maken om de lunch of het diner thuis te nuttigen, dan kan hij deze 

kosten declareren. De gemaakte kosten dienen gangbaar te zijn. Een gedeclareerde 

avondmaaltijd dient ook een maaltijd te zijn en niet een versnapering (zoals een reep of 

koek). De overige artikelen van de Reis- en verblijfskostenregeling blijven onverkort van 

toepassing. 

Lid 3  

Hierin zijn de afspraken die gemaakt zijn met de chauffeurs over de te dragen dienstkleding 

verwoordt. Om geen onduidelijkheid te hebben over de vraag of de dienstkleding 

representatief is, zoekt de chauffeur jaarlijks zelf bij een door de werkgever aan te wijzen 

leverancier de kleding en schoenen uit. De werkgever bepaalt de hoogte van het bedrag 

waarvoor de in dit artikellid opgesomde dienstkleding kan  worden aangeschaft. 

Lid 4 

De chauffeur kan maximaal een bedrag ad € 275,- per kalenderjaar declareren bij de 

werkgever voor het reinigen van de dienstkleding. 

Lid 5 

Gemaakte parkeerkosten en overtochten met de pont tijdens de diensttijd van de chauffeur 

worden vergoed door de werkgever. 

Lid 6 

De chauffeur heeft een abonnement op een dagblad en neemt deze in de auto mee voor de 

gedeputeerde. Dit abonnement wordt betaald door de werkgever.  

Lid 7 
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De kosten worden alleen vergoed bij een voldoende gespecificeerde kwitantie. Uit de 

kwitantie moet blijken op welke datum, tijdstip , waarvoor (specifiek) en bij welke 

leverancier deze kosten zijn gemaakt. Kwitanties van een restaurant en of een bezinepomp 

worden geaccepteerd, kwitanties van supermarkten en andere leveranciers worden niet 

geaccepteerd.  

 

Artikel 12 

Lid 1 

Met deze bepaling wordt een oude bestaande circulaire opgenomen in deze regeling. De 

chauffeurs hebben op grond van deze oude circulaire aanspraak op een premie bij 

schadevrij rijden.  

Lid 2  

Bepaalt dat per kalenderhalfjaar de premie wordt beoordeeld en toegekend. 

Lid 3 

De verantwoordelijke leidinggevende beoordeelt indien in dat half jaar toch sprake is van 

schade of de schade aan de chauffeur te wijten is. Bij gedeeltelijke verwijtbaarheid beslist 

de verantwoordelijke leidinggeven of de premie  wordt toegekend. 

Lid 4  

Geeft de hoogte van het bedrag weer. 

Lid 5 

De premie wordt naar evenredigheid berekend per half jaar indien de chauffeur gedurende 

dat half jaar om welke reden dan ook niet daadwerkelijk gewerkt heeft. 

 

Artikel 13 

De inhoud van de genoemde circulaire is opgenomen in artikel 12 van deze regeling. De 

oude circulaire wordt daarom ingetrokken. 

 

Artikel 14 en artikel 15 

De naam van de regeling wordt vermeld in artikel 14 en datum waarop de regeling het 

provinciale blad wordt gepubliceerd is bepalend voor de inwerkingtreding van deze 

regeling. 

 

 

Uitgegeven op ………………. 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

Mw. mr. G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 
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12. Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 

 

(gebaseerd op artikel 3.4.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018) 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen en definities   

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. ambtenaar: de ambtenaar zoals omschreven in artikel 1.1 sub b , , van de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018.  

b. pensioenwet: de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals die gold tot en met 31 

december 1995; 

c. pensioen: een pensioen in de zin van het pensioenreglement van de Stichting 

Pensioenfonds ABP;  

d. overheidsdienst: de tijd dat de ambtenaar in dienst is geweest bij een bij het ABP 

aangesloten werkgever. 

   

Artikel 2 Jubileumgratificatie  

 

1. De ambtenaar ontvangt éénmalig een jubileumtoelage zodra hij 12 ½, 25, 40 en 50 jaar in 

overheidsdienst is. 

2. Niet als overheidsdienst wordt aangemerkt: 

 a. Bij  non-activiteit wegens het bekleden van een politiek ambt, als bedoeld in artikel 5.10 

van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 ; 

 b. de tijd gedurende welke betrokkene volledig onbetaald verlof heeft genoten, zulks voor 

zover dat onbetaald verlof zich uitstrekte over een aaneengesloten periode van meer 

dan 6 maanden; 

 c. de tijd die de ambtenaar aan onbetaald deeltijd verlof direct voorafgaand aan 

pensionering heeft genoten waarbij dit verlof zodanig is gecombineerd met gedeeltelijk 

ABP keuzepensioen dat deze combinatie feitelijk leidt tot een volledig vervroegde 

uittreding bij de provincie. 

3. Samenvallende diensttijd telt voor de toepassing van deze regeling slechts eenmaal mee. 

  

Artikel 3 Berekeningsgrondslag  

 

Grondslag voor de berekening van de jubileumgratificatie is het salaris zoals omschreven in 

artikel 1.1, , sub bb, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 per maand 

van de ambtenaar bij een volledige betrekking, op de dag van het jubileum. 

 

Artikel 4 Hoogte jubileumgratificatie 

 

1. De gratificatie bedraagt: 

       a. bij een 12 ½-jarige diensttijd: een kwart van de berekeningsgrondslag; 
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b. bij een 25-jarige diensttijd: de helft van de berekeningsgrondslag; 

c. bij een 40-jarige diensttijd: een bedrag gelijk aan de berekeningsgrondslag; 

d. bij een 50-jarige diensttijd: een bedrag gelijk aan de berekeningsgrondslag. 

2. Ingeval de diensttijd niet steeds in een volledige betrekking is doorgebracht, wordt de 

gratificatie berekend volgens de formule:  

 

 gratificatie = B/A (X x Y) + C/A x Y, 

 

A is de totale diensttijd (12 ½, 25, 40 of 50 jaren); 

B is de duur van de diensttijd in een onvolledige betrekking; 

C is de duur van de diensttijd in een volledige betrekking; 

X is de gemiddelde verhouding, waarin de onvolledige betrekking(en) heeft (hebben) gestaan 

tot een volledige betrekking; 

Y is de berekeningsgrondslag. 

3. Indien de betrokkene op de datum van zijn ambtsjubileum al dan niet gedeeltelijk onbetaald 

verlof geniet, wordt voor de berekening van zijn ambtsjubileumgratificatie uitgegaan van 

het salaris dat hij genoot direct voorafgaand aan het verlof. 

4. De gratificatie wordt naar boven afgerond op een veelvoud van vijf euro. 

5.     Loonheffingen of inhoudingen worden toegepast volgens de  regelgeving zoals deze luidt 

op  

 het moment waarop de gratificatie wordt uitbetaald. 

6. Met het oog op de berekening van de hoogte van de jubileumgratificatie dient de ambtenaar  

een diensttijdoverzicht van het ABP te overleggen en eventuele andere bewijsstukken van in 

overheidsdienst doorgebrachte tijd die niet pensioengevend is. 

 

Artikel 5 Proportionele gratificatie 

 

1.  Aan de ambtenaar die direct voorafgaande aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 

volledig vervroegd uittreedt door gebruik te maken van de regeling ABP Keuzepensioen al of 

niet gecombineerd met onbetaald verlof, wordt bij die gelegenheid een jubileumgratificatie 

toegekend indien hij bij voortzetting van zijn dienstverband voor of op de dag waarop hij de 

AOW-gerechtigde leeftijd bereikt recht heeft op een jubileumgratificatie wegens een 25-, 40- 

of 50-jarig ambtsjubileum. 

2.  De gratificatie wordt berekend volgens de formule: (d/e) x f, waarin 

-  d is de totale diensttijd van de ambtenaar, waarbij een gedeelte van een dienstjaar naar 

boven wordt afgerond op een heel dienstjaar; 

- e is het aantal jaren, behorende bij het eerstvolgende jubileum (25, 40 of 50 jaren); 

-  f is het bedrag van de gratificatie, dat aan de ambtenaar zou zijn uitgekeerd indien hij 

uiterlijk op de dag waarop hij de aow-gerechtigde leeftijd bereikt, een diensttijd van 25, 

40 of 50 jaar zou hebben voltooid. 

3. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 

ambtenaar aan wie ontslag wordt verleend met toepassing van het bepaalde in artikel 11.1.1, 

onderdelen d, e, f of g van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018. 
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Artikel 6 Geen gratificatie 

 

Indien de ambtenaar ter zake van zijn dienstvervulling  elders reeds een gratificatie of uitkering 

heeft ontvangen, welke naar haar aard overeenkomt met de gratificatie volgens deze regeling, 

vindt geen toekenning van een gratificatie plaats. 

 

Artikel 7 Intrekking 

 

De Jubileumgratificatieregeling provincie Noord-Holland 2010 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 8 Inwerkingtreding 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. 

 

Artikel 9 Citeertitel  

 

Deze regeling wordt aangehaald als Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016. 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 12 juli 2016, nr. 805709, 

afgekondigd in Provinciaal Blad 2016, nr. 78, bekendgemaakt op 28 juli 2016. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 

 

 

 

 

TOELICHTING JUBILEUMGRATIFICATIEREGELING NOORD-HOLLAND 2016 

 

Algemene toelichting 

 

Volgens artikel 3.4.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies 2018 stellen 

Gedeputeerde Staten, nadat hierover overeenkomstig hoofdstuk I overleg met de vakorganisaties 

van overheidspersoneel heeft plaatsgevonden, algemeen verbindende voorschriften vast 

betreffende het recht op een gratificatie wegens ambtsjubileum. Deze 

Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 is een geactualiseerde versie waarin de 

terminologie is aangepast, verwijzingen naar inmiddels vervallen regelingen en wettelijke 

voorschriften zijn vervangen door verwijzingen naar huidige voorschriften en fiscale wetgeving 

is geactualiseerd.  

 

Artikelsgewijze toelichting 
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Artikel 1 Algemene bepalingen en definities 

Uit de omschrijving van het begrip ambtenaar volgt dat als ambtenaar wordt aangemerkt degene 

die als ambtenaar door gedeputeerde staten is aangesteld. Tot die groep behoren zowel de voor 

bepaalde tijd als de voor onbepaalde tijd aangestelde medewerkers. 

 

Artikel 2 Jubileumgratificatie 

Niet meegerekend wordt de tijd waarin sprake was van non-activiteit wegens het bekleden van 

een politieke functie, zoals bijvoorbeeld als wethouder.  

De periode waarin gedeeltelijk (in deeltijd) of volledig onbetaald verlof werd genoten telt weer 

wèl mee, tenzij het verlof langer duurt dan 6 maanden, dan wordt het gedeelte boven 6 maanden 

buiten beschouwing gelaten. 

Ook wordt niet meegerekend de tijd gedurende welke betrokkene onbetaald verlof direct 

voorafgaand aan pensionering heeft genoten waarbij dit verlof zodanig is gecombineerd met 

deeltijd-keuzepensioen  dat deze combinatie feitelijk leidt tot een volledig vervroegde uittreding 

bij de provincie. In laatstbedoeld geval kan overigens wel aanspraak worden gemaakt op een 

proportionele gratificatie (zie artikel 5). 

 

Artikel 3 Berekeningsgrondslag 

Het begrip “salaris” heeft in de Jubileumgratificatieregeling dezelfde betekenis als in de CAP. In 

artikel 1.1, sub bb, van de CAP 2018 wordt het begrip omschreven als: bedrag maand dat op 

grond van deze regeling voor de ambtenaar is vastgesteld. 

Artikel 4 Jubileumgratificatie 

In artikel 4 is bepaald wanneer aanspraak bestaat op een jubileumgratificatie en op welke wijze 

de hoogte van de gratificatie wordt bepaald. 

Om discussie te voorkomen is in het vierde lid bepaald dat als de betrokkene op de 

jubileumdatum onbetaald verlof geniet, wordt uitgegaan van het salaris die direct daaraan 

voorafgaand werden genoten. 

Op de jubileumgratificatie worden loonheffingen en/of inhoudingen toegepast volgens de fiscale 

regelgeving zoals deze luidt op het moment waarop de gratificatie wordt uitbetaald. 

 

Met het oog op de uitvoering van de hiervoor bedoelde berekening wordt aan de betrokkene 

verzocht een diensttijdoverzicht van de pensioeninstelling ABP te overleggen.  

 

Artikel 5 Proportionele gratificatie 

De ambtenaar die gebruik maakt van de mogelijkheid om direct voorafgaand aan het bereiken 

van de AOW-gerechtigde leeftijd volledig vervroegd uit te treden heeft aanspraak op een naar 

evenredigheid berekende gratificatie. Dit geldt alleen als hij bij voortzetting van zijn 

dienstverband op of voor de datum van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd recht zou 

hebben op een jubileumgratificatie wegens een 25-, 40- of 50- jarig ambtsjubileum. Er bestaat 

geen proportionele gratificatie voor een 12 ½ jarig ambtsjubileum. Geen aanspraak op een 

proportionele gratificatie bestaat indien ontslag wordt verleend aan een ambtenaar die niet 

volledig vervroeg uittreedt, maar elders een andere functie heeft aanvaard. Het tweede lid geeft 

aan hoe de proportionele jubileumgratificatie wordt berekend.  
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Volgens het derde lid wordt onder dezelfde condities ook een proportionele gratificatie 

toegekend: 

- indien aan een medewerker reorganisatieontslag wordt verleend; 

- indien een medewerker ontslag wordt verleend na afloop van een periode waarin hij op 

grond van artikel 125 Ambtenarenwet tijdelijk was ontheven van zijn functie 

(bijvoorbeeld als wethouder in een gemeente) en naar het oordeel van gedeputeerde 

staten niet herplaatst kan worden in een passende functie; 

- indien een medewerker ontslag wordt verleend na afloop van langdurig onbetaald verlof 

en naar het oordeel van gedeputeerde staten niet een in passende functie herplaatst kan 

worden; 

- indien een medewerker ontslag wordt verleend wegens ongeschiktheid tot het verrichten 

van zijn arbeid wegens ziekte.  

 

Artikel 6, 7,  8 en 9  

Behoeven geen nadere uitleg. 
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13. Besluit mandaat, volmacht- en machtiging HRM 
 
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 december 2015, nr. 

723518/723536 tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht- en 

machtiging Human Resource Management Noord-Holland 2016 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

 

Gebaseerd op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Overwegende dat de sector Personele Dienstverlening  met ingang van 1 januari 2016 

wijzigt in de sector Human Resource Management; 

 

 

Besluiten vast te stellen: 

 

Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland 

2016. 

 

 

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a CAP 2018: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018; 

b portefeuillehouder: het lid van gedeputeerde staten met de portefeuille Personeel en 

Organisatie. 

 

Artikel 2  

1. Mandaat voor het nemen van besluiten en beschikkingen ter uitvoering van de 

bepalingen in de CAP 2018 en de daaraan gerelateerde uitvoeringsregelingen en 

volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele 

bevoegdheden wordt verleend aan: 

a. de portefeuillehouder en;  

b. de algemeen directeur. 

2. Aan elke directeur wordt, voor zover het de medewerkers betreft die zijn aangesteld bij 

zijn directie, mandaat verleend voor het nemen van beschikkingen ter uitvoering van de 

bepalingen in de CAP 2018 en de daaraan gerelateerde uitvoeringsregelingen en 

volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele 

bevoegdheden. 

3. Aan de voorzitter van gedeputeerde staten en de portefeuillehouder gezamenlijk wordt 

mandaat verleend voor het nemen van beschikkingen die de rechtspositie van de 

algemeen directeur betreffen en volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de 

daarmee verbonden procedurele bevoegdheden. 

 

Artikel 3  

Uitgezonderd van mandaat, volmacht en machtiging zijn de beslissingen met betrekking tot: 

a. de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van provinciaal personeels- en 

organisatiebeleid; 

b. individuele gevallen, als bedoeld in artikel 13.1 van de CAP 2018; 

c. de vaststelling van een lijst van functies waarvoor een verklaring omtrent het gedrag 

vereist is, als bedoeld in artikel2.2.1 , derde lid van de CAP 2018; 

d. het vaststellen van nadere regels inzake de rechtspositie in verband met het uitvoeren 

van “andere werkzaamheden” als bedoeld in artikel6.1 , zevende lid van de CAP 2018; 

e. het vaststellen van nadere regels omtrent de te volgen procedure bij reorganisaties en 

omtrent de personele gevolgen van reorganisaties als bedoeld in artikel 11.2.1 van de 

CAP 2018; 

f. het vaststellen van percentages voor een groep van ambtenaren, als bedoeld in 

artikel3.3.2 , vierde lid van de CAP 2018; 

g. het vaststellen van een vaste toelage voor de ambtenaar onderscheidenlijk voor een 

groep van ambtenaren als bedoeld in artikel 3.3.2 , vijfde lid van de CAP 2018; 

h. ; 
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i. het vaststellen van nadere regels voor arbeidsmarkttoelage en bindingspremie en het 

bepalen van de groepen van ambtenaren aan wie die kunnen worden toegekend als 

bedoeld in artikel3.3.4 , zevende lid van de CAP 2018; 

j. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften voor het toekennen van een 

toelage aan groepen van ambtenaren als bedoeld in artikel 3.3.5, eerste lid van de CAP 

2018; 

k. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften inzake het recht op een 

gratificatie wegens ambtsjubileum als bedoeld in artikel 3.4.2 van de CAP 2018; 

l. het vaststellen van nadere regels voor vergoeding voor overwerk als bedoeld in 

artikel3.4.3 , lid 8 en 9 van de CAP 2018;  

m. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften inzake het recht op een 

vergoeding voor andere extra diensten dan overwerk als bedoeld in artikel 3.4.4 van de 

CAP 2018; 

n. het vaststellen van een algemene werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4.2 van de 

CAP 2018; 

o. het vaststellen van regels met betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan de begeleiding van ziekteverzuim, verplichtingen inzake ziek- en hersteldmelding 

als bedoeld in artikel7.1.1 van de CAP 2018;  

p. het vaststellen van een lijst met functies waarvoor een medische keuring bij aanstelling 

of functiewijziging is vereist, als bedoeld in artikel2.2.2 , eerste lid van de CAP 2018; 

q. tot het aangaan van een collectieve overeenkomst zorgverzekering, als bedoeld in 

artikel7.3.1 , eerste lid van de CAP 2018; 

r. het aanwijzen van ambtenaren die werkzaamheden verrichten waaraan het risico van 

financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van 

koersgevoelige informatie is verbonden als bedoeld in artikel2.5.4 lid 2 , van de CAP 

2018; 

s. het vaststellen van nadere regels inzake integriteit als bedoeld in artikel2.5.4, lid  4 van 

de CAP 2018; 

t. het vaststellen van een procedure bescherming ambtenaar bij vermoedens van 

misstanden als bedoeld in artikel2.5.5 , van de CAP 2018; 

u. het stellen van regels inzake vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens 

dienstreizen en inzake vergoeding van verhuiskosten en pensionkosten als bedoeld in 

artikel3.1.4 , eerste en tweede lid van de CAP 2018; 
v. het vaststellen van regels inzake vergoeding van kosten voor dienstkleding en 

onderscheidingstekens als bedoeld in artikel3.1.4 , derde lid van de CAP 2018; 

w.  het vaststellen van regels voor vergoeding voor andere kosten in verband met de 

functievervulling als bedoeld in artikel3.1.4 , vierde lid van de CAP 2018; 

x. het regelen van de faciliteiten bij een verplichte opleiding als bedoeld in artikel 8.3.3 lid 

4 van de CAP 2018; 

y. het aanwijzen van leden van de delegatie voor het overleg met vakorganisaties van 

overheidspersoneel als bedoeld in artikel 12.2.1 . tweede lid van de CAP 2018; 

z. het maken van nadere afspraken met de vakorganisaties van overheidspersoneel over 

de wijze van overleg als bedoeld in artikel12.2.2 , lid 1 van de CAP 2018; 

aa. de benoeming, ontslag en schorsing van de algemeen directeur en de directeuren; 

bb. beslissingen op bezwaar indien het desbetreffende organisatieonderdeel dat het 
primaire besluit heeft voorbereid (op onderdelen) contrair gaat aan het advies van de 

bezwarencommissie personeelsbesluiten; 

cc. het vaststellen van het reglement op de behandeling van bezwaarschriften personeel 

provincie Noord-Holland; 

dd. het vaststellen van het reglement personeelspas. 
 

