
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 31 maart 2004, nr. 2004-14491 tot
afkondiging van de wijziging van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), de
toelichting op de CAP, de Regeling aanvullende
voorzieningen bij werkloosheid, de toelichting op
de Regeling aanvullende voorzieningen bij werk-
loosheid en de Gedragscode ambtelijke integriteit,
verband houdende met de inwerkingtreding van
de Wet dualisering provinciebestuur.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend,
dat de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-
regeling Provincies (CAP), de toelichting op de CAP, de
Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid,
de toelichting op de Regeling aanvullende voorziening-
en bij werkloosheid en de Gedragscode ambtelijke 
integriteit, verband houdende met de inwerkingtreding
van de Wet dualisering provinciebestuur, vastgesteld bij
besluit van 31 maart 2004, nr. 2004-14491, als volgt luidt:

I In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies worden de volgende wijzigingen
aangebracht. 

A Artikel A.l wordt als volgt gewijzigd: 
1 Onderdeel a komt als volgt te luiden: 

a ambtenaar: degene die door gedeputeerde
staten is aangesteld om in de openbare
dienst van de provincie werkzaam te
zijn; 

2 In onderdeel e wordt de zinsnede ‘het
bevoegde bestuursorgaan’ vervangen door:
gedeputeerde staten. 

B In artikel A.6 wordt de zinsnede ‘provinciaal
bestuur’ vervangen door: provinciebestuur. 

C Artikel B.1 komt te vervallen, onder vernum-
mering van de artikelen B.2 tot en met B.9 in
de artikelen B.1 tot en met B.8. 

D In het derde lid van het tot artikel B.1 
vernummerde artikel B.2 wordt de zinsnede

‘artikel B.3, zesde lid’ vervangen door: artikel
B.2, zesde lid. 

E In het eerste en zevende lid van het tot artikel
B.6 vernummerde artikel B.7 wordt de zinsnede
‘artikel B.6’ telkens vervangen door: artikel B.5.

F Artikel B.l0 komt te vervallen, onder vernum-
mering van de artikelen B.11 tot en met B.17 in
de artikelen B.9 tot en met B.15. 

G Het tot artikel B.9 vernummerde artikel B.11
wordt als volgt gewijzigd: 
1 In onderdeel a wordt de zinsnede ‘artikel

B.12’ vervangen door: artikel B.10. 

2 In onderdeel b wordt de zinsnede ‘artikel
B.13’ vervangen door: artikel B.11. 

3 In onderdeel c wordt de zinsnede ‘artikel
B.14’  vervangen door: artikel B.12. 

4 In onderdeel d wordt de zinsnede ‘artikel
B.15’ vervangen door: artikel B.13. 

5 In de onderdelen e en f wordt de zinsnede
‘het bevoegd bestuursorgaan’ telkens
vervangen door: gedeputeerde staten. 

H In artikel D.4 wordt de zinsnede ‘artikel B.14,
derde lid’ vervangen door: artikel B.12, derde
lid. 

I In artikel D.9, tweede lid, wordt de zinsnede
‘artikel B.17, vierde lid’ vervangen door:
artikel B.15, vierde lid. 

J Artikel H.1, eerste lid, onderdeel a, komt als
volgt te luiden: 
a werknemer: degene die op arbeidsovereen-

komst naar burgerlijk recht door gedepu-
teerde staten in dienst van de provincie is
genomen; 

K Artikel H.7 wordt als