Artikel 4  

Het mandaat, de volmacht en de machtiging aan de algemeen directeur heeft geen 

betrekking op beslissingen: 

a. met betrekking tot uitsluitend zijn eigen rechtspositie;  
b. die strekken tot definitieve vaststelling van een ontwerpbesluit waarmee het 

Georganiseerd Overleg heeft ingestemd; 

c. tot het treffen van een bijzondere voorziening als bedoeld in artikel 13.1 lid 2 van de 

CAP 2018 of waarbij gebruik wordt gemaakt van één van de hardheidsclausules die 

daarin zijn voorzien; 
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d. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften inzake voorzieningen bij 

deeltijdontslag en aansluitend volledig ontslag, in aanvulling op de FPU-uitkering, als 

bedoeld in artikel11.1.4 , derde lid van de CAP 2018; 

e. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften inzake voorzieningen bij 

werkloosheid in aanvulling op de Werkloosheidswet als bedoeld in artikel 11.4.1 van 
de CAP 2018;  

f. tot het vervangen van bijlage 1 van de CAP 2018 waarin het salarisgebouw is 
vastgelegd, als bedoeld in artikel3.1.2 , eerste lid van de CAP 2018;  

g. ; 

h. ; 

i. ; 

j. tot het regelen van de faciliteiten ingeval een opleiding van een ambtenaar buiten de 
werktijd plaatsvindt, als bedoeld in artikel 8.3.3 lid 4 van de CAP 2018; 

k. ; 

l. beslissing op bezwaar.  

 

Artikel 5  
Het mandaat aan de directeuren heeft geen betrekking op beslissingen met betrekking 

tot: 
a. uitsluitend zijn eigen rechtspositie, de rechtspositie van functionarissen die 

hiërarchisch rechtstreeks onder de directeuren vallen, en de rechtspositie van de 

sectormanagers;  

b. het verlenen van ontslag als disciplinaire straf, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel, als bedoeld in artikel 11.1.1 sub m van de CAP 2018, op 

voordracht van de directeur van het desbetreffende organisatieonderdeel; 

c. het vaststellen van de zwaarte van de functie met behulp van een systeem van 

methodische functiewaardering als bedoeld in artikel3.2.1, tweede lid van de CAP 

2018; 

d. ; 

e. het jaarlijks aanwijzen van maximaal 7 werkdagen als collectieve roostervrije 

dagen als bedoeld in artikel 4.3 van de CAP 2018; 

f. het opleggen van de disciplinaire straf van ontslag als bedoeld in artikel10.3 , 

eerste lid onder d van de CAP 2018,  op voordracht van de directeur van het 

desbetreffende organisatieonderdeel; 

g. het niet ten uitvoerlegging van de disciplinaire straf, als bedoeld in artikel 10.3, 

tweede lid van de CAP 2018;  

h. het zorgdragen voor het niet benadelen van de ambtenaar in verband met 

activiteiten als lid van een vakorganisatie als bedoeld in artikel 9.1 van de CAP 

2018; 

i. het vaststellen van het protocol vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling; 
j. het vaststellen van een regeling in de rechtspositie van een stagiair; 

k. het vaststellen van de uitvoeringsregeling sportbijdrage; 
l. het vaststellen van het werving en selectiebeleid. 
 

 

Artikel 6  

1. De algemeen directeur kan ter uitoefening van het aan hem verleende mandaat, de 

volmacht en de machtiging schriftelijk rechtstreeks ondermandaat, ondervolmacht en -

machtiging verlenen aan sectormanagers, unitmanagers en medewerkers. 

2. Het verlenen van ondermandaat geschiedt zo nodig onder het stellen van aanvullende 

voorwaarden en beperkingen. 

 

 

Artikel 7   

Ondermandaat, ondervolmacht en –machtiging aan medewerkers kan slechts verleend 

worden voor: 

b. het afwijzen van open sollicitaties en verzoeken om stageplaatsen; 

c. het voeren van correspondentie van informatieve aard in verband met bezwaar en 

beroep tegen rechtspositionele besluiten. 
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Artikel 8  

1. Elk verleend ondermandaat, volmacht en machtiging en wijziging daarvan wordt 

aangetekend op een als zodanig gewaarmerkte ondermandaatlijst die de algemeen 

directeur vaststelt en goedkeurt.  

2. Bekendmaking van het ondermandaat- volmacht en machtiging geschiedt door plaatsing 

van het ondermandaat, - volmacht en machtiging in het provinciaal blad. 

 

 

Artikel 9  

Voor de toepassing van deze regeling geldt de volgende vervangingsregeling: 

a. bij afwezigheid of verhindering van zowel de portefeuillehouder als diens 

plaatsvervanger treedt de commissaris van de Koning als vervanger op; 

b. bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur treedt volgens de door de 

algemeen directeur vastgestelde vervangingsregeling provinciesecretaris één van de 

directeuren als vervanger op; 

c. bij afwezigheid of verhindering van één van de directeuren treedt een volgens de door 

de directeur vastgestelde vervangingsregeling functionaris als vervanger op; 

d. bij afwezigheid of verhindering van zowel de algemeen directeur als de directeuren 

treedt de portefeuillehouder als vervanger op. 

 

 

Artikel 10  

De uitoefening van de verleende ondermandaten, ondervolmachten en machtigingen 

geschiedt binnen de grenzen van de daarvoor vastgestelde budgetten en met inachtneming 

van het geldende recht en de geldende beleids- en uitvoeringsregels. 

 

 

Artikel 11  

1. De sectormanager Human Resource Management van de provincie houdt een 

mandaatregister bij, waarin dit besluit en de in artikel 8 bedoelde ondermandaat- 

volmacht en machtigingslijst wordt opgenomen. 

2. De sectormanager Human Resource Management herstelt kennelijke verschrijvingen, 

waaronder onjuiste verwijzingen naar artikelen van andere regelingen. 

 

 

Artikel 12  

1. De gemandateerden stellen gedeputeerde staten of de portefeuillehouder in kennis van 

krachtens mandaat, ondervolmacht of -machtiging genomen besluiten waarvan zij 

moeten aannemen dat kennisneming door het college of de betrokken 

portefeuillehouder van belang is. 

2. De portefeuillehouder kan zich door de gemandateerden laten informeren over de 

krachtens mandaat genomen besluiten. 

3. De ondergemandateerden stellen de betrokken directeur of de algemeen directeur in 

kennis van krachtens ondermandaat genomen besluiten waarvan zij moeten aannemen 

dat kennisneming door de directeur of de algemeen directeur van belang is. 

 

 

Artikel 13 

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging personeelszaken Noord-Holland 2011 wordt 

ingetrokken. 

 

 

Artikel 14  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het 

provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. 
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Artikel 15  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human 

Resource Management Noord-Holland 2016. 

 

 

Haarlem, 1 december 2015. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

Afgekondigd in Provinciaal Blad 2015, nr. 156, uitgegeven op 14 december 2015. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 

 

 

 

TOELICHTING 

 

Algemeen 

Het Mandaatbesluit Human Resource Management 2016 heeft uitsluitend betrekking op de 

verlening van mandaat voor bevoegdheden van gedeputeerde staten op personeelsgebied, 

te weten het vaststellen van nadere regels (het nemen van besluiten van algemene 

strekking) en het nemen van rechtspositionele besluiten ten aanzien van ambtenaren (het 

treffen van beschikkingen) op basis van de CAP en bijbehorende uitvoeringsregelingen aan 

individuele leden van gedeputeerde staten, aan de Algemeen directeur en aan de 

directeuren.  

Tevens heeft dit mandaat ook betrekking op het besluit tot en het aangaan van 

overeenkomsten die voortvloeien uit de CAP. Te denken valt bijvoorbeeld aan het afsluiten 

van arbeidsovereenkomsten. 

 

1. Karakter mandaat 

Als mandaatverlenend orgaan blijven gedeputeerde staten altijd bevoegd om zelf de 

gemandateerde besluiten te nemen. Ook kunnen zij voor bijzondere gevallen een regeling 

treffen die afwijkt van het bepaalde in dit besluit. De algemeen directeur kan op verzoek 

van de directeuren een ondermandaat voor de desbetreffende directie vaststellen. 

 

Uit het systeem in deze regeling volgt dat een (onder)gemandateerde niet bevoegd is een 

beschikking te nemen die zijn eigen rechtspositie raakt.  

 

2. Financieel kader 

Aan een verleend mandaat ligt tevens het uitgangspunt ten grondslag dat dit ook 

betrekking heeft op de bijbehorende bevoegdheid om te beschikken over de daarvoor 

benodigde financiële middelen. Dat geeft meteen aan dat men als gemandateerde geen 

besluiten kan nemen als hiervoor geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar 

zijn. 

 

3. Beslissingen op bezwaar 

Beslissingen op bezwaar mogen alleen worden genomen op een hoger niveau dan het 

niveau van de functionaris die de beschikking heeft getroffen.  

 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel 2 

Via lid 1 van dit artikel wordt een rechtstreeks open mandaat verleend aan de 

portefeuillehouder P&O en de algemeen directeur. Dat wil zeggen dat zij bevoegd zijn alle 

besluiten te nemen en beschikkingen te treffen die niet zijn opgesomd in artikel 3. Dit geldt 

voor zowel besluiten van algemene strekking als beschikkingen. 
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De directeuren hebben alleen mandaat voor het nemen van beschikkingen (lid 2).  

Beschikkingen ten aanzien van de algemeen directeur worden in mandaat genomen door de 

voorzitter van GS en de portefeuillehouder P&O gezamenlijk (lid 3). 

Uitgezonderd hiervan zijn benoeming, ontslag en schorsing van de algemeen directeur en 

de directeuren: dat gebeurt door GS plenair (artikel 3 onder cc). 

 

Onder procedurele bevoegdheden worden de bevoegdheden verstaan die samenhangen met 

de inhoudelijke besluitvorming. Zonder de uitoefening van deze bevoegdheden wordt de 

inhoudelijke besluitvorming belemmerd. Gelet op het afgeleide karakter van deze 

bevoegdheden moet met name worden gedacht aan feitelijke handelingen zoals het afdoen 

en voeren van correspondentie, verstrekken van informatie, het inwinnen van adviezen, het 

aangaan van bindend overleg en het verlenen van inspraak. Als er specifieke voorschriften 

zijn gegeven - bijvoorbeeld regels die de rechtspositie van de ambtenaar beogen te 

beschermen - moeten deze daarbij in acht worden genomen. In het algemeen is het niet 

noodzakelijk, dat uit de correspondentie of voorbereidingshandeling blijkt, dat zij verband 

houdt met een gemandateerde bevoegdheid.  

 

Artikel 3, 4 en 5 

Artikel 3 betreft een opsomming van de bevoegdheden die uitsluitend door GS plenair (rode 

minute) worden uitgeoefend. Artikel 4 heeft betrekking op de bevoegdheden die door GS en 

de portefeuillehouder P&O worden uitgeoefend (rode en blauwe minute).  

Artikel 5 ziet toe op de uitoefening van een aantal bevoegdheden door GS, de 

portefeuillehouder P&O en de algemeen directeur. 

 

Artikel 6 en 7 

De algemeen directeur kan het aan hem verleende mandaat ondermandateren aan 

(adjunct)sectormanagers, unitmanagers en – voor enkele onderwerpen – aan 

medewerkers. Dit ondermandaat heeft het karakter van een benoemd mandaat, met 

andere woorden: op de ondermandaatlijst moet nauwkeurig worden aangegeven aan 
welke functie waarvoor ondermandaat wordt verleend. Zaken die niet op de 

ondermandaatlijst staan vermeld, kunnen alleen worden afgedaan door de directeuren 

zelf, indien hun mandaat daartoe de bevoegdheid biedt. Anders zijn in ieder geval de 
algemeen directeur, de portefeuillehouder P&O en zijn plaatsvervanger of uiteraard GS-

plenair bevoegd.  

Bij afwezigheid van de (onder)gemandateerde kan de formele plaatsvervanger het 

mandaat uitoefenen. De plaatsvervanger treedt immers in de functie van de 

(onder)gemandateerde. De ondermandaatstructuur wordt daarom opgehangen aan 
functiebenamingen en niet aan met name genoemde personen.  
Artikel 10 

Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden moet steeds de resterende 

budgetruimte in ogenschouw te worden genomen, aangezien overschrijding ervan in 

beginsel niet kan leiden tot bijstelling van het toegekende budget. 

 

Afwijking van beleids- en uitvoeringsregels is alleen mogelijk, indien dat uitdrukkelijk is 
toegestaan. Indien de regeling of het beleid beleidsvrijheid biedt, dan spreekt het voor 

zich dat de uitoefening van de bevoegdheid ook in overeenstemming dient te zijn met 

beleid dat door de algemeen directeur in overleg met de ondernemingsraad is 

vastgesteld. De gemandateerde bevoegdheden dienen, ook wanneer er een zekere 

beleidsvrijheid is, altijd met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur te worden uitgeoefend. 
Artikel 11, lid 2 

De noodzaak tot herstel van onjuiste verwijzingen naar artikelen van andere regelingen kan 

zich met name voordoen als de artikelnummers van de CAP gewijzigd zijn. 

 

 

Uitgegeven op 14 december 2015 
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Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 
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14. Besluit ondermandaat, volmacht- en machtiging HRM 
personeelszaken 2016 

 

Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015,  

nr. 721556/721605 tot vaststelling van het Besluit ondermandaat, –volmacht en 

machtiging Human Resource Management Noord-Holland 2016 

 

 
De provinciesecretaris van Noord-Holland; 
 

Gelet op artikel 6 en artikel 7 van het Besluit mandaat, volmacht- en machtiging  

Human Resource Management 2016;  

 

Besluit vast te stellen: 

 

Besluit ondermandaat, – volmacht en machtiging Human Resource Management 

personeelszaken Noord-Holland 2016 
 

 

Artikel 1  
1. Aan elke sector- en unitmanager van de directie Beleid, de directie Concernzaken, de 

directie Beheer en Uitvoering en het Kabinet wordt - voor zover het de medewerkers 

betreft die zijn aangesteld bij zijn sector of unit - de bevoegdheid verleend inzake:  

a. het verlenen en weigeren van algemeen verlof als bedoeld in artikel 5.3 lid 1 en 2 

van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP 2018);  

b. het intrekken van algemeen verlof wegens zwaarwegende  bedrijfs- of 

dienstbelangen als bedoeld in artikel 5.3 ,  lid 6 van de CAP 2018;  

c. het verlenen van uren als niet opgenomen algemeen verlof wegens ziekte als  

bedoeld in artikel 5.4 van de CAP 2018;  

d. het verlenen en weigeren van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 5.7 en 5.8 

van de CAP 2018.  

2. Onder de uitoefening van de in het eerste lid genoemde bevoegdheden wordt tevens 

begrepen het verrichten van de daarvoor vereiste handelingen in het ERP 

applicatiesysteem van SAP.  

  

Artikel 2  
Aan elke sectormanager van de directie Beheer & Uitvoering en de sectormanagers 
Concern Service Centre en Subsidies/Inkoop van de directie Concernzaken wordt - voor 

zover het de medewerkers betreft die zijn aangesteld bij zijn sector – tevens de 

bevoegdheid verleend inzake:  
a. het verlenen van buitengewoon verlof voor (on)bepaalde tijd, al dan niet met  

    behoud van volle of gedeeltelijke bezoldiging en op door hen te bepalen wijze, als    

    bedoeld in artikel 5.13van de CAP 2018;  

b. het vaststellen van beoordelingen van de medewerkers van de onder hen   

    ressorterende units als bedoeld in de Regeling Jaargesprekken;  

c. het bevorderen van inschakeling in de arbeid binnen de provinciale organisatie ten   

    aanzien  van de ambtenaar die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van   
    ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten, als bedoeld in artikel 7.4.1 van de CAP 

2018.  

 

Artikel 3  
Aan de medewerkers van de sector Concern Service Centre unit personeels- en 

salarisadministratie wordt de bevoegdheid verleend tot het afwijzen van open sollicitaties 

en verzoeken om stageplaatsen.  
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Artikel 4  
Aan de juridisch adviseur van de sector Human Resource Management wordt de  

bevoegdheid verleend tot het voeren van correspondentie van informatieve aard in 

verband met  bezwaar en beroep tegen rechtspositionele besluiten.  

 

Artikel 5 Vervangingsregeling  

Bij afwezigheid of verhindering van één van de in het ondermandaat genoemde 
functionarissen wordt deze vervangen volgens de door de directeur van het 

desbetreffende organisatieonderdeel opgestelde vervangingsregeling.  

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking 
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. 

2. Het Besluit Ondermandaat –volmacht en machtiging Personeelszaken Noord-Holland 

2013 wordt ingetrokken per 1 januari 2016. 

 

 

 

Haarlem, 30 november 2015 

 

 
De provinciesecretaris van Noord-Holland, 

 

 

G.E.A. van Craaikamp.  

 

 

 
Afgekondigd in Provinciaal Blad 2015, nr. 157, uitgegeven op 11 december 2015 
Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 
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15. Levensloopregeling provincies 

 

(Gebaseerd op artikel 5.14 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 

2018 (CAP 2018)) 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen  

 

Artikel 1  Definities 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. levensloopinstelling: een door de ambtenaar gekozen kredietinstelling of 

verzekeraar als bedoeld in artikel 19g, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 

1964, zoals dit artikellid op 31 december 2011 luidde; 

b. levenslooprekening: een geblokkeerde rekening op naam van de ambtenaar bij 

een levensloopinstelling waarmee een levenslooptegoed wordt opgebouwd; 

c. levenslooptegoed: de bij een levensloopinstelling opgebouwde voorziening in 

geld,  vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee 

behaalde rendementen; 

d. levensloopverzekering: een verzekering op naam van de ambtenaar bij een 

levensloopinstelling waarmee een levenslooptegoed wordt opgebouwd; 

e. loon: loon als bedoeld in artikel 19g, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de 

loonbelasting 1964, zoals dit onderdeel op 31 december 2011 luidde. 

 

Hoofdstuk 2 Sparen 

 

Artikel 2 Deelname 

 

De ambtenaar heeft onder bij en krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde 

voorwaarden elk kalenderjaar recht deel te nemen aan deze regeling. De ambtenaar kan 

daartoe eenmaal per jaar bij gedeputeerde staten een aanvraag indienen. De aanvraag 

wordt minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum ingediend. 

 

Artikel 3 Bronnen 

 

De ambtenaar kan voor deelname aan de in artikel 2 bedoelde regeling de volgende 

bronnen inzetten: 

a. het salaris, voor zover dat uitgaat boven het voor de ambtenaar geldende 

wettelijk minimumloon; 

b. de toelagen als bedoeld in de artikelen 3.3.1tot en met 3.3.5 van de CAP 2018;  

c. het budget uit het IKB. 

 

Artikel 4 Aanvraag sparen voor verlof 

 

1. De in artikel 2 bedoelde aanvraag wordt voor elk kalenderjaar opnieuw 

ingediend en bevat in ieder geval de volgende gegevens: 

a. de levensloopinstelling; 

b. het nummer van de levenslooprekening of het (polis)nummer van de 

levensloopverzekering; 

c. tot welke bedragen uit de in artikel 3 genoemde bronnen wordt gespaard; 

d. of eenmalig dan wel maandelijks wordt gespaard; 

e. de begin- en einddatum van de spaarperiode indien is gekozen voor maandelijks 

sparen; 

f. een verklaring van de ambtenaar waaruit blijkt: 

- dat hij bekend is met de inhoud van deze regeling; 

- of hij in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen een 

levenslooptegoed heeft opgebouwd en wat de omvang daarvan is op 1 januari 

van het kalenderjaar van de ondertekening van de verklaring; 
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- of hij een voorziening heeft ingevolge een regeling voor verlofsparen als 

bedoeld in artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dit artikel op 31 

december 2005 luidde, en wat het laatst bekende saldo van die rekening is; 

- dat hij ermee instemt dat zijn gehele of gedeeltelijke levenslooptegoed aan de 

provincie wordt uitgekeerd in situaties als bedoeld in artikel 6, derde lid, of 

artikel 12;  

- dat hij ermee instemt dat de levensloopinstelling aan de provincie informatie 

over de omvang van het levenslooptegoed verstrekt. 

2. Indien het een eerste aanvraag betreft gaat deze vergezeld van een verklaring 

van de levensloopinstelling waaruit blijkt dat deze instelling: 

a. ten aanzien van de levenslooprekening of de levensloopverzekering conform het 

gestelde in deze regeling en het bepaalde bij en krachtens de Wet op de 

loonbelasting 1964 zal handelen; 

b. de provincie aan het begin van elk kalenderjaar een opgave zal verstrekken van 

het levenslooptegoed op 1 januari van dat jaar. 

3. Indien het een eerste aanvraag betreft en in een of meer inmiddels beëindigde 

dienstbetrekkingen een levenslooptegoed is opgebouwd gaat de aanvraag 

vergezeld van een verklaring van de levensloopinstelling waar dat tegoed is 

opgebouwd, waarin wordt aangegeven hoeveel jaren de ambtenaar heeft 

gespaard, in welke kalenderjaren en tot welke bedragen in die jaren een 

voorziening in geld is uitgekeerd en wat de omvang van het levenslooptegoed is 

op 1 januari van het lopende kalenderjaar. 

4. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door Gedeputeerde Staten 

vastgesteld formulier. 

 

Artikel 5 Beslissing op de aanvraag  

 

1. Gedeputeerde Staten kennen de in artikel 2 bedoelde aanvraag toe binnen 30 

dagen na ontvangst daarvan, tenzij  het levenslooptegoed, vermeerderd met 

a. het levenslooptegoed uit een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen; 

en 

b. het saldo van de regeling voor verlofsparen als bedoeld in artikel 11 van de Wet 

op de loonbelasting 1964, zoals dit artikel luidde op 31 december 2005; 

 op 1 januari van het kalenderjaar waarin de voorziening in geld zal worden 

gespaard gelijk is aan of meer bedraagt dan 2,1 maal het loon over het 

voorafgaande kalenderjaar. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid  blijft een salarisvermindering buiten 

beschouwing voor zover deze het gevolg is van het aanvaarden van een 

deeltijdfunctie of een lager gekwalificeerde functie in de periode die aanvangt 

10 jaar direct voorafgaand aan de pensioendatum mits de omvang van het 

dienstverband in geval van het aanvaarden van een deeltijdfunctie niet met meer 

dan 50% vermindert. 

3. De beslissing op de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan 

de ambtenaar en de levensloopinstelling. 

 

Artikel 6 Maximum te sparen bedrag 

 

1. Uit de in artikel 3 genoemde bronnen kan per kalenderjaar ten hoogste 12% van 

het loon over dat jaar worden ingezet voor de levensloopregeling. 

2. Het in het eerste lid bedoelde maximumpercentage geldt niet voor de ambtenaar 

die op 31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar maar niet de leeftijd van 56 jaar 

heeft bereikt. 

3. Indien gedurende een kalenderjaar uit de in artikel 3 genoemde bronnen meer 

dan 12% van het loon over dat kalenderjaar is ingezet wordt, tenzij het tweede 

lid van toepassing is, het bovenmatig gedeelte voor het einde van dat 

kalenderjaar door de levensloopinstelling aan de provincie uitgekeerd op een 

door de provincie aangegeven wijze. Dit bovenmatig gedeelte wordt voor het 

einde van het kalenderjaar als salaris aan de ambtenaar uitgekeerd. 
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Artikel 7  Storting en overmaking 

 

De uit de in artikel 3 genoemde bronnen te sparen bedragen worden door de provincie 

gestort op de levenslooprekening dan wel overgemaakt als premie voor de 

levensloopverzekering, zo mogelijk in de maand waarin de door de ambtenaar 

aangewezen bronnen aan hem zouden zijn uitbetaald. Het is de ambtenaar niet 

toegestaan gelden rechtstreeks op zijn levenslooprekening te storten of rechtstreeks 

als premie over te maken voor de levensloopverzekering. 

 

Artikel 8  Aanvraag beëindiging spaarperiode 

 

Op aanvraag van de ambtenaar wordt de spaarperiode beëindigd uiterlijk met ingang 

van de tweede maand na ontvangst van die aanvraag. 

 

Artikel 9 Vervallen 

 

Hoofdstuk 3  Opnemen van levenslooptegoed 

 

Artikel 10 Aanvraag opname levenslooptegoed 

 

1. De ambtenaar kan een aanvraag tot opname van levenslooptegoed indienen. In die 

aanvraag vermeldt de ambtenaar het bedrag van de opname. 

2. De in het eerste lid bedoelde aanvraag bevat een machtiging van de ambtenaar om 

een uitkering ter grootte van het in de aanvraag aangegeven bedrag ten laste van 

diens levenslooptegoed aan de provincie te verstrekken op een door de provincie 

aangegeven wijze. 

3. Indien de ambtenaar het levenslooptegoed geheel of ten dele wil gebruiken ten 

behoeve van de opname van onbetaald verlof op grond van de Wet arbeid en zorg of 

op grond van de CAP 2018, dan wordt de aanvraag tot opname van levenslooptegoed 

ten minste drie maanden vóór de gewenste aanvangsdatum ingediend. 

  

Artikel 11 Beslissing en uitbetaling 

 

1. Gedeputeerde Staten kennen de in artikel 10, eerste lid, bedoelde aanvraag toe 

binnen 30 dagen na ontvangst daarvan en maken de beslissing op de aanvraag zo 

spoedig mogelijk bekend aan de ambtenaar en aan de levensloopinstelling. 

2. Na ontvangst van de in artikel 10, tweede lid, bedoelde uitkering wordt deze na 

inhouding van loonheffing aan de ambtenaar uitgekeerd. 

3. De uitkering aan de ambtenaar is niet aan te merken als salaris of bezoldiging. 

4. Indien geld uit het levenslooptegoed wordt ingezet voor toegekend onbetaald verlof, 

verstrekken gedeputeerde staten, voor zover het saldo uit dat tegoed toereikend is, 

de ambtenaar gedurende de periode van onbetaald verlof maandelijks een uitkering 

ter hoogte van het bij de aanvraag aangegeven percentage van de bezoldiging over 

de maand, direct voorafgaande aan de datum van ingang van dat verlof. De uitkering 

is ten hoogste gelijk aan de bezoldiging. Indien het onbetaald verlof voor een deel 

van de voor de ambtenaar geldende arbeidsduur is toegekend gaat de uitkering 

tezamen met het daarnaast genoten loon bij de provincie niet uit boven de 

bezoldiging.  

 

Hoofdstuk 4 Beëindiging bij overlijden 

 

Artikel 12  Overlijden 

 

In geval van overlijden van de ambtenaar wordt het levenslooptegoed overeenkomstig 

de geldende voorwaarden van de levensloopinstelling aan de provincie uitgekeerd op 

een door de provincie aangegeven wijze. Het levenslooptegoed wordt na inhouding van 

loonheffing uitgekeerd aan de erfgenamen van de ambtenaar. 

 

Hoofdstuk 5  Overgangsregeling 
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Artikel 13 

 

(P.M.)  

 

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding en citeertitel 

 

Artikel 14  Inwerkingtreding 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 

 

Artikel 15  Citeertitel 

 

Deze regeling wordt aangehaald als Levensloopregeling provincies. 

  

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

17 mei 2006  

 

 Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2011, afgekondigd 

in de Provinciaal Bladen 2011-13 en 2011-14, beide uitgegeven op 16 februari 

2011; 

 Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2013, nr. 

210610/210625, afgekondigd in provinciaal blad 2013, nr. 106, uitgegeven op 25 

juli 2013; 

 Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 20 februari 2014, nr. 

291125/320736, afgekondigd in provinciaal blad 2014, nr. 29, uitgegeven op 28 

maart 2014; 

 Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 22 januari 2015, nr. 545069, 

afgekondigd in provinciaal blad 2015, nr. 16, uitgegeven op 10 februari 2015; 

 Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 4 januari 2016, nr. 

715974/736418, afgekondigd in Provinciaal Blad 2016, nr. 18, uitgegeven op 16 

februari 2016. 

 Gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 19 december 2017, nr. 

959257/1016370. 

 

 

 

 

 

Toelichting van de Levensloopregeling Provincies 

 

ALGEMEEN 

Sedert 1 januari 2012 is de wettelijke levensloopregeling vervallen en is er nog slechts een 

overgangsregeling van kracht voor bestaande deelnemers die op 31 december 2011 een 

spaartegoed hadden. De overgangsregeling loopt tot 1 januari 2022.Bestaande deelnemers met 

een spaartegoed van € 3.000 of meer hadden twee keuzes: 

- Zij kunnen het volledige tegoed in 2013 in één keer opnemen. Dit geeft hen een 

fiscaal voordeel: zij betalen belasting over 80% van het spaartegoed dat op 31 

december 2011 op de rekening stond. Over het in 2012 gespaarde bedrag wordt 100% 

belasting betaald. Zij mogen zelf weten waaraan zij het tegoed besteden. Hierna 

kunnen ze niet opnieuw via de levensloopregeling gaan sparen. 
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- Zij kunnen kiezen voor voortzetting van deelname aan de oude levensloopregeling 

die voor hen gehandhaafd blijft. Zij kunnen doorsparen tot uiterlijk het einde van de 

overgangsperiode. Daarna komt (de rest van) het spaartegoed in één keer vrij. Zij 

kunnen in de overgangsperiode hun spaartegoed in zijn geheel of in delen opnemen. 

Zij mogen zelf bepalen wanneer ze dat doen en waaraan zij het geld besteden. De 

besteding is met andere woorden niet langer beperkt tot uitkeringen tijdens 

onbetaald verlof of voor extra pensioen.     

Voor bestaande deelnemers die op 31 december 2011 een spaartegoed hadden van minder dan € 

3.000 is dit tegoed op 1 januari 2013 vrijgekomen. Het spaartegoed is in 2013 in één keer 

uitbetaald.  Zij betalen belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op hun 

rekening stond. Over het in 2012 gespaarde bedrag wordt 100% belasting betaald  Een eventuele 

levensloopverlofkorting wordt verrekend.  

De levensloopregeling staat niet meer open voor nieuwe deelnemers. 

De levensloopregeling provincies is nu afgestemd op de deelnemers die onder de 

overgangsregeling vallen. De deelnemers dus met een spaartegoed op 31 december 

2011 van € 3.000 of meer die hebben gekozen voor voortzetting van hun deelname aan 

de (overgangs)regeling.  

 

De ambtenaar die gekozen heeft voor voortgezette deelname aan de overgangsregeling 

kan  uit het brutoloon geld  sparen. De werkgever is verplicht om daaraan mee te 

werken. Sparen gebeurt belastingvrij, de loonheffing wordt ingehouden bij opname uit 

het levenslooptegoed. Een voorbeeld ter verduidelijking. Een ambtenaar heeft op 31 

december 2011 € 6.500 aan levenslooptegoed en heeft in 2012 € 1.000 gespaard. Hij 

kan tot 31 december 2021 blijven doorsparen. Hij neemt in maart 2013 € 5.000 op en in 

oktober 2013 de rest.  

Hij betaalt in 2013 belasting over € 5.000 en over (80% van € 2.500=) € 2.000, dus over 

in totaal € 7.000. Het te sparen bedrag wordt naar keuze van de ambtenaar gestort op 

een geblokkeerde rekening bij een bank of als premie bij een verzekeraar. Voor 

opname uit het levenslooptegoed is toestemming nodig van zowel de werknemer als de 

werkgever. Het levenslooptegoed kan worden meegenomen naar een volgende 

werkgever. Sinds 2012 wordt er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.  

De reeds opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting kunnen bij opname van het 

tegoed worden verzilverd. Die is € 205 per tot 1 januari 2012 gespaard jaar, maar nooit 

groter dan het bedrag dat vrijvalt of wordt opgenomen.    

 

De ambtenaar kan per jaar maximaal 12% van zijn brutoloon sparen tot een maximum 

van 210% van het jaarloon. Het maximum van 12% geldt niet voor de ambtenaar die op 

31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar maar niet de leeftijd van 56 jaar heeft bereikt.  

  

Zoals hierboven al aangegeven kan het tegoed voor alle gewenste doelen worden 

aangewend.   

 

Voor de opbouw van het levenslooptegoed kan de ambtenaar geld sparen uit het  

salaris, de toelagen die tot de bezoldiging behoren en het IKB. 

 

Als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip wordt de inleg aftrekbaar voor de 

premies werknemersverzekering. Eventuele uitkeringen op grond van de WW en WIA 

worden dan gebaseerd op een lager loon. 
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ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 1 Definities 

Onderdeel c levenslooptegoed 

De definitie is ruim. Hieronder valt niet alleen het levenslooptegoed  van de ambtenaar 

in zijn dienstbetrekking bij de provincie, maar ook elk ander levenslooptegoed uit een 

of meer beëindigde dienstbetrekkingen. 

 

Artikel 2 Deelname 

Dit artikel is de kernbepaling. In verband met de controle op het opgebouwde 

levenslooptegoed moet de aanvraag tot deelname aan de levensloopregeling elk jaar 

opnieuw worden ingediend. 

 

Artikel 4 Aanvraag deelname 

Dit artikel regelt de procedure met betrekking tot de aanvraag tot deelname aan de 

levensloopregeling. In het eerste lid is aangegeven welke  gegevens de ambtenaar bij 

zijn aanvraag moet verstrekken. Naast deze gegevens zal de ambtenaar een verklaring 

moeten overleggen (zie onderdeel f). Bij eerste aanvraag zal ook een verklaring van de 

levensloopinstelling moeten worden overgelegd (zie tweede en derde lid). Voor de 

aanvraag hebben gedeputeerde staten een standaardformulier vastgesteld (vierde lid). 

 

Artikel 5 Beslissing op de aanvraag  

Dit artikel handelt over het nemen van een beslissing door gedeputeerde staten op de 

aanvraag van een ambtenaar. De aanvraag kan worden geweigerd als het 

levenslooptegoed uit de provinciale dienstbetrekking, samen met die elementen op 1 

januari van het kalenderjaar waarin aan de levensloopregeling wordt deelgenomen 

gelijk is aan of meer bedraagt dan 2,1 maal het loon over het voorafgaande jaar. Als in 

het voorgaande kalenderjaar een salarisvermindering heeft plaatsgevonden mag bij de 

beoordeling of nog kan worden doorgespaard van het niet verminderde salaris worden 

uitgegaan mits die salarisvermindering het gevolg is van het aanvaarden van een 

deeltijdfunctie of het terugtreden naar een lager gekwalificeerde functie in de periode 

die aanvangt tien jaar direct voor de ingangsdatum van het pensioen. Daarbij geldt als 

extra eis dat het dienstverband na het aanvaarden van een deeltijdfunctie niet minder 

mag zijn dan 50% van de omvang van het dienstverband op de laatste dag voor de dag 

die tien jaar voor de pensioendatum ligt. Op een eenmaal toegekende aanvraag kan 

door de ambtenaar niet meer worden teruggekomen. Wel is correctie door de provincie 

mogelijk als achteraf blijkt dat de aanvraag ten onrechte is toegekend. 

 

Artikel 6 Maximum te sparen bedrag 

Gelet op de fiscale wetgeving is bepaald dat ten behoeve van het levenslooptegoed per 

kalenderjaar niet meer wordt gespaard dan 12% van het loon over dat jaar. 

Uitzondering hierop vormt de categorie ambtenaren die op 31 december 2005 ten 

minste 51 jaar en nog geen 56 jaar oud is. Deze ambtenaren mogen meer dan 12% 

sparen en kunnen zo versneld een levenslooptegoed opbouwen. Wel geldt voor hen het 

maximum levenslooptegoed van 2,1 maal het jaarloon. Indien meer dan 12% is 

gespaard wordt het bovenmatig deel teruggestort naar de provincie die vervolgens na 

inhouding van loonheffing het restant zo spoedig mogelijk uitbetaalt aan de 

ambtenaar. 
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Artikel 7 Storting/overmaking 

Dit artikel regelt op welk moment het geld naar de levensloopinstelling wordt 

overgemaakt. Uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk op de gebruikelijke betaaldata 

gebeurt. De overmaking geschiedt door de provincie. De ambtenaar mag dus niet 

rechtstreeks gelden overmaken. 

 

Artikel 8 Aanvraag beëindiging spaarperiode 

Dit artikel biedt de ambtenaar de mogelijkheid om te stoppen met sparen.  

 

Artikelen  10 en 11 Aanvraag, beslissing, uitbetaling levenslooptegoed  

Dit artikel regelt de procedure van aanvraag, besluitvorming en uitbetaling van 

levenslooptegoed. Alleen bij inzet voor onbetaald verlof geldt er een aanvraagtermijn, 

voorafgaande aan de aanvang van het verlof (drie maanden).De uitkering tijdens 

onbetaald verlof is ten hoogste 100% van de berekeningsgrondslag.  

De uitkering uit het levenslooptegoed aan de ambtenaar is geen salaris of bezoldiging.  

Ingeval van ontslag tijdens de spaarperiode blijft het levenslooptegoed, als niet anders 

is beslist, bij de levensloopinstelling staan.  

 

Artikel 12 Overlijden 

In dit artikel wordt geregeld dat na overlijden het levenslooptegoed door de 

levensloopinstelling aan de provincie wordt uitgekeerd en dat de provincie dit tegoed 

na inhouding van loonheffing aan de erfgenamen uitkeert.  
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Bijlage 1 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES, 

als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de regeling. 

 

 

A. In te vullen door de deelnemer  

 

1. □ de heer □ mevrouw
3

  

  

 Achternaam: .........................................................................Voorletters:.................... 

 

 Geboortedatum: ...........................................................................................................  

 

 Sofi-nummer: .......................................Telefoonwerk:............................................... 

 

 Dienst/afdeling/onderafdeling: .................................................................................  

 of:  

 Adres, postcode en 

woonplaats................................................................................................................... . 

 ............................................................................................................................. ............ 

 

2.  Ik verzoek om in het kalenderjaar...................................................................................  

 

 □ op mijn salaris en toelagen éénmalig
4

 in de maand ............................een bedrag in te 

houden van  € .......................  

 □ gedurende de periode ......................................tot en met ...................................op mijn 

salaris en toelagen
5

 maandelijks een bedrag in te houden van € ........................... 

 □ op mijn vakantie-uitkering een bedrag in te houden van  

 € ......................................... 

 □ op mijn eindejaarsuitkering een bedrag in te houden van  €........................................ 

 □ uit de vergoeding die op grond van artikel 8 van de Uitvoeringsregeling IKAP bij 

vermindering van het algemeen verlof is toegekend een bedrag in te houden van € 

................................. 

 

3.  Ik verzoek van het/de onder 2 genoemde bedrag(en)  

 

 □ € ........................over te maken naar levenslooprekening met 

nummer............................................ 

 □ € ........................over te maken t.g.v. levensloopverzekering met (polis)nummer 

...................................... 

 

 bij ........................................................................ ........................................................... 

 

 te .......................................................................................................................... .......
6

   

                                           
3 Aankruisen wat van toepassing is 

4 Het betreffen de toelagen als bedoeld in de artikelen C.11 tot en met C.15 van de Collectieve  

Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP): de toelage i.v.m. de waarneming van een andere functie, de  

(afbouw)toelage onregelmatige dienst, de arbeidsmarkttoelage en de toelage ex artikel C.15 van de CAP  

 

5 Ziet noot 2 

6 Naam en adres van de kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij waar het levenslooptegoed 

wordt  
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4.  Dit is wel/niet
7

 mijn eerste aanvraag deelname Levensloopregeling provincies
8

  

 

5.  Ik heb voor het jaar waarop deze aanvraag betrekking heeft wel/geen
9

 IKAP-

aanvraag 

 ingediend. 

 

6. a. Ik heb wel/geen
10

 aanspraak op een spaartegoed dat kan worden aangemerkt als 

levenslooptegoed uit een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen
11

. 

 b. De totale omvang van dat tegoed bedroeg op 1januari van het kalenderjaar 

waarop de aanvraag betrekking heeft € ...................  

 

7.  Ik ben wel/niet
12

 in de loop van dit kalenderjaar in dienst getreden. Datum van 

indiensttreding: ............................... Gedurende dit kalenderjaar heb ik reeds  

 € ...................aan levenslooptegoed gespaard.  

 

8. Ik machtig de provincie om in situaties als bedoeld in artikel 6, derde lid 

(overschrijding van het maximum van 12%), of artikel 12 (overlijden) van de 

Levensloopregeling provincies over het gehele of gedeeltelijke tegoed van de door 

mij geopende levenslooprekening of de gehele of gedeeltelijke waarde van de door 

mij afgesloten levensloopverzekering bij de onder 3 bedoelde levensloopinstelling 

te beschikken.  

 

9.  Ik verklaar:  

- bekend te zijn met de inhoud van de Levensloopregeling provincies  

- ermee in te stemmen dat de onder 3 bedoelde levensloopinstelling de provincie 

informatie over de omvang van het levenslooptegoed verstrekt  

- ermee in te stemmen dat de in artikel 9 bedoelde werkgeversbijdrage wordt gestort 

op de levenslooprekening dan wel wordt overgemaakt als premie voor de 

levensverzekering bij de onder 3 genoemde levensloopinstelling.  

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld,  

 

...........................(datum)............................................(woonplaats)  

 

 

Handtekening deelnemer:  

                                                                                                                                    

opgebouwd. U kunt per kalenderjaar slechts bij één financiële instelling tegelijk sparen. 

7 Doorhalen wat niet van toepassing is 

8 Indien het een eerste aanvraag betreft moet rubriek B worden ingevuld en ondertekend door de onder 

3 bedoelde levensloopinstelling 

9 Doorhalen wat niet van toepassing is. 

10 Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien “wel”: vraag 6b invullen. 

11 Indien het een eerste aanvraag betreft moet een verklaring van de levensloopinstelling(en) worden 

bijgevoegd  

waaruit blijkt hoeveel jaren is gespaard, in welke kalenderjaren en tot welke bedragen in die jaren een  

voorziening in geld voor het opnemen van verlof is uitgekeerd en wat de omvang van het 

levenslooptegoed op 1 januari van het lopende kalenderjaar is. 

12 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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................................................................................................................ 

  

ALLEEN IN TE VULLEN BIJ EEN EERSTE AANVRAAG VOOR DEELNAME AAN DE 

LEVENSLOOPREGELING  

 

 

B. Verklaring van de levensloopinstelling inzake de Levensloopregeling provincies  

 

1. Gegevens levensloopinstelling  

 

Naam instelling:............................................................................................................. ................ 

. 

Adres:................................................................................................................................... 

 

Postcode en vestigingsplaats: ..........................................................................................  

 

Naam contactpersoon: ...................................................................................................... 

 

Telefoonnummer:.............................................................................................................. . 

 

Emailadres: ............................................................... .......................................................... 

 

Faxnummer:................................................................................................................... ..... 

 

 

2. Gegevens deelnemer
13

 

 

Achternaam:...............................................................................Voorletters:....................  

. 

Geboortedatum: .............................................................................................................. ... 

 

Levenslooprekeningnummer: ..........................................................................................  

 

Polisnummer levensloopverzekering: ............................................................................  

 

 

Bovengenoemde instelling verklaart:  

- bekend te zijn met de Levensloopregeling provincies en te zullen handelen 

overeenkomstig het gestelde in die regeling en de bepalingen van de 

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001;  

- overboekingen uit het levenslooptegoed te zullen doen op de door de provincie 

aangegeven wijze;  

- de provincie direct na afloop van elk kalenderjaar een opgave te zullen verstrekken 

van het levenslooptegoed op vorenbedoelde rekening(en) op 1 januari van dat jaar.  

 

........................................(datum) ..................................................................(plaats). 

 

Handtekening  

 

............................................................................................................................. ....... 

 

 

 

 

                                           
13 S.v.p. de onder A 1 vermelde gegevens overnemen. 
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Bijlage 2 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR OPBOUW VAN EXTRA PENSIOEN UIT HET 

LEVENSLOOPTEGOED, 

 

 

In te vullen door de deelnemer  

 

1. □ de heer □ mevrouw
14

  

 

 Achternaam:  ........................................................................ Voorletters:......... ......... 

 

 Geboortedatum: ...........................................................................................................  

 

 Sofi-nummer: .............................................. Telefoonwerk: ......................................  

 

 Dienst/afdeling/onderafdeling: .................................................................................  

 of: 

 Adres, postcode en 

woonplaats............................................................................................................ ........ 

 ............................................................................................................................. ............ 

 

 Levenslooprekeningnummer: ................................................................................ .... 

 

 Polisnummer levensloopverzekering: .............................................................................  

 

2.  Hierbij verzoek ik om uit het levenslooptegoed een bedrag van € ..........................om te 

zetten in een aanspraak ingevolge artikel 16.6 van het Pensioenreglement van de 

Stichting Pensioenfonds ABP ten behoeve van
15

:  

 

 □ FPU Extra  

 

 □ FPU Totaal  

 

 □ ABP Extra Pensioen  

 

Ik verklaar dat na de vorenbedoelde omzetting het pensioen binnen de in of krachtens 

hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde grenzen blijft. Ik machtig 

de provincie om in verband daarmee uit het levenslooptegoed met het hierboven 

genoemde rekening- of polisnummer bedragen op te nemen op de door de provincie 

aangegeven wijze.  

 

 

Datum........................................... Woonplaats.................................................................  

 

 

Handtekening deelnemer:.................................................................................................  

 

                                           
14 Aankruisen wat van toepassing is. 

15 Voor FPU Extra en FPU Totaal kan alleen worden ingelegd door ambtenaren die zijn geboren vóór 1 

januari 1950 en onder de garantie/overgangsregeling vallen . 



2017  157  

 

195 

 

Bijlage 3 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR AFKOOP VAN HET 

LEVENSLOOPTEGOED BIJ ONTSLAG,  

 

 

In te vullen door de deelnemer  

 

12. □ de heer □ mevrouw
16

  

 

 Achternaam:.. .......................................................... Voorletters: .............................  

  

 Geboortedatum:...........................................................................................................  

  

 Sofi-nummer: ..........................................Telefoonwerk: ..........................................  

 

 Dienst/afdeling/onderafdeling: .................................................................................  

 of: 

 Adres, postcode en woonplaats  ...............................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

 Levenslooprekeningnummer: ....................................................................................  

 

 Polisnummer levensloopverzekering: ...................................................................... 

 

13.  Hierbij verzoek ik om in verband met mijn ontslag per ................................................. 

uit het levenslooptegoed met het hierboven genoemde rekening- of polisnummer te 

beschikken over een bedrag van €...................................................................................  

 

Ik machtig de provincie om het onder 2 genoemde bedrag op te nemen uit het 

levenslooptegoed met het hierboven genoemde rekening- of polisnummer.  

 

 

Datum .................................................... Woonplaats......................................................  

 

 

Handtekening deelnemer:................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

                                           
16 Aankruisen wat van toepassing is. 
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16. Buitengewoon verlof voor het zitting nemen in een 
stembureau 

 

Toepassing artikel 5.13 van de CAP 2018 
 
 

De algemeen directeur heeft op 20 mei 2009 besloten dat aan medewerkers van de 
provincie Noord-Holland die zitting nemen in een stembureau daarvoor met toepassing 

van artikel 5.13 van de CAP 2018 buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging kan 

worden verleend. 

 

De algemeen directeur heeft tevens besloten dat deze gedragslijn voortaan als een vaste 
gedragslijn kan worden aangemerkt en ook als zodanig aan het personeel bekend kan 

worden gemaakt. 

 
Het buitengewoon verlof dient vooraf te worden aangevraagd via Het Plein, verlof 

aanvragen (wijzig Soort verlof in “buitengewoon verlof” en geef in het veld Opmerking 

voor goedkeurende bewerker aan “Zitting nemen in stembureau”)  

 

PD 

04-06-2009 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 
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17. Kortingsregeling betaalde nevenwerkzaamheden 
 

Artikel 1 
 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

a. belanghebbende: de ambtenaar of arbeidscontractant in dienst van de provincie Noord-

Holland; 

b. salaris: het salaris in de zin van het Salarisreglement Noord-Holland; 

c. salaris per uur: 1/156 van het salaris, dat voor de belanghebbende is vastgesteld bij een 

arbeidstijd van gemiddeld 36 uur per week; 

d. nevenwerkzaamheden: alle betaalde werkzaamheden voor derden, als bedoeld in 

artikel 2.5.1 van de CAP 2018; 

e. afwezigheidstijd: de tijd, inclusief de begeeftijd, die de belanghebbende in verband met 

het verrichten van nevenwerkzaamheden in zijn hoofdfunctie afwezig is; 

f. inkomsten: alle geldelijke inkomsten, die de belanghebbende voor het verrichten van 

nevenwerkzaamheden voor derden ontvangt, waaronder vergoedingen van gemaakte 

kosten niet worden begrepen. 

 

Artikel 2 
 

De nevenwerkzaamheden worden onderscheiden in: 

a. nevenwerkzaamheden waarmede direct of indirect een provinciaal belang wordt gediend; 

b. andere nevenwerkzaamheden. 

 

Artikel 3 
 

Op het salaris van de belanghebbende, die in diensttijd nevenwerkzaamheden verricht, wordt 

over de afwezigheidstijd een korting toegepast op de voet van het bepaalde in de artikelen 4 

en 5. 

 

Artikel 4 
 

1. De korting komt ten aanzien van de in artikel 2, onder a bedoelde nevenwerkzaamheden 

per uur overeen met hetgeen de belanghebbende gemiddeld per uur voor die 

werkzaamheden aan inkomsten ontvangt, met dien verstande, dat de korting het salaris per 

uur niet te boven gaat. 

2. De korting komt ten aanzien van de in artikel 2, onder b bedoelde nevenwerkzaamheden 

per uur overeen met het salaris per uur over de afwezigheidstijd. 

 

 

Artikel 5 
 

Indien de nevenwerkzaamheden bestaan uit lesgeven, wordt bij de berekening van het bedrag, 

dat voor de nevenwerkzaamheden gemiddeld per uur aan inkomsten wordt ontvangen, ervan 

uitgegaan, dat buiten diensttijd voor voorbereiding en correctie één uur nodig is. 

 

Artikel 6 
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1. De belanghebbende is verplicht het hoofd van de afdeling zo spoedig mogelijk nadat hij 

de werkzaamheden is gaan verrichten schriftelijk opgave te doen van de inkomsten die hij 

voor die werkzaamheden ontvangt. 

2. Van wijzigingen in die inkomsten dient de belanghebbende het hoofd van de afdeling 

terstond in kennis te stellen. 

 

Artikel 7 
 

In gevallen, waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kunnen gedeputeerde 

staten voor zover nodig in afwijking van de in deze regeling gestelde voorschriften ten gunste 

van de belanghebbende incidenteel voorzieningen treffen. 

 

Artikel 8 
 

Deze regeling, die kan worden aangehaald als: Kortingsregeling betaalde 

nevenwerkzaamheden, treedt in werking op 1 januari 1982. 

 

Artikel 9 
 

Op het salaris van de belanghebbende, die vóór de dag van inwerkingtreding van deze 

regeling reeds nevenwerkzaamheden verricht, vindt ten aanzien van de inkomsten uit die 

nevenwerkzaamheden geen korting plaats. 

 

Aldus vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 

22 september 1981, nr. 464. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 

 

 

 

Titel: Kortingsregeling betaalde nevenwerkzaamheden 

Datum:01-10-2000 
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18. Uitvoeringsregeling melding en registratie 

nevenwerkzaamheden provincie Noord-Holland 2015 
 
(Gebaseerd op artikel 2.5.1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 
2018)) 

 
 
Artikel 1 Algemene bepalingen en definities 
 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. ambtenaar: degene die door gedeputeerde staten is aangesteld om in de openbare dienst van 

de provincie werkzaam te zijn; 

b. werknemer: degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht door gedeputeerde 

staten in dienst van de provincie is genomen; 

c. nevenwerkzaamheden: alle werkzaamheden, voor derden of als zelfstandige, verricht door een 
ambtenaar of werknemer van de Provincie Noord-Holland, die niet tot de werkzaamheden in 
het kader van de ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst behoren, ongeacht de omvang 

daarvan. 
 
Artikel 2 Opgave van nevenwerkzaamheden 

 
1. De ambtenaar of de werknemer is verplicht aan het college schriftelijk opgave te doen van 

nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten die de belangen van 
de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken, alsmede 

van een wijziging in de aard en/of de omvang van bestaande nevenwerkzaamheden. 
 

2. Voor het indienen van deze opgave wordt gebruik gemaakt van het bij deze regeling als bijlage 

1 gevoegde formulier. 
 

3. Als nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst kunnen raken als bedoeld in artikel 
2.5.1 van de CAP 2018 worden in ieder geval beschouwd nevenwerkzaamheden die kwalitatief 

dan wel kwantitatief de vervulling van de door de provincie Noord-Holland opgedragen taken 
aan kunnen tasten door: 

a) schade aan de belangen van de provincie Noord-Holland te kunnen berokkenen; 
b) een goede uitoefening van de functie bij de provincie Noord-Holland in de weg te kunnen 

staan of kunnen leiden tot schade aan het ambt; 
c) de belangen van de dienst te kunnen raken; 
d) te kunnen leiden tot belangenverstrengeling, botsing van belangen, voorwetenschap 

dan wel oneigenlijke beïnvloeding.  

 

Artikel 3 Beperking van nevenwerkzaamheden 
 

Gedeputeerde staten kunnen aan het verrichten van nevenwerkzaamheden beperkingen stellen.  
 
Artikel 4 Inwerkingtreding 
 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. 
 

Artikel 5 Citeertitel 
 
Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling melding en registratie 
nevenwerkzaamheden provincie Noord-Holland 2015. 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 7 april 2015, afgekondigd in 
Provinciaal Blad 2015, nr. 65, uitgegeven op 21 mei 2015. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 
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Toelichting  
 
Algemeen 

 
In de CAP 2018 is op grond van de bepalingen in de Ambtenarenwet en de Provinciewet een aantal 
bepalingen opgenomen over integriteit en met name over het verrichten van 
nevenwerkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van 

nevenwerkzaamheden zijn in de CAP 2018 bij de betreffende ambtenaar/werknemer gelaten. De 
Provincie Noord-Holland heeft in haar integriteitsbeleid bepaald dat integriteit niet alleen een 
persoonlijke eigenschap is, maar ook een kenmerk van de organisatie. Om die reden hecht de 

Provincie er aan goed zicht te hebben op de door haar ambtenaren/werknemers verrichte 
nevenwerkzaamheden indien zij het belang van de dienst kunnen raken.  
 
Artikel 1: Algemene bepalingen en definities 

 
Bij het vervullen van de nevenfunctie hoeft het niet te gaan om werkzaamheden tegen beloning. 
Ook is niet van belang of de werkzaamheden al dan niet in diensttijd worden verricht. Het begrip 

'nevenwerkzaamheden' moet ruim worden opgevat. Ook bestuurslidmaatschappen, 
commissariaten, vennoot zijn in een rechtspersoon en aandeelhouderschappen vallen onder 
nevenwerkzaamheden. 

In beginsel kan elke nevenfunctie strijd met het dienstbelang opleveren. 

 
Artikel 2: Opgave van nevenwerkzaamheden 
 
Gedeputeerde staten kunnen de uitvoering van deze regeling volgens de mandaatregeling, conform 

de daarvoor geldende voorschriften, opdragen aan de provinciesecretaris. 
 

Voor het opgeven van werkzaamheden  wordt gebruik gemaakt van een door gedeputeerde staten 

vastgesteld formulier (zie bijlage bij de regeling). 
 
In de gevallen genoemd in artikel 2 sub 3 is sprake van nevenwerkzaamheden die de belangen van 
de dienst kunnen raken.  

 
Bij de vaststelling van de toelaatbaarheid van bepaalde nevenwerkzaamheden zal het met name 

gaan om de volgende aandachtsgebieden: 

 Onoirbare belangenverstrengeling 
 Botsing van belangen 
 Schade aan aanzien van het ambt 
 Onvoldoende beschikbaarheid voor de hoofdfunctie. 

 

In deze toetsing kan met name aandacht besteed worden aan de volgende aspecten: 
a. Het karakter van de nevenwerkzaamheden 

b. De functie van het personeelslid in de organisatie 
c. Het gebied waarin de nevenwerkzaamheden worden verricht 
d. De vraag of er een verwevenheid met de hoofdfunctie is 
e. De vraag of de betrouwbaarheid en de integriteit van het personeelslid in het geding komen 

f. De vraag of het risico bestaat, dat interne informatie bij het verrichten van de 

nevenwerkzaamheden wordt misbruikt 
g. De vraag of door de nevenwerkzaamheden het risico van een persoonlijke confrontatie in 

de functie aanwezig is 

h. De reputatie van het bedrijf of de branche, waarin de nevenwerkzaamheden worden 
verricht 

i. De vraag of zich in belangrijke mate publieke effecten kunnen voordoen waardoor op 
zichzelf aanvaardbare nevenwerkzaamheden toch extern negatief worden beoordeeld 

j. De vraag of de nevenwerkzaamheden een negatieve uitwerking kunnen hebben op de 
handhavingsmogelijkheden in de ambtelijke functie 

k. De omvang of zwaarte van de nevenwerkzaamheden. 

 
Artikel 3 Beperking van nevenwerkzaamheden 
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Aan het verrichten van nevenwerkzaamheden kunnen voorwaarden worden verbonden met 
betrekking tot de duur en de omvang van de nevenwerkzaamheden alsmede met betrekking tot de 
gevolgen van een eventuele financiële vergoeding. GS zullen alleen dan gebruik maken van de 

bevoegdheid om nevenwerkzaamheden te weigeren c.q. te beperken, indien een zwaarwegend 

organisatiebelang dit rechtvaardigt. 
 

Voor politieke nevenfuncties geldt dat kritisch zal moeten worden beoordeeld of het werkveld en 
takenpakket binnen de provincie raakt aan de politieke werkzaamheden. Is dit het geval, dan zal 
de politieke nevenfunctie slechts vervuld kunnen worden onder voorwaarden. De ambtenaar 
vervult dan bijvoorbeeld een ander takenpakket binnen de provincie.  

Nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van de functie of het functioneren van de 

dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd zijn niet toegestaan.  
 

 

Bijlage 1 bij de Uitvoeringsregeling melding en registratie nevenwerkzaamheden 

provincie Noord-Holland 2014 
 

Opgave verrichten van nevenwerkzaamheden 

 

 
Ondergetekende:    
Functie:                    
Personeelsnummer:  

Directie en sector:  
Maakt hierbij melding van de volgende nevenwerkzaamheden:                                                                                                                                              

Omschrijving/aard van de  werkzaamheden (incl. bij welke organisatie)                      

Voor de periode van:                 tot  

Werkzaamheden zijn:                binnen/buiten werktijd 
Omvang werkzaamheden:         uren per week/maand/jaar 

Ontvangt u hiervoor een 
Vergoeding?                                  Ja/nee 

Overige opmerkingen:                 

 
Handtekening:  
Datum:                                            
 

 

De leidinggevende adviseert:   positief/negatief 
Datum:                                           
Naam/functie leidinggevende    

Handtekening leidinggevende   
Eventuele voorwaarden              
 
 

 

 
Voor akkoord                               Directeur  
Datum:                                           

De directeur kan een beperkende maatregel slechts schriftelijk en gemotiveerd toelichten.             

 
***** 
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19. Uitvoeringsregeling melding en registratie financiële 
belangen provincie Noord-Holland 2015 

 

(Gebaseerd op artikel 2.5.4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 

2018)) 

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen en definities 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
d. ambtenaar: degene die door gedeputeerde staten is aangesteld om in de openbare dienst van 

de provincie werkzaam te zijn 

e. werknemer: degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht door gedeputeerde 

staten in dienst van de provincie is genomen  

f. financieel belang: een positief of negatief belang dat in geld kan worden uitgedrukt. 

 
Artikel 2 Melding en registratie van financiële belangen 

 
1.  Als functies waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het 

risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden, worden 
beschouwd de functies vermeld in bijlage 1.  

2.  De ambtenaar of de werknemer die een functie bekleedt als bedoeld in het eerste lid doet 
schriftelijk opgave van zijn financiële belangen en van wijzigingen daarin alsmede van het 
bezit van en transacties met effecten bij gedeputeerde staten met gebruikmaking van het 

in bijlage 2 opgenomen ‘formulier melding financiële belangen’.  
3.  De informatie die op grond van het tweede lid aan gedeputeerde staten wordt verstrekt 

wordt vertrouwelijk behandeld.  

4.  De ambtenaar of de werknemer verschaft alle informatie die nodig is voor de  
 beoordeling of de gemelde financiële belangen, het bezit van en de transacties met effecten  
een risico kunnen opleveren in verband met de functie van de ambtenaar of de werknemer. 
 

Artikel 3 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. 
 
Artikel 4 Citeertitel 
 

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling melding en registratie financiële belangen 
provincie Noord-Holland 2015. 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 7 april 2015, afgekondigd in 

Provinciaal Blad 2015, nr. 64, uitgegeven op 21 mei 2015.Haarlem. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 
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Toelichting 
 
 

Algemeen 
 
In de CAP 2018 (Artikel 2.5.4 lid 2 en lid 3) is op grond van de bepalingen in de 
Ambtenarenwet en de Provinciewet een aantal bepalingen opgenomen over integriteit, 

waaronder ook een bepaling omtrent de aanwijzing van ambtenaren die werkzaamheden 
verrichten waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het 
risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden.  

Op grond van bijgaande regeling wordt de betreffende lijst door gedeputeerde staten 
vastgesteld. 
 
Tevens geldt voor de ambtenaar in zijn algemeenheid een verbod (artikel 2.5.4 lid 3 CAP 

2018) financiële belangen te hebben, effecten te bezitten of effectentransacties te 
verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of het goed functioneren van de 
openbare dienst, voor zover dit in verband staat met zijn functievervulling, niet in 

redelijkheid zou zijn verzekerd. In bepaalde situaties kan er bijvoorbeeld sprake zijn van 
de mogelijkheid het beleid van de Provincie Noord-Holland te beïnvloeden voor 
organisaties waarin de betreffende ambtenaar een financieel belang heeft. Dit verbod is 

volledig gebaseerd op de CAP 2018 en wordt in deze regeling niet nader uitgewerkt. 

 
Artikel 1: Algemene bepalingen en definities 
 
Financieel belang 

 
De memorie van Toelichting op de wijziging van de Ambtenarenwet waarbij de meldplicht is 

ingevoerd, zegt het volgende over het begrip financieel belang. “Het begrip financieel belang is 

divers”. Het kan gaan om het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond 
alsook om financiële deelnemingen in ondernemingen. Zelfs negatieve financiële belangen, zoals 
schulden uit hypothecaire vorderingen, kunnen in verband met mogelijke belangenverstrengeling 
relevant zijn.”  

Vooraf kan dus niet uitputtend en eenduidig worden aangegeven welke financiële belangen wel en 
welke niet toelaatbaar zijn in relatie tot de te vervullen functie. Of een financieel belang  

daadwerkelijk risico’s met zich meebrengt is afhankelijk van onder andere het type functie en 

concrete taakinhoud van de ambtenaar. 
 
Artikel 2 Melding en registratie van financiële belangen 
 

Artikel 2 lid 1 

 
Op grond van artikel 2 lid 1 stelt Gedeputeerde staten een lijst vast van functies waarvoor in het 

bijzonder geldt dat er risico’s verbonden zijn aan het hebben van bepaalde financiële belangen. Die 
risico’s betreffen enerzijds de mogelijke verstrengeling van financiële belangen van de ambtenaar 
met de belangen van de dienst die hij in zijn functie behoort te behartigen, en anderzijds mogelijk 
oneigenlijk gebruik door de ambtenaar van koersgevoelige informatie waarover hij in de 

uitoefening van zijn functie kan beschikken.  

 
In de praktijk kan het risico van financiële belangenverstrengeling zich onder meer voordoen bij 
ambtenaren die betrokken zijn bij of beslissingsbevoegd zijn inzake bijvoorbeeld aanbestedingen, 

subsidieverstrekkingen, het verstrekken van leningen of het verlenen van advies- en 
onderzoeksopdrachten. Zo’n ambtenaar zou in de verleiding kunnen komen zich bij het nemen van 
functionele beslissingen te laten leiden door persoonlijk (direct of indirect) financieel belang.  Het 
risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie ontstaat daar waar de ambtenaar bij 

het verrichten van de opgedragen werkzaamheden kennis krijgt van dossiers waarin deze 
informatie voorkomt of kan voorkomen. 
 

De risico’s van belangenverstrengeling enerzijds en oneigenlijk gebruik van koersgevoelige 
informatie anderzijds zijn gelegen in de situatie dat een ambtenaar financiële belangen heeft dan 
wel op de beurs wil handelen, terwijl hij in zijn taakveld de mogelijkheid heeft om de waarde 
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daarvan ten eigen voordele te beïnvloeden dan wel koersgevoelige informatie voor privé 
beleggingstransacties te verkrijgen.  
 

De meldplicht betreft voorts het bezit van en transacties met effecten. Het gaat daarbij om het 

risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie. Koersgevoelige informatie kan worden 
beschreven als niet openbare bijzonderheden omtrent een instelling of omtrent de handel in 

effecten waarvan het openbaar worden naar verwachting invloed zal hebben op de koers van de 
effecten van die instelling. Het risico van oneigenlijk gebruik doet zich voor in functies waar over 
koersgevoelige informatie kan worden beschikt.  
 

 

 
Bijlage 1 

 
Functies binnen de Provincie Noord-Holland waarvoor een melding financieel belang 
geldt als bedoeld in artikel 2.  
 

Categorie Functies 

  

Leidinggevenden Algemeen Directeur, directeuren, griffier, sectormanagers, 
unitmanagers, programmamanagers, gemandateerd projectleiders 

Controlling Concern- en directiecontrollers, treasurymanager (adviseurs 
bedrijfsondersteuning, met een financiële portefeuille)  

Inkoop Inkoopadviseurs (adviseurs bedrijfsondersteuning, met een 
inkoopportefeuille)  

Milieubeheer Inspecteurs (medewerkers Toezicht) 

Beleid  Coördinator Grondverwerving, grondverwerver A (medewerkers 
behandelen en ontwikkelen, met een financiële portefeuille)  

Subsidies  Subsidieverlener D tot en met A (medewerker behandelen en 
ontwikkelen)  

 
Bijlage 2 Meldingsformulier financiële belangen 

 

Ondergetekende:    
Functie:                    
Personeelsnummer:  
Directie en sector:  
Maakt hierbij melding van het aangaan of de wijziging van onderstaande financiële belangen in 

de zin van de Uitvoeringsregeling melding financiële belangen provincie Noord-Holland 2015:                                                                                                                                               

Omschrijving/ aard van de financiële belangen                    
 
 
 

 
Overige opmerkingen:                 

 
 

 
Handtekening:  
 
Datum:                                            

 

 
De leidinggevende adviseert:    
(positief/negatief) 

 
 

Datum:                                           

Naam en functie leidinggevende    
 
Handtekening leidinggevende   
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Eventuele opmerkingen   
                                                                                                                            

 
Voor akkoord                               Directeur  
 
Datum:                                          …………………………… 
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20.  Regeling inzake kosteloze dienst- en schutkleding Noord-Holland  
 

(Gebaseerd op artikel 9.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 

2018(CAP 2018)) 

 

Artikel 1 

 

Deze regeling verstaat onder: 

a. dienstkleding: kleding, welke in verband met de eisen van de dienst kosteloos ten 

gebruike wordt verstrekt aan ambtenaren in dienst van de provincie Noord-Holland; 

b. schutkleding voor persoonlijk gebruik: kleding, beveiligings- en beschuttingsmiddelen, 

welke aan ambtenaren in dienst van de provincie Noord-Holland voor persoonlijk gebruik 

kosteloos ten gebruike worden verstrekt ter bescherming van persoon en/of goed; 

c. schutkleding voor algemeen gebruik: kleding, beveiligings- en beschuttingsmiddelen, 

welke aan ambtenaren in dienst van de provincie Noord-Holland voor algemeen gebruik 

kosteloos ten gebruike worden verstrekt ter bescherming van persoon en/of goed; 

d. kleding: de onder a, b en c omschreven kleding. 

 

Artikel 2 

 

1. Onverminderd hetgeen daaromtrent wettelijk is voorgeschreven, bepaalt het hoofd van de 

afdeling, nadat hij ter zake het advies van de ondernemingsraad heeft ingewonnen, welke 

kleding in welke gevallen wordt verstrekt. 

2. Het vaststellen van het model van de kleding en de uitmonstering daarvan geschiedt door 

het hoofd van de afdeling, gehoord de ondernemingsraad en met inachtneming van 

hetgeen daaromtrent wettelijk is voorgeschreven. 

 

Artikel 3 

 

1. De ambtenaar is verplicht de verstrekte dienstkleding tijdens de uitoefening van de dienst 

te dragen. 

2. In gevallen, waarin daaromtrent geen wettelijk voorschrift bestaat, is het dragen van 

schutkleding voor persoonlijk, c.q. algemeen gebruik niet verplicht. Evenwel kan het 

hoofd van de afdeling in die gevallen, indien hij zulks uit veiligheids- of 

gezondheidsoverwegingen noodzakelijk acht, hetzij in het algemeen, hetzij incidenteel, de 

ambtenaar verplichten schutkleding voor persoonlijk c.q. algemeen gebruik bij het 

verrichten van werkzaamheden waarvoor die kleding is verstrekt, te dragen. 

3. Het buiten dienst dragen van dienstkleding c.q. schutkleding voor persoonlijk gebruik is 

verboden. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de begeeftijd geacht binnen de 

diensttijd te vallen. 

 

 

Artikel 4 

 

De kleding is en blijft het eigendom van de provincie Noord-Holland. 
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Artikel 5 

 

1. Het hoofd van de afdeling beslist met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van 

dit artikel op welke wijze in de verstrekking, de inspectie, het herstel en de inneming van 

dienstkleding en schutkleding voor persoonlijk gebruik wordt voorzien, zo mede op welke 

wijze schutkleding voor algemeen gebruik beschikbaar wordt gesteld. 

2. Geen kleding wordt vernieuwd dan nadat deze voor gebruik ongeschikt is geworden. 

Indien de kleding buiten toedoen van de gebruiker wordt vermist of door normale slijtage 

of buiten schuld van de gebruiker ongeschikt is geworden, geschiedt de vernieuwing of 

het herstel daarvan door of voor rekening van de afdeling. Bij vermissing of gebleken 

verwaarlozing van de kleding door toedoen van de gebruiker geschiedt de vernieuwing of 

het herstel daarvan voor diens rekening. 

3. De reiniging van dienstkleding en van schutkleding voor persoonlijk gebruik en het 

volledig onderhoud van schutkleding voor algemeen gebruik geschieden door de zorg en 

voor rekening van de afdeling. Het overige onderhoud van dienstkleding en voor 

persoonlijk gebruik bestemde schutkleding is ten laste van de gebruiker. 

 

Artikel 6 

 

Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar doet het hoofd van de afdeling aan 

gedeputeerde staten opgaven van de in dat kalenderjaar door hem met toepassing van het 

bepaalde in artikel 2, eerste lid, van deze regeling genomen beslissingen. 

 

Artikel 7 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake kosteloze dienst- en schutkleding 

Noord-Holland. 

 

Artikel 8 

 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1980. Met ingang van die datum vervalt de bij 

besluit van gedeputeerde staten van 27 mei 1953, nr. 277, vastgestelde Regeling inzake 

kosteloze dienst- en schutkleding 1953, zoals die regeling laatstelijk luidde. 

Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 

 

 



2017  157  

 

208 

 

21.  Regeling gedragscode ambtelijke integriteit  Noord-Holland 2006   

 

(Gebaseerd op paragraaf 2.5 van de CAP 2018)  

 

 

Paragraaf 1. Kernbegrippen van ambtelijke integriteit  

 

Provinciale ambtenaren en daarmee gelijk gesteld werknemers die op basis van een 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht door Gedeputeerde Staten in dienst van de 

provincie zijn genomen,  stellen bij hun handelen de kwaliteit van de provinciale 

dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen 

van de provincie, en in het verlengde daarvan de belangen van de burgers, zijn het primaire 

richtsnoer. Ambtelijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie 

samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover rekenschap af te 

leggen.  

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst de ambtelijke integriteit in een 

breder  

perspectief:  

 

• Dienstbaarheid  

Het handelen van een ambtenaar is altijd en volledig gericht op het belang van de provincie  

en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.  

 

• Professionaliteit  

Ambtenaren zijn vakmensen op hun terrein. Zij beschikken over de juiste kennis en  

vaardigheden en weten met nieuwe situaties om te gaan. Zij houden hun vak bij en nemen,  

waar nodig, initiatief.  

 

 • Onafhankelijkheid  

Het handelen van een ambtenaar wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen 

dat  

geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een  

dergelijke vermenging wordt vermeden.  

 

• Verantwoordelijkheid  

De ambtenaar krijgt en neemt de verantwoordelijkheid die bij zijn functie past en is bereid  

daarover verantwoording af te leggen aan collega's, leidinggevenden, provinciaal bestuur en  

de burger.  

  

• Betrouwbaarheid  

Op een ambtenaar moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en  

informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel  

waarvoor die zijn gegeven.  

 

• Zorgvuldigheid  

Het handelen van een ambtenaar is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze  

en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden  

afgewogen.  

 

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen  

moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.  

 

  

Paragraaf 2. Gedragsregels ambtelijke integriteit  

 

 1  Algemene bepalingen  

1.1  De gedragscode is openbaar.  

1.2  De ambtenaar ontvangt bij indiensttreding een exemplaar van de gedragscode.  

1.3  In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig  

       is beslissen gedeputeerde staten.  
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2  Aannemen van geschenken en giften  

2.1  Geschenken en giften worden nooit aangenomen in ruil voor een tegenprestatie.  

2.2  Geschenken en giften die een ambtenaar uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden  

  gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de provincie. Er wordt een provinciale  

  bestemming voor gezocht.  

2.3  Geschenken en giften die een waarde van minder dan € 50,- vertegenwoordigen, kan  

  de ambtenaar in afwijking van punt 2.2 behouden. Zij worden wel gemeld.  

2.4  Geschenken en giften - van welke waarde dan ook - worden niet op het huisadres  

  ontvangen. Indien dit toch is gebeurd wordt dit aan de leidinggevende gemeld en 

wordt  

  een beslissing genomen over de bestemming van het geschenk of de gift.  

2.5  Geschenken en giften worden niet geaccepteerd zolang overleg- en  

  onderhandelingssituaties gaande zijn.  

 

 3  Excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen en evenementen  

3.1  Excursies, werkbezoeken, studiereizen en congressen moeten functioneel zijn en in het  

  belang van de provincie. Voor evenementen zal dat niet steeds een voorwaarde 

kunnen  

  zijn. Hier geldt als regel dat meerdere personen of instanties moeten zijn 

uitgenodigd  

  zodat de openheid gegarandeerd wordt.  

3.2  Uitnodigingen worden nooit aanvaard in ruil voor een tegenprestatie.  

3.3  Er moet vooraf toestemming zijn verleend.  

3.4  De uitnodiging moet binnen de grenzen van de redelijkheid liggen.  

3.5  De provincie betaalt in ieder geval de reis- en verblijfkosten.  

3.6  Uitnodigingen worden vermeden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande  

  zijn.  

 

 4  Lunches, diners en recepties  

4.1  Lunches, diners en recepties moeten functioneel zijn.  

4.2  Uitnodigingen worden nooit aanvaard in ruil voor een tegenprestatie.  

4.3  Uitnodigingen worden gemeld, zo mogelijk vooraf. 

4.4  Bij lunches en diners moet waar mogelijk sprake zijn van wederkerigheid (bijv. om de  

  beurt betalen). 

4.5  De uitnodiging moet binnen de grenzen van de redelijkheid liggen.  

4.6  Uitnodigingen worden vermeden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande  

  zijn.  

 

 5  Verrichten van incidentele diensten voor derden in werktijd (houden van  

presentatie of lezing e.d.)  

 

5.1  Verzoeken aan ambtenaren om incidenteel in werktijd diensten voor derden te  

  verrichten worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd.  

5.2  Vergoedingen als blijk van waardering in de vorm van cadeaubonnen, flessen wijn en  

  dergelijke, voor zoveel de waarde daarvan niet meer is dan € 50,- mogen worden  

  behouden.  

  Vergoedingen in geldbedragen komen ten goede van de provincie voor zover die 

meer  

  dan € 50,- bedragen.  

 

 6  Draaideurconstructies  

 

6.1  Provinciale ambtenaren kunnen niet als externe worden ingehuurd om buiten de 

uren van hun aanstelling voor de provincie werkzaamheden te verrichten.  

6.2  Voormalige provinciale ambtenaren kunnen niet binnen 2 jaar na ontslag worden  

ingehuurd om voor de provincie werkzaamheden te verrichten, met uitzondering van 

die voormalige provinciale ambtenaren die de pensioengerechtigde leeftijd hebben 

bereikt. 

6.3  De algemeen directeur kan bij hoge uitzondering ontheffing verlenen van het 

bepaalde in de voorgaande leden. 
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Paragraaf 3. Bestaande wettelijke en rechtspositionele gedragsregels inzake integriteit  

 

Een groot aantal gedragsregels die van belang zijn in verband met de integriteit van de  

provinciale ambtenaar is al neergelegd in wettelijke en rechtspositionele voorschriften.  

 

Wetboek van Strafrecht (WvS):  

 

-  verduistering (artikel 359)  

-  vervalsing (artikel 360)  

-  verduistering, beschadiging, vernieling van akten, bewijsmateriaal, bescheiden e.d.  

 (artikel 361)  

 

 

-  fraude en corruptie (artikelen 362 en 363)  

 

Wetboek van strafvordering  

Verder kan worden genoemd de verplichting voor de ambtenaar om aangifte te doen van  

misdrijven (artikel 162 Wetboek van Strafvordering).  

  

Ambtenarenwet  

In de Ambtenarenwet zijn diverse zaken ten aanzien van de integriteit geregeld.  

 

1.  In de eerste plaats bevat de Ambtenarenwet de algemene verplichting voor provincies  

 en hun medewerkers om zich te gedragen als een goed werkgever, onderscheidenlijk  

 een goed ambtenaar.  

2.  De provincies moeten daarnaast:  

 -  een integriteitbeleid voeren dat is ingebed in het personeelsbeleid, o.a. via  

  functioneringsgesprekken, werkoverleg, scholing en vorming;  

 -  een gedragscode integriteit opstellen;  

 -  het (jaarlijks) afleggen van verantwoording aan Provinciale Staten over het gevoerde 

integriteitbeleid en over de naleving van de gedragscode regelen.  

3.  De provincies moeten ook:  

 -  de verplichte eed of belofte voor ambtenaren bij hun aanstelling regelen;   

 -  voorschriften vaststellen over verbod, melding, registratie en openbaarmaking van  

  nevenwerkzaamheden van hun ambtenaren, alsmede over verbod van financiële  

  belangenverstrengeling en over melding van hun financiële belangen.  

4.  Verder verplicht de Ambtenarenwet provincies om een procedure vast te stellen voor  

 de melding van vermoedens van misstanden in de organisatie en biedt de  

 Ambtenarenwet de ‘klokkenluider’ rechtsbescherming.  

5.  Tenslotte is in de Ambtenarenwet geregeld dat de ambtenaar verplicht is tot  

 geheimhouding van hetgeen hem i.v.m. zijn functie ter kennis is gekomen, voor  

 zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.  

 

De CAP 2018 

In meer algemene zin is geregeld dat de provincie en de ambtenaren verplicht zijn zich als  

een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen (artikel 1.3), dat de ambtenaar  

verplicht is zich te gedragen naar de maatregelen van orde (artikel 10.1) en dat de 

ambtenaar  

disciplinair gestraft kan worden als hij opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich  

overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt (artikel 10.3).  

Daarnaast is in paragraaf 2.5, onder meer ter uitvoering van de verplichtingen in de  

Ambtenarenwet, een aantal specifieke gedragsregels opgenomen. Artikel 2.5.1 heeft  

betrekking op de melding, registratie en openbaarmaking van nevenwerkzaamheden, het 

verbod om  

bepaalde nevenwerkzaamheden te verrichten, de verplichting om inkomsten uit q.q.- 

nevenfuncties in de provinciale kas te storten. In artikel 2.5.2 is opgenomen het verbod om 

deel te nemen aan aannemingen of leveringen ten behoeve van de provincie ) en het verbod 

tot verzoeken of aannemen van steekpenningen of andere vormen van bevoordeling. Artikel 

2.5.3 heeft betrekking op de verplichting voor de ambtenaar om bij aanstelling de eed of 

belofte af te  
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nemen. Artikel 2.5.4 heeft betrekking op het verbod ten eigen bate of ten bate van derden 

diensten te laten verrichten door provinciale ambtenaren, provinciale eigendommen te 

gebruiken of gebruik te maken van kennis uit hoofde van zijn functie, de melding en 

registratie van financiële belangen  en het verbod van financiële belangenverstrengeling. De 

hierboven genoemde verboden hebben overigens niet steeds een absoluut karakter. 

Tenslotte is in artikel 2.5.5 de verplichting opgenomen voor bij de provincie werkzame 

personen de procedure van en  

rechtsbescherming bij melding van (vermeende) misstanden te regelen. Daarvoor is de  

Regeling procedure en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand  

getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4.  

 

1. Dit besluit wordt aangehaald als Regeling gedragscode ambtelijke integriteit  Noord-

Holland 2006. 

2. Regeling gedragscode ambtelijke integriteit  Noord-Holland 2013 treedt in werking met 

ingang van 1 januari 2006. 

3.  De Gedragscode voor de provincie Noord-Holland en de Richtlijn voor het aannemen van  

 geschenken of diensten vervallen per 1 januari 2006.  

 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 6 april 2006; 

- gewijzigd bij besluit van 20 februari 2007 (buiten werking stelling artikel 6); 

- gewijzigd bij besluit van 4 februari 2011, afgekondigd in provinciaal blad 2011, nr. 

14 (wijziging paragraaf 3, onderdelen Ambtenarenwet en CAP);  

- gewijzigd bij besluit van 18 juni 2013, afgekondigd in provinciaal blad 20913. Nr. 91 

uitgegeven op 27 juni 2013 (toevoeging/herinvoering artikel 6). 

- Gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370.  
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22. Regeling afleggen eed en belofte werknemer Noord-

Holland 2004 

 

(Gebaseerd op artikel 2.5.3 van de CAP 2018) 

 

Begripsomschrijvingen 

 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. werknemer:  een ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 van de Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 of een werknemer of 

oproepkracht als bedoeld in artikel 1.1 sub q dan wel hh van de 

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018; 

b. eed of belofte: eed of belofte als bedoeld in artikel 2.5.3 van de Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018. 

 

Doelgroep 

 

Artikel 2 

De werknemer bij de provincie Noord-Holland legt de eed of belofte af. 

 

Afleggen van de eed of belofte 

 

Artikel 3 

1. De eed of belofte wordt zo spoedig mogelijk na de aanstelling afgelegd. De 

werknemer ontvangt daartoe een oproep. 

2. Bij het indiensttredinggesprek wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld de 

voorkeur aan te geven voor de eed of de belofte. 

 

Artikel 4 

De eed of belofte wordt afgelegd tegenover de commissaris van de Koning en in 

aanwezigheid van de provinciesecretaris. 

 

Artikel 5 

Voor het afleggen van de eed of belofte wordt het volgende formulier gebruikt: 

 

Formulier eed/belofte werknemers provincie Noord-Holland 

 

Ik zweer/ verklaar en beloof als ambtenaar het volgende:  

 Ik heb voor het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets geschonken of 

beloofd of valse informatie verstrekt.  

 Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen 

of te laten en ik zal dat ook nooit doen.  

 Ik zal trouw zijn aan de grondwet en alle wetten nakomen.  

 Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een 

goed ambtenaar gedragen.  

 Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.  

 Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien 

van de provincie zal schaden.  

Op .......(datum) werd te Haarlem tegenover de commissaris van de Koning en in 

aanwezigheid van de provinciesecretaris door ..........(naam en functie ambtenaar) de 

eed/belofte volgens bovenstaande tekst afgelegd. 

 

Artikel 6 

1. Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier 

door degene tegenover wie de eed wordt afgelegd, waarna de werknemer 

woordelijk uitspreekt: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”. 
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2. Het afleggen van de belofte geschiedt door voorlezing van de tekst van het 

formulier door degene tegenover wie de belofte wordt afgelegd, waarna de 

werknemer woordelijk uitspreekt: “Dat verklaar en beloof ik”. 

3. De eed wordt staande afgelegd waarbij de werknemer de wijs- en middelvinger van 

de rechterhand opsteekt. 

4. De belofte wordt staande afgelegd, zonder handopsteken. 

5. Het formulier, bedoeld in artikel 5, in tweevoud opgemaakt, wordt door de 

werknemer, de commissaris van de Koning en de provinciesecretaris ondertekend. 

 

Slotartikelen 

 

Artikel 7 

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2004 

 

Artikel 8 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afleggen eed of belofte werknemer 

Noord-Holland 2004. 

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 7 december 2004, kenmerk 2004-

55179, afgekondigd in Provinciaal Blad 2005-2, uitgegeven op 14 januari 2005; 

en gewijzigd op  

- 3 april 2006 (wijziging artikel 5); 

- 10 juli 2013, nr. 210610/210625, afgekondigd in provinciaal blad 2013, nr. 106, 

uitgegeven op 25 juli 2013 (Commissaris van de Koningin vervangen door 

Commissaris van de Koning). 

- 19 december 2017, nr. 959257/1016370 (technische wijzigingen a.g.v. 

vaststelling CAP 2018). 
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23. Regeling reis- en verblijfkosten, verhuiskosten en 
pensionkosten provincie Noord-Holland 2016 

  

(gebaseerd op artikel3.1.4 eerste en tweede lid van de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018)) 

 

 
I. Algemeen 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 

In deze regeling wordt verstaan onder:  
a. medewerker: degene die is aangesteld om in de openbare dienst van de provincie 

werkzaam te zijn en degene die op basis van een arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht in dienst van de provincie is; 

b.  woon-werkverkeer: de reis tussen het woonadres en de arbeidsplaats; 

c. woonadres: het adres zoals dat opgegeven is door de medewerker bij de provincie 

Noord-Holland; 

d. arbeidsplaats: een arbeidsplaats is het gebouw, gebouwencomplex, terrein of 

vaartuig waar de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht, dan wel, 

indien sprake is van een ambulante functie het door gedeputeerde staten 
aangewezen adres; 

e. ambulante functie: een door gedeputeerde staten aangewezen functie waarbij de  

medewerker overwegend op wisselende plaatsen anders dan het provinciehuis, de 

kantoren in Haarlem, één van de regiokantoren of steunpunten arbeid verricht. 

f. dienstreis: een noodzakelijke reis met als doel het verrichten van werkzaamheden 

buiten de arbeidsplaats; 

g. Studiereis: een noodzakelijke reis in het kader van het volgen van lessen en het 
afleggen van examens met betrekking tot opleidingen gefinancierd uit het 

Persoonlijk Ontwikkelbudget van de medewerker dan wel uit het Algemene 

opleidingsbudget.  
h. vervoerbewijs: een door de provincie Noord-Holland verstrekte kaart waarmee 

met het openbaar vervoer wordt gereisd; 

i. openbaar vervoer: trein, bus, tram en metro;  

j. poolauto: de door de provincie Noord-Holland beschikbaar gestelde bruikleenauto 

voor kort gebruik; 

k. verblijfkosten: de in verband met een dienstreis dan wel studiereis redelijke en 

noodzakelijke gemaakte kosten voor maaltijden, overnachtingen en kleine 
uitgaven; 

l. motorvoertuig: alle motorrijtuigen behalve (brom-)fietsen, fietsen met 

trapondersteuning en vervoermiddelen lichamelijk gehandicapten. 
 

 

II Woon-werkverkeer  

 
 

Artikel 2 Aanspraak woon-werkverkeer  

 
De medewerker heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor het 

woon-werkverkeer indien de medewerker: 

a. gebruik maakt van openbaar vervoer;  

b. voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden voor een tegemoetkoming 

bij het gebruik van een eigen motorvoertuig, of; 

c. door zijn lichamelijke gesteldheid genoodzaakt is om voor het reizen naar en van 



2017  157  

 

215 

 

zijn werk van een eigen vervoermiddel gebruik te maken. 

 

 

 
Artikel 3 Reizen openbaar vervoer  
 

1. De medewerker kan voor het reizen met het openbaar vervoer gebruik maken van 
de tweede vervoersklasse, snelste route. 

2.  De medewerker maakt voor het reizen met het openbaar vervoer uitsluitend 

gebruik van het door de provincie verstrekte vervoerbewijs.  

 

Artikel 4 Kosten fietsenstalling 
 

1. De medewerker die voor het reizen met het openbaar vervoer van en naar het 

werk gebruik maakt van een fiets voor het voor- en natransport, wordt een 
vergoeding verstrekt in de kosten van een abonnement voor de fietsenstalling. 

2. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten.  

 

Artikel 5 Gebruik eigen motorvoertuig 
 

1. Een tegemoetkoming voor het gebruik van een eigen motorvoertuig wordt 

verstrekt als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

a. de arbeidsplaats is niet per openbaar vervoer te bereiken of;  

b. de arbeidsplaats is vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar 

vervoer te bereiken of;  

c. de bedrijfsvoering noodzaakt daartoe.  

2. De tegemoetkoming bedraagt € 0,19 netto per kilometer.  

 

Artikel 6 Aanspraak lichamelijk gehandicapte medewerkers  
 
1.  De medewerker die door zijn lichamelijke gesteldheid genoodzaakt is om voor het 

reizen tussen de woning en de arbeidsplaats van een eigen vervoermiddel gebruik 

te maken wordt  een tegemoetkoming verstrekt. 
2. Voor het bepalen van de noodzaak voor het gebruik van een eigen vervoermiddel 

kan een verklaring van de bedrijfsarts worden gevraagd.   

3. De tegemoetkoming bedraagt € 0,19 netto per kilometer.  

4. In afwijking van het derde lid kan in uitzonderingsgevallen een tegemoetkoming 

op maat worden toegekend. 

5.  Op de tegemoetkoming wordt, voordat deze wordt uitbetaald, in mindering 

gebracht hetgeen de medewerker van enige andere (uitkerings-)instantie aan 
vergoeding ontvangt of zou hebben kunnen ontvangen voor het als gevolg van 

zijn lichamelijke gesteldheid gebruik maken van een eigen vervoermiddel voor het 

reizen naar en van zijn werk. 
 

Artikel 7 Parkeerkaart 

 

1. Aan de medewerker die verder dan 10 kilometer van de arbeidsplaats woont, 

wordt op aanvraag een parkeerkaart verstrekt, tenzij de medewerker met het 
openbaar vervoer reist conform artikel 3 van deze regeling.  

2. De medewerker die tot en met 10 kilometer vanaf de arbeidsplaats woonachtig is, 
komt op aanvraag alleen in aanmerking voor een parkeerkaart indien: 

a. de medewerker voldoet aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming bij 

gebruik eigen motorvoertuig op grond van artikel 5 van deze regeling; 

b.   de medewerker voldoet aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming bij 

gebruik van eigen vervoermiddel op grond van artikel 6 van deze regeling, of;    
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c. de medewerker aantoonbaar de zorg heeft voor een kind met de leeftijd tot 9 

jaar. 

3. Indien de medewerker langer dan 6 weken afwezig is, wordt de parkeerkaart 

ingeleverd.  

 

Artikel 8 Tijdelijke tewerkstelling elders  
 

1. De medewerker die bij besluit tijdelijk zijn werkzaamheden moet verrichten in of 

vanuit één bepaalde plaats buiten zijn arbeidsplaats, heeft aanspraak op een 

tegemoetkoming voor reiskosten van extra daadwerkelijk gemaakte reiskosten in 

verband met het reizen tussen het woonadres en de tijdelijke plaats van 
tewerkstelling: 

a. bij gebruik van openbaar vervoer volgens artikel 3, lid 1, of;  

b. bij gebruik van eigen motorvoertuig volgens artikel 12, lid 6, van deze 

regeling. 

2. De aanspraak opgenomen in lid 1 is niet van toepassing op tijdelijke 

tewerkstellingen binnen Haarlem.  

 

Artikel 9 Wijziging arbeidsplaats  
 
1.  De medewerker die in het belang van de dienst een andere arbeidsplaats krijgt 

toegewezen, ontvangt gedurende het eerste jaar na de arbeidsplaatswijziging bij 

gebruik van de eigen auto een tegemoetkoming van extra daadwerkelijk 

gemaakte reiskosten in verband met het reizen tussen het woonadres en de 

arbeidsplaats.  

2. De tegemoetkoming bedraagt € 0,19 netto per kilometer. 

3. De aanspraak opgenomen in lid 1 is niet van toepassing op een arbeidsplaats 
wijziging binnen Haarlem.  

 
Artikel 10 Aanspraak pensionkosten 
 

1.  Als het dienstbelang het niet of niet langer toestaat dat de medewerker dagelijks 

naar het woonadres heen en weer reist, kan hem gedurende maximaal een jaar 

na de datum van indiensttreding een vergoeding voor pensionkosten worden 

toegekend. 

2.  De vergoeding bedraagt 100% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze 

naar het oordeel van de provincie redelijk zijn. 
3.  Als de medewerker een vergoeding voor pensionkosten krijgt kunnen hem tevens 

eenmaal per week de reiskosten naar het woonadres en vice versa worden 

vergoed volgens de aanspraak woon-werkverkeer opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Artikel 11 Declaratie woon-werkverkeer  
 

1. De declaratie van een vergoeding of tegemoetkoming van reis- en pensionkosten 

wordt aangevraagd via het hiervoor bestemde formulier en onder overlegging van 

de originele bewijsstukken. 

2. De aanspraak op reis- en pensionkosten vervalt als een declaratie niet binnen zes 
maanden na het maken van de kosten die worden gedeclareerd is ingediend. 

3. Een maandelijkse vergoeding wordt tegelijk met het salaris over de maand 

waarop de kosten betrekking hebben uitbetaald.  
4. De kilometers worden berekend aan de hand van de ANWB-routeplanner, snelste 

route. 

5. De medewerker toont de werkelijk gemaakte kosten van de fietsenstalling aan  

door overlegging van een kopie van het abonnement en de betreffende originele 

betaalbewijzen. 
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6. Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt een eventueel abonnement voor het 

reizen met het openbaar vervoer dan wel het abonnement voor de fietsenstalling 

in de maand waarin de medewerker arbeidsongeschikt wordt en de 

daaropvolgende maand doorbetaald. Bij herstel zal de maandelijkse  

tegemoetkoming of vergoeding per de eerste van de maand volgend op herstel 
hervat worden.  

7.   Bij langdurig verlof van de medewerker langer dan een maand wordt een 
eventueel abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer dan wel het 

abonnement voor de fietsenstalling stopgezet met ingang van de eerste dag van 

de maand daaropvolgend. Bij werkhervatting wordt de tegemoetkoming of 

vergoeding weer hervat met ingang van de dag van de werkhervatting.  

 

 

III. Studiereis 
 

Artikel 12 Aanspraak studiereizen 

 
1. Het bepaalde in deze regeling met betrekking tot de dienstreis geldt eveneens 

voor studiereizen. De uitbetaling van de gemaakte reis- en verblijfkosten voor het 

volgen van de lessen en het afleggen van examens, vindt plaats op basis van de 

bepalingen zoals die gelden voor dienstreizen. 

2.  Het bepaalde in dit artikel geldt voor opleidingen die gefinancierd zijn uit het 
Persoonlijk Ontwikkelbudget van de medewerker dan wel het Algemene 

opleidingsbudget. 

 

 

IV. Dienstreizen  
 

 

Artikel 13 Aanspraak binnenlandse dienstreizen 
 

1.  Dienstreizen worden met het openbaar vervoer of met de (dienst)fiets gemaakt.  

2. In afwijking van het bepaalde bij artikel 1, onder h wordt onder openbaar vervoer 
bij dienstreizen ook verstaan, de OV-fiets en NS Zonetaxi. 

3. Het gebruik van een poolauto is toegestaan als de dienstreis niet of niet op 

doelmatige wijze per openbaar vervoer of met de (dienst)fiets kan worden 

gemaakt.  

4. De medewerker ontvangt een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte 

parkeerkosten bij het gebruik van de poolauto.  

5. Het gebruik van een eigen motorvoertuig is alleen toegestaan indien de dienstreis 

die hiermee wordt ondernomen niet of niet op doelmatige wijze per openbaar 
vervoer of met de (dienst)fiets kan worden gemaakt en een poolauto niet ter 

beschikking is of als het gebruik van een poolauto niet doelmatig is.  
6. De tegemoetkoming voor het gebruik van een eigen motorvoertuig voor een 

dienstreis bedoeld in lid 5 bedraagt € 0,28 netto per kilometer. 

  

Artikel 14 Begin- en eindpunt van dienstreizen 
 
1. Voor de aanspraak van reis- en verblijfkosten geldt dat de arbeidsplaats het 

beginpunt en het eindpunt is van de dienstreis. 

2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan om efficiency redenen het 
woonadres van de medewerker of een ander adres als beginpunt respectievelijk 

eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt. 

 

Artikel 15 Reizen openbaar vervoer 
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1. Dienstreizen met het openbaar vervoer worden gemaakt met het door de 

provincie verstrekte vervoerbewijs.  

2. De medewerker mag voor het reizen met de trein gebruik maken van de eerste 

vervoersklasse.  

3. Indien een dienstreis geheel of gedeeltelijk niet kan worden gemaakt met het door 
de provincie verstrekte vervoerbewijs dan worden de (extra) daadwerkelijk 

gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed.  
  

 
 

 
Artikel 16 Taxi 
 

Aansluitend op het reizen met het openbaar vervoer kan gebruik worden gemaakt van 

een taxi wanneer het dienstbelang hiermee gebaat is of als aantoonbaar niet anders 
gereisd kan worden.  

 

Artikel 17 Verblijfkosten 
  

1. De medewerker kan aanspraak maken op een vergoeding voor verblijfkosten 

indien het een dienstreis betreft die buiten 10 kilometer van de arbeidsplaats is en 

langer dan vier uur duurt.  
2. De werkelijk gemaakte redelijke en noodzakelijke verblijfkosten komen op basis 

van originele bewijsstukken voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van 

de bedragen opgenomen in artikel 5 van de Reisregeling binnenland.  
3. De maximale vergoeding van verblijfkosten als bedoeld in het tweede lid kan uit 

zes componenten bestaan, voor ieder etmaal dat de dienstreis duurt: 

a. de dagcomponent voor kleine uitgaven overdag; 

b. de lunchcomponent, als de periode tussen 12.00 en 14.00 uur in de dienstreis 

valt; 

c. de dinercomponent als de ambtenaar tussen 18.00 uur en 21.00 uur niet thuis 

kan eten omdat de dienstreis in die tijd valt; 

d. de avondcomponent voor kleine uitgaven ’s avonds, mits de medewerker voor 

de dienstreis elders moet overnachten; 

e. de logiescomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet 

overnachten; 

f. de ontbijtcomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet 

overnachten. 

4.  De onder lid 3, sub a bedoelde vergoeding voor kleine uitgaven overdag wordt 

slechts toegekend voor de aankoop van verstrekkingen die medewerker op de 

arbeidsplaats in natura ontvangt.          
5. De aanspraak op de vergoeding voor verblijfkosten bestaat als de medewerker 

kan aantonen dat de kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid. 

6.  De werkelijk gemaakte redelijke en noodzakelijke verblijfkosten die de bedragen 
van de geldende Reisregeling binnenland overschrijden of de kosten voor een 

avondmaaltijd die door de aard van de werkzaamheden later dan 21.00 uur is 

genuttigd, worden vergoed  wanneer de leidinggevende daar uitdrukkelijke 

toestemming voor verleent op het daarvoor bestemde formulier. 

 

 

Artikel 18 Aanspraak buitenlandse dienstreizen 
 

1. Voor een dienstreis naar het buitenland vraagt de medewerker vooraf 

toestemming met  het daarvoor bestemde aanvraagformulier aan de algemeen 
directeur.   
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2. De werkelijk gemaakte (verblijf)kosten in verband met dienstreizen naar, in en uit 

het buitenland worden vergoed tot het maximum van de bedragen genoemd in de 

tarieflijst van bijlage I. van de Reisregeling buitenland. 

3. Een dienstreis die in Nederland is begonnen en waarbij het eindpunt in de Benelux 

is gelegen of waarbij het eindpunt het eerstvolgende grote treinstation in 
Duitsland is, wordt voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als een 

dienstreis binnen Nederland. 
4. De medewerker kan voor dienstreizen binnen Europa reizen op basis van eerste 

klasse per trein en economyclass per vliegtuig. 

5. De medewerker die op een dienstreis binnen Europa een bestuurder vergezelt 

vraagt voor het reizen per vliegtuig via het aanvraagformulier buitenlandse 

dienstreis toestemming voor het reizen op basis van Businessclass. 
6. De medewerker kan voor dienstreizen buiten Europa reizen op basis van 

businessclass.   

7. Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is mogelijk, op voorwaarde 
dat: 

a. de medewerker dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en de algemeen directeur 

daaraan voor vertrek schriftelijke toestemming verleent; 

b. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening komen van 

betrokkene; 

c. de verlenging plaatsvindt in eigen tijd.  

 

Artikel  19 Declaratie reis- en verblijfkosten dienstreizen 
 

1. Een vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt aangevraagd met het daarvoor 

bestemde declaratieformulier. 

2. De aanspraak op een vergoeding vindt plaats op basis van de originele 

bewijsstukken die bij het declaratieformulier worden gevoegd.  

3. Alleen kosten voor dienstreizen die aantoonbaar niet met een door de provincie 

verstrekt vervoerbewijs kunnen worden gemaakt komen in aanmerking voor 

vergoeding. 

4. De aanspraak op vergoeding vervalt wanneer de medewerker de declaratie niet 

heeft  

ingediend binnen 6 maanden na het maken van de kosten.  

5. Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor reis- of verblijfkosten, 

wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop volgens deze regeling 

aanspraak bestaat. 

6. De kilometers worden berekend aan de hand van de ANWB-routeplanner, snelste 

route. 

 

 

V Verhuiskosten 
 

 

Artikel 20 Verhuiskostenvergoeding 
 

1. De medewerker die een eigen huishouding voert en binnen twee jaar na een 

aanstelling bij de provincie Noord-Holland of bij een overplaatsing verhuist naar 

een woning binnen een afstand van 10 kilometer van zijn arbeidsplaats, terwijl hij 

eerst op een afstand van meer dan 50 kilometer van zijn arbeidsplaats woonde, 

kan aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding en eenmalig een 

vergoeding van de werkelijke kosten van het overbrengen van de inboedel. 
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2. De medewerker die in opdracht van  de provincie verhuist wegens de 

noodzakelijke uitoefening van zijn functie komt tevens in aanmerking voor de 

vergoedingen bedoeld in het eerste lid.   

3. De medewerker die voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 1 of lid 2 heeft 

aanspraak op een onbelaste verhuiskostenvergoeding van maximaal € 5.500,- 

onder overlegging van originele bewijsstukken. 

4. Om aanspraak te kunnen maken op de verhuiskostenvergoeding en de kosten 

voor het overbrengen van de inboedel vraagt de medewerker voorafgaand aan de 

verhuizing toestemming. 

5. Indien het een verhuizing betreft van een gezin, waarin beide partners 

medewerker zijn in de zin van deze regeling, wordt de aanspraak als bedoeld in 

lid 1 slechts éénmaal uitgekeerd.  

6. Binnen één maand na de verhuizing dient de medewerker een verantwoording in 

van de gemaakte kosten voor de verhuiskostenvergoeding en de kosten voor het 

overbrengen van de boedel onder bijvoeging van de originele bewijsstukken en 

rekeningen en afschriften van de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen 

zodat de definitieve hoogte van de vergoeding kan worden vastgesteld. 

7. De uitbetaalde vergoedingen worden met toepassing van het achtste lid 

terugbetaald indien: 

a. aan de medewerker op zijn verzoek ontslag wordt verleend;   

b. als gevolg van aan zichzelf te wijten feiten of omstandigheden de medewerker 

wordt ontslagen; 

c. de medewerker opnieuw verhuist waardoor hij op grotere afstand dan 10 

kilometer van zijn arbeidsplaats gaat wonen.  

8. Het terug te betalen percentage van de uitbetaalde vergoedingen is: binnen één 

jaar 75%, binnen twee jaar 50% en binnen drie jaar 25%, gerekend vanaf de 

datum van uitbetaling van de vergoedingen.  

 

VI    Slot- en overgangsbepalingen 

 
 

Artikel 21 Wijzigingen  

 
De medewerker geeft onverwijld wijzigingen door die van invloed kunnen zijn op de 

vergoedingen en faciliteiten volgens deze regeling.  

 

Artikel 22 Overgangsrecht 
 

In afwijking van het in hoofdstuk II bepaalde over de tegemoetkoming lichamelijk 
gehandicapte medewerkers behoudt de medewerker, die vóór het in werkingtreden van 

deze regeling al een vergoeding ontvangt op grond van de Regeling inzake reiskosten 

lichamelijk gehandicapte ambtenaren 1960 of op grond van de Regeling inzake 

reiskosten lichamelijk gehandicapte ambtenaren 2002 deze vergoeding tot het moment 

dat de in deze regeling genoemde vergoeding voor lichamelijk gehandicapte 

medewerkers hoger is dan de eerstgenoemde vergoeding. 

 

Artikel 23 Intrekking en inwerkingtreding 

 

1. Deze regeling, die wordt aangehaald als de Regeling reis- en verblijfkosten,  

verhuiskosten en pensionkosten provincie Noord-Holland 2016, treedt in werking 

per 1 januari 2016.  
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2. De Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012 wordt per 1 

januari 2016 ingetrokken.  

 

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 8 december 2015, nr. 

690296/691236. Afgekondigd in Provinciaal Blad 2016. nr. 2, uitgegeven op 5 januari 
2016.  

Gewijzigd bij besluit van 13 juni 2017, nr. 932955/939888. Afgekondigd in Provinciaal 

Blad 2017, nr. 85, uitgegeven op 18 juli 2017.  
Gewijzigd bij besluit van 19 december 2017, nr. 959257/1016370. 

 

 

 

 

Toelichting reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2016  
 

I Algemeen 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 

In deze regeling zijn een aantal definities toegevoegd welke voorheen in de toelichting of 
in de Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012 zelf waren 

opgenomen. Tevens is de definitie voor het openbaar vervoerabonnement vervangen 

door een nieuwe definitie in verband met de wijziging in het soort vervoerbewijs.  
 

De arbeidsplaats van de medewerker is vastgelegd in een rechtspositioneel besluit. Als er 

sprake is van een ambulante functie is het door gedeputeerde staten aangewezen adres 

de arbeidsplaats.  

Bij een ambulante functie geldt dat het een door gedeputeerde staten aangewezen 
functie is, waarbij de medewerker overwegend op een wisselende plaats anders dan het 

provinciehuis, de kantoren in Haarlem, één van de regiokantoren of steunpunten arbeid 
verricht. Als uitgangspunt geldt dat er sprake is van een ambulante functie wanneer een 

medewerker minstens 70% van zijn werktijd zijn reguliere werkzaamheden op een 

wisselende locatie buiten een van de provincie kantoren verricht. De arbeidsplaats van de 
medewerker die een ambulante functie heeft wordt bij besluit vastgelegd. In de praktijk 

zal dit het dichtstbijzijnde (regio-)kantoor of steunpunt van de provincie Noord-Holland in 
de regio waar de medewerker werkt.  

 

Een arbeidsplaats kan ook een gebouw, gebouwencomplex, terrein of vaartuig zijn waar 
de  

medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.  

 

 

II Woon-werkverkeer 

 

Artikel  2 Aanspraak woon-werkverkeer  

 

De provincie wil het gebruik van het openbaar vervoer onder haar medewerkers 

stimuleren. Vandaar dat er gekozen is om reizen met het openbaar vervoer binnen 

Nederland volledig te vergoeden. 

 

Artikel  3 Reizen openbaar vervoer 
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Bij gebruik van het openbaar vervoer wordt reizen met de tweede klasse, snelste route, 

voor het desbetreffende openbaar vervoermiddel vergoed. Een vervoerbewijs wordt ter 

beschikking gesteld aan de medewerker. Aan het gebruik van de kaart zijn 

voorwaarden verbonden die door de medewerker worden geaccepteerd bij het aangaan 

en door het gebruik van de kaart.  

De voorwaarden betreffen onder andere de wijze waarop en waarvoor de kaart gebruikt 

mag worden en wat er bij onjuist gebruik van de kaart gebeurt.   

Wanneer medewerkers in aanmerking willen komen voor een abonnement met ruimere 

mogelijkheden dan kan dat. De meerpijs komt dan voor rekening van de medewerker.  

De meerprijs kan als belastingvrije vergoeding via IKAP worden vergoed. Hiervoor moet 

de medewerker een IKAP-aanvraag indienen.  

 

Artikel 4 De kosten van een fietsenstalling 

 

Het abonnement voor een fietsenstalling bij een openbaar vervoervoorziening voor het 

voor- en natransport van en naar het werk wordt vergoed. De medewerker moet 

aannemelijk maken dat de fietsenstalling gebruikt wordt voor woon-werkverkeer.  

 

 

Artikel 5 Gebruik eigen motorvoertuig 

 

Als de medewerker gebruik maakt van een eigen motorvoertuig voor het woon- 

werkverkeer komt hij niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Slechts voor de in 

dit artikel genoemde uitzonderingssituaties, wordt een tegemoetkoming verstrekt voor 

het gebruik van een eigen motorvoertuig.  

 

De situaties houden verband met de werkomstandigheden en kan in twee categorieën 

worden onderscheiden: 

1. Onbereikbaarheid werklocatie, lid 1 sub a en b: 

Als gevolg van de geografische ligging of de vastgestelde werktijden kan een 

werklocatie feitelijk onbereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Een voorbeeld van het 

eerste geval is de ligging van een beheersbureau of werkplaats in een recreatieschap.  

Omstandigheden in de privé sfeer spelen geen rol bij de beoordeling of de werklocatie 

al dan niet met het openbaar vervoer is te bereiken. De gevolgen van de keuze voor een 

bepaalde woonplaats komen voor rekening van de medewerker. Een langere reistijd bij 

het gebruik van het openbaar vervoer wordt niet als uitzonderingsgrond aangemerkt. 

De afweging tussen de toekenning van een reiskostenvergoeding bij het gebruik van 

het openbaar vervoer of een kortere reistijd bij gebruik van een eigen motorvoertuig 

zonder tegemoetkoming in de reiskosten, ligt geheel bij de medewerker. 

2. Noodzaak bedrijfsvoering, lid 1 sub c:  

De bedrijfsvoering kan de medewerker noodzaken gebruik te maken van een eigen  

motorvoertuig voor het woon- en werkverkeer. Hierbij kan men denken aan de 

noodzaak gereedschap of meetapparatuur ten behoeve van de werkzaamheden in de 

auto beschikbaar te hebben. Daarnaast kan de noodzaak ook volgen uit het structureel 

werkzaam zijn op diverse locaties, meerdere keren per week die niet doelmatig met het 

openbaar vervoer of de fiets te bereiken zijn.  
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Wanneer incidenteel sprake is van een situatie waarop de voorwaarde voor de 

tegemoetkoming van toepassing is (bijvoorbeeld 1x per week het motorvoertuig nodig 

hebben voor het werk), kan een tegemoetkoming worden verstrekt voor dat incidentele 

geval.  

 

Voor het bepalen van de reisafstanden wordt gebruik gemaakt van de ANWB 

routeplanner, snelste route.  

 

De toekenning dient te worden vastgelegd in een besluit.  

 

Artikel 6 Aanspraak lichamelijk gehandicapte medewerkers 

 

In dit artikel is bepaald dat op aanvraag aan medewerkers die door hun lichamelijke 

gesteldheid gebruik moeten maken van eigen motorvoertuig een vergoeding van € 0,19 
netto per kilometer toegekend kan worden.  

Het derde lid bevat de basisaanspraak. In het vierde lid wordt geregeld dat in 

voorkomende gevallen een voorziening op maat toegekend wordt, bijvoorbeeld een 

taxivergoeding wanneer gehandicaptenvervoer noodzakelijk is en andere vergoedingen 

niet toereikend zijn. 

Het vijfde lid bevat een anti-cumulatiebepaling, die erop neerkomt dat vergoedingen die 

door andere instanties aan de medewerker worden uitgekeerd in mindering worden 

gebracht op de provinciale vergoeding. Van het UWV of van andere (gemeentelijke) 

instanties kan de medewerker veelal ook een tegemoetkoming ontvangen in de kosten 
van het gebruik van de eigen auto of ander vervoer. Bij de beoordeling van het verzoek 

om toekenning van een vergoeding op grond van deze regeling zal aan de medewerker 

worden gevraagd of hij een dergelijke vergoeding heeft of zal ontvangen dan wel zou 

kunnen ontvangen. Het vijfde lid ziet ook op de situatie dat wanneer de medewerker 

nalaat een vergoeding bij bedoelde uitkeringsinstantie(s) aan te vragen, het bedrag dat 

de medewerker bij inwilliging van het verzoek zou hebben ontvangen van de 

(uitkerings)instantie in mindering wordt gebracht op de provinciale vergoeding.  
 

De toekenning dient te worden vastgelegd in een besluit. 

 

Artikel 7 De parkeerkaart 

 

Parkeerruimte is schaars bij de provincie. Het is daarom niet mogelijk alle medewerkers 

een parkeerkaart te verstrekken. De parkeerkaart kan volgens het daarvoor bestemde 

formulier aangevraagd worden. Een medewerker die meer dan 10 kilometer van de 

arbeidsplaats woont, komt in aanmerking voor een parkeerkaart, tenzij de medewerker 

op grond van artikel 3 reist met het openbaar vervoer.  

Voor het bepalen van de reisafstand wordt de ANWB-routeplanner, snelste route 

aangehouden. Een uitdraai van de ANWB-routeplanner dient bij de aanvraag gevoegd te 

worden.  

De medewerker die binnen een straal van 10 kilometer van de arbeidsplaats woont, 

komt slechts in enkele gevallen in aanmerking voor een parkeerkaart. Dit zijn 

medewerkers die:  

 een tegemoetkoming voor hun eigen motorvoertuig ontvangen en bij de 

arbeidsplaats waar zij hoofdzakelijk werken een parkeerkaart nodig is;  

 een tegemoetkoming voor de eigen motorvoertuig ontvangen op grond van 

artikel 6 van deze regeling. Bij de beoordeling of er sprake is van een dergelijke 



2017  157  

 

224 

 

noodzaak wordt het advies van de bedrijfsarts gevraagd. Een parkeerkaart kan 

ook tijdelijk worden verstrekt. 

 de aantoonbare zorg voor een kind tot 9 jaar hebben. De medewerker verklaart 

dat het kind geregeld door de medewerker naar bijvoorbeeld school of crèche 

gebracht wordt.  

 

Wanneer het noodzakelijk is voor het werk dat een medewerker incidenteel moet 

parkeren (bijvoorbeeld 1x per week) wordt geen vaste parkeerkaart verstrekt. De 

parkeerkosten kunnen dan achteraf gedeclareerd worden.  

 

Artikel 8 Tijdelijke tewerkstelling elders  

 
In dit artikel wordt de vergoeding van extra reiskosten geregeld bij een tijdelijke 
tewerkstelling elders. De oorspronkelijke arbeidsplaats blijft ongewijzigd. Er dient sprake 

te zijn van specifieke en/of eindige werkzaamheden met een daaraan gekoppelde 
einddatum.  

 

Het recht op een vergoeding geldt voor de aantoonbaar gemaakte extra reiskosten. Als 

een medewerker bijvoorbeeld eerst met het eigen motorvoertuig 15 kilometer reisde en 

na de tijdelijke arbeidsplaatswijziging 20 kilometer, dan ontvangt de medewerker € 

0,28 netto per kilometer over vijf kilometer. De kilometers worden berekend aan de 

hand van de ANWB routeplanner, snelste route. De toekenning geldt uiteraard alleen 

voor medewerkers die niet op een andere wijze al een vergoeding (bijvoorbeeld een 

OV-vergoeding) ontvangen.  

 

De toekenning dient te worden vastgelegd in een besluit. 

 

Artikel 9 Wijziging arbeidsplaats 

 

Wanneer de provincie Noord-Holland een medewerker een andere arbeidsplaats 

aanwijst, heeft de medewerker in het eerste jaar recht op een vergoeding van de 

aantoonbaar gemaakte extra reiskosten. Als een medewerker bijvoorbeeld eerst met 

het eigen motorvoertuig 15 kilometer reisde en na de arbeidsplaatswijziging 20 

kilometer, dan ontvangt de medewerker gedurende een jaar € 0,19 netto per kilometer 

over vijf kilometer. Dit geldt alleen voor medewerkers die niet op een andere wijze al 

een vergoeding (bijvoorbeeld een vergoeding voor het reizen met het openbaar 

vervoer) ontvangen.  

 
De toekenning dient te worden vastgelegd in een besluit.  

 

Artikel 10  Aanspraak pensionkosten 

 

Redelijke pensionkosten zijn kosten voor hotelovernachtingen of de tijdelijke huur van 

een appartement die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn. De medewerker 

dient zo snel mogelijk te zorgen voor eigen woonruimte.  

 

De toekenning dient te worden vastgelegd in een beschikking.  
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Artikel 11 Declaratie woon-werkverkeer 

 

Dit artikel behoeft geen toelichting.  

 
 

III Studiereizen 

 
Artikel 12 Aanspraak studiereizen 

 

De bepalingen in deze regeling zoals die gelden in het geval van een dienstreis gelden 
eveneens voor noodzakelijke studiereizen, met dien verstande dat de studiereizen 

gemaakt worden voor opleidingen die gefinancierd zijn uit het Persoonlijk 

Ontwikkelbudget.  

 

Het bepaalde in artikel 12 geldt enkel in het geval van opleidingen die gefinancierd zijn 
uit het Persoonlijk Ontwikkelbudget van de medewerker dan wel het Algemene 

opleidingsbudget.  

 
 

IV Dienstreizen  

 
Artikel 13 Aanspraak binnenlandse dienstreizen 

 

Een dienstreis wordt gemaakt met het openbaar vervoer of met de (dienst)fiets. Bij het 

maken van een dienstreis wordt onder openbaar vervoer ook verstaan de OV-fiets en de 

NS Zonetaxi.  

Is het gebruik van openbaar vervoer of de dienstfiets niet of niet op een doelmatige wijze 
mogelijk, dan kan de medewerker een poolauto gebruiken. Hieronder worden de 

richtlijnen voor het gebruik van een poolauto uiteen gezet. 

 
Bij een reisafstand van minder dan 5 kilometer is het gebruik van een poolauto alleen 

toegestaan wanneer het openbaar vervoer of een (dienst)fiets geen alternatief is. Een 

poolauto kan bijvoorbeeld worden gebruikt als er goederen vervoerd moeten worden, als 

de medewerker medische klachten heeft of de weersomstandigheden slecht zijn. 

 

Het gebruik van een poolauto voor een reisafstand van meer dan 5 kilometer is alleen 

toegestaan wanneer een reis met het openbaar vervoer of (dienst)fiets niet doelmatig is.  
Een dienstreis is niet doelmatig af te leggen wanneer: 

 de reistijd met openbaar vervoer 1,5 keer zo lang is als de reistijd met de 

poolauto, inclusief files. Voor het berekenen van de reistijd met het openbaar 
vervoer wordt uitgegaan van NS-routeplanner/OV9292 en voor de reistijd met de 

auto wordt uitgegaan van de ANWB routeplanner snelste route, of; 

 de frequentie van het openbaar vervoer onder de 2 opstapmomenten per uur ligt, 

of; 

 de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht niet bereikbaar is met  
openbaar vervoer, of; 

 er zware draagbare of zeer kostbare apparatuur moet worden vervoerd, of; 
 de afstand tussen de dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer en de plaats 

waar de werkzaamheden moeten worden verricht groter is dan 1 kilometer of; 

 tijdens (een deel van) de reis de veiligheid van de medewerker of de 

meegevoerde bagage in het geding is of; 

 de bedrijfsarts in een schriftelijk advies van oordeel is dat om medische redenen 

geen gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer, of; 
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 er meer dan twee bestemmingen buiten de arbeidsplaats worden bezocht, waarbij 

de inzet van de poolauto efficiënt is gelet op de reistijd met het openbaar vervoer, 

of; 

 de begin- of eindtijd van de werkzaamheden het gebruik van openbaar vervoer 

(over een deel van het traject) onmogelijk maken, of; 
 zwaarwegend dienstbelang het gebruik van openbaar vervoer uitsluit. 

 
Als naast de fiets of het openbaar vervoer ook de poolauto niet of niet op doelmatige 

wijze gebruikt kan worden, kan de medewerker in uitzonderingsgevallen gebruik maken 

van een eigen motorvoertuig. Hiervan is sprake als er bijvoorbeeld geen poolauto of 

huurauto beschikbaar is of als het gebruik van een poolauto of huurauto niet efficiënt is 

doordat bijvoorbeeld werktijden in de avond zijn of bij een beschikbaarheidsdienst. 
 

De vergoeding voor het gebruik van de eigen motorvoertuig is € 0,28 netto, waarvan € 

0,19 onbelast en € 0,09 belast. De vergoeding van € 0,19 wordt geacht alle (reis)kosten 
te dekken. Denk aan brandstof, afschrijving, parkeer-, pont- en tolgelden, onderhoud, 

motorrijtuigenbelasting, verzekeringen en autotelefoon. Ook eventuele schade aan het 

motorvoertuig (en wat daarmee samenhangt) die ontstaat tijdens een zakelijke rit wordt 

door deze vergoeding gedekt. Om tegemoet te komen aan de meerkosten wordt een 

extra belaste vergoeding van € 0,09 netto toegekend. Alleen de pont naar Texel kan wel 

gedeclareerd worden, middels een betaalopdracht. 

 
Verkeersboetes die de medewerker bij het gebruik met de poolauto veroorzaakt, zullen 

op de medewerker worden verhaald. Verkeersboetes die met het gebruik van de eigen 

motorvoertuig worden veroorzaakt, kunnen uiteraard niet worden gedeclareerd.  

 

Artikel 14 Begin- en eindpunt van de dienstreizen 
 

Het uitgangspunt voor het bepalen van de vergoeding is de arbeidsplaats. Een 

uitzondering kan worden gemaakt om efficiency-redenen. Het woonadres van de 

medewerker kan bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van de dienstreis aangemerkt 

worden wanneer de medewerker extra kilometers moet maken naar de arbeidsplaats 

voor het laten aanvangen van de dienstreis.  
 

Artikel 15 Reizen openbaar vervoer 

 
Dit artikel bepaalt dat bij dienstreizen met het openbaar vervoer gereisd wordt  met het 

door de provincie verstrekte vervoerbewijs. Het vervoerbewijs die de medewerker 

ontvangt voor het reizen bij woon-werkverkeer, wordt tevens gebruikt voor de 

dienstreis.  

 
 

 

Artikel 16 Taxi 

 

De vergoeding van de kosten voor de taxi vindt plaats op basis van declaratie, onder 
overlegging van het originele betalingsbewijsstuk.  

 
Artikel 17 Verblijfkosten 

 

De werkelijk gemaakte verblijfkosten dienen redelijk en noodzakelijk te zijn.  

Onder noodzakelijk gemaakte kosten moet bijvoorbeeld worden verstaan de kosten voor 
dranken die de medewerker op de dienstreis wel moet maken en op de arbeidsplaats niet 

omdat deze dranken daar gratis verstrekt worden. Voor de dagcomponent voor kleine 

uitgaven geldt dit voor koffie, thee, soep of water. Frisdrank en vergelijkbare dranken 

worden hieraan gelijkgesteld. Overige kosten voor kleine uitgaven kunnen niet 
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gedeclareerd worden. De reden hiervoor is dat de medewerker op de kantoren ook 

kosten maakt voor bijvoorbeeld versnaperingen, en deze kosten ook niet kan declareren.  

Tevens is er geen sprake van noodzakelijke kosten wanneer de medewerker in de 

gelegenheid is een meegebrachte broodmaaltijd te nuttigen op bijvoorbeeld een 

regiokantoor of in een tijdelijk verblijf geplaatst bij het werk (bijvoorbeeld een 
directiekeet). In dat geval is het niet noodzakelijk om kosten voor een lunch te maken en 

zijn dergelijke kosten bij een dienstreis niet declarabel. 
 

De BZK-norm in de Reisregeling binnenland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

wordt gehanteerd voor de hoogte van de te vergoeden bedragen. Deze bedragen zijn 

maximum te vergoeden bedragen.  

 
Alleen de kosten die gemaakt zijn in een daarvoor bestemde gelegenheid worden 

vergoed. Kosten die elders zijn gemaakt (bijvoorbeeld in een supermarkt) worden niet 

vergoed. Het spreekt voor zich dat de gemaakte kosten gangbaar moeten zijn. Dat wil 
zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld een avondmaaltijd declareert, dit ook daadwerkelijk 

een (hoofd-)maaltijd moet zijn. 

 

Voor medewerkers die vanwege de aard van hun functie diverse locaties op een werkdag 

bezoeken geldt bij declaratie van verblijfkosten dat ook zij aannemelijk moeten maken 

dat de dienstreis niet korter was dan 4 uur en dat de dienstreis op meer dan 10 kilometer 

van de arbeidsplaats plaats vond. Dit laatste kan door middel van een opgave van 
bezochte adressen, gebieden of locaties worden aangetoond. Bijvoorbeeld door op de 

declaratie de naam van een (natuur-) gebied of een wegnummer met – indien nodig – 

een nadere plaatsaanduiding aan te geven of een beschrijving van de controleronde.  
 

Er kunnen uitzonderingssituaties zijn waarin de maximum bedragen van de BZK-norm 

toch  

overschreden worden. Hierbij kun je denken aan de kosten van een hotelovernachting 

die je niet kunt beïnvloeden. Ook kan het voorkomen dat door de werkzaamheden de 

avondmaaltijd niet voor 21.00 uur genuttigd kan worden. De medewerker dient dan bij 

zijn leidinggevende de afwijkingen op het desbetreffende formulier aan te geven en te 

motiveren. De leidinggevende beoordeelt en accordeert deze kosten al of niet. 
 

Artikel 18 Aanspraak buitenlandse dienstreizen 

 
Via een aanvraagformulier wordt vooraf toestemming voor de dienstreis gevraagd.  

Verblijfkosten kunnen worden gedeclareerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten 

onder overlegging van originele bewijsstukken. Hierbij gelden de bedragen opgenomen in 

de bijlage I. (tarieflijst) behorend bij artikel 3 van de Reisregeling buitenland van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken als de maximaal te declareren bedragen. Bij kosten 

die in verband staan met de dienstreis kan tevens gedacht worden aan de benodigde 
visa. Een paspoort valt daar niet onder. Het ingevulde en ondertekende 

aanvraagformulier wordt gelijktijdig met het declaratieformulier ingeleverd.  
 

Een dienstreis die aanvangt in Nederland en eindbestemming Benelux heeft of waarbij de 

eindbestemming het eerstvolgende grote treinstation in Duitsland is, wordt aangemerkt 

als een dienstreis binnen Nederland.  

 
Artikel 19 Declaraties reis- en verblijfkosten dienstreizen 

 

Declaraties van alle kosten voor reis- of verblijfkosten worden ingediend via het daarvoor 

bestemde declaratieformulier dat door de direct leidinggevende voor akkoord is 
ondertekend. Hierbij dienen altijd de originele betaalbewijzen worden gevoegd. Een 

pinbon geldt niet als betaalbewijs. Daarbij moet het originele betaalbewijs herleidbaar 
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zijn, hetgeen betekent dat een handgeschreven bon zonder logo of stempel niet kan 

worden gedeclareerd.   

Alleen persoonlijke kosten kunnen worden gedeclareerd. Het is dus niet toegestaan om 

kosten van anderen te declareren. Tevens dient er voor elk component (dagcomponent, 

lunchcomponent enz) een apart betaalbewijs te worden gevoegd bij de declaratie. 
Declaraties dienen binnen 6 maanden te worden ingediend in het kalenderjaar zelf of 

uiterlijk in januari van het jaar daarop, tenzij sprake is van zeer bijzondere 
omstandigheden. Bijvoorbeeld een (acute) opname in een ziekenhuis.  

Bij het declareren van reiskilometers moet worden uitgegaan van de ANWB-

routeplanner; de kilometers van de snelste route worden vergoed.  
 

V Verhuiskosten 

 

Artikel 20 Verhuiskosten 

 

Als een medewerker dichter bij het werk gaat wonen, levert dat een financieel voordeel 

op 

voor de werkgever. Na de verhuizing kan worden volstaan met een lagere vergoeding 

voor 

woon-werkverkeer.  

Voor de aanspraak op een vergoeding in de verhuiskosten wordt grotendeels aangesloten 
bij de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Het moet gaan om een verhuizing binnen 

twee jaar na aanstelling of overplaatsing naar een andere stad. De provincie stelt verder 

als eis dat de medewerker voor de verhuizing op meer dan 50 kilometer van het werk 
woont en verhuist naar een woning op minder dan 10 kilometer van de arbeidsplaats. 

Hierbij wordt uitgegaan van de ANWB-routeplanner, snelste route.  

Als de medewerker moet verhuizen op grond van lid 2, zijn de verhuiskostenvergoeding 

en de kosten voor het overbrengen van de inboedel ook onbelast te vergoeden. De 

voorwaarde is dat de verhuizing plaatsvindt op zakelijke gronden. De verhuizing moet 

aantoonbaar noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking. Hier zal niet 

snel sprake van zijn. Voor te stellen is de situatie dat een medewerker in het kader van 
zijn functie verplicht wordt een dienstwoning te betrekken.  

 

De toe te kennen vergoeding bestaat uit:  
 een verhuiskostenvergoeding van maximaal € 5.500,- ter tegemoetkoming in de 

kosten van het stofferen van de nieuwe woning. Het gaat dan om kosten voor 

vloerbedekking, raambekleding, wandbekleding en overige kosten van stoffering 

nodig voor het gebruiksklaar maken van de woning. Meubelen, accessoires en 

gebruiksvoorwerpen vallen hier niet onder. Deze vergoeding wordt verleend op 
basis van de werkelijk gemaakte kosten en onder overlegging van rekeningen en 

betalingsbewijzen; 
 een vergoeding van de kosten van het overbrengen van de inboedel. Dit zijn de 

kosten voor het (laten) verhuizen van de inboedel. De werkelijk gemaakte kosten 

komen voor vergoeding in aanmerking, mits daarop betrekking hebbende 

rekeningen en betalingsbewijzen worden overgelegd. Indien een medewerker er 

voor kiest om de inboedel in delen over te brengen, wordt maar voor één 

transport de kosten vergoed.   

  

 

De medewerker die in aanmerking wil komen voor de verhuiskostenvergoeding dient 
voorafgaand aan de verhuizing een schriftelijk verzoek in. Het verzoek bevat de 

relevante gegevens die voor de beoordeling van het verzoek nodig zijn, inclusief een 

raming van de kosten voor het overbrengen van de boedel. Als de 
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verhuiskostenvergoeding wordt toegekend kan een voorschot verstrekt worden. 

Uitbetaling van het voorschot vindt plaats bij de eerstvolgende salarisbetaling.  

Binnen één maand na de verhuizing levert de medewerker een verantwoording in van 

kosten voor het overbrengen van de boedel onder bijvoeging van de originele 

bewijsstukken en rekeningen en afschriften van de daarop betrekken hebbende 
betalingsbewijzen zodat de definitieve hoogte van de vergoeding kan worden 

vastgesteld.  
 

Bij ontslag op eigen verzoek of ontslag dat aan de medewerker zelf te wijten is of een 

nieuwe verhuizing waardoor medewerker weer op meer dan 10 kilometer van zijn 

arbeidsplaats komt te wonen moet (een gedeelte van) de vergoeding terzake van 

verhuiskosten worden terugbetaald. Het terug te betalen bedrag wordt lager naar mate 
het ontslag of de nieuwe verhuizing later in de tijd plaatsvindt. 
 

 

VI    Slot- en overgangsbepalingen 

 

Artikel 21 Wijzigingen  

 
De medewerker dient wijzigingen in zijn situatie die van invloed kunnen zijn op de 
vergoedingen en tegemoetkomingen in deze regelingen direct door te geven. Wanneer de 

medewerker dit nalaat, zal een terugvordering volgen.  

 

Artikel 22  Overgangsrecht 
 

Dit artikel bevat een garantieregeling voor lichamelijk gehandicapte medewerkers omdat 

dit artikel voor sommige medewerkers een verslechtering ten opzichte van de oude 

regeling kan betekenen. Voor deze medewerkers geldt dat wanneer zij vóór 
inwerkingtreding van deze regeling een vergoeding ontvangen op grond van de Regeling 

inzake reiskosten lichamelijk gehandicapte ambtenaren 2002 of van de Regeling inzake 
reiskosten lichamelijk gehandicapte ambtenaren 1960, zij het oude (hogere) 

vergoedingsbedrag gegarandeerd krijgen.  

 

 

***** 
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TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN IN DIT BESLUIT 

 
In de op 29 juni 2017 afgesloten cao 2017-2018 is afgesproken dat per 1 januari 2018 een hertaalde 
versie van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies zal worden vastgesteld.   Deze 
nieuwe regeling wordt thans aangeboden voor formele vaststelling per 1 januari 2018. Hierdoor zal 
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, zoals die geldt tot en met 31 december 2017, 
moeten worden ingetrokken.  
 
Met de vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018) 
zullen enige rechtspositieregelingen worden ingetrokken.  
 
Hiernaast heeft de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 eveneens technische 
wijzigingen tot gevolg met betrekking tot enige rechtspositieregelingen die gehandhaafd zullen 
blijven. Bijgevoegd is een transponeringstabel waarin de technische wijzigingen per 
rechtspositieregeling zijn aangegeven (Bijlage 2).  
 
De rechtspositieregeling IKAP zal worden ingetrokken met inwerkingtreding van de CAP 2018. Het 
bepaalde in deze regeling zal worden opgenomen in de Uitvoeringsregeling Individueel Keuze Budget 
arbeidsvoorwaarden provincie Noord-Holland 2018. Deze regeling is bijgevoegd en zal worden 
vastgesteld (Bijlage 3).  

 

 

 

Uitgegeven op 22 december 2017  

 
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
 
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 
 
 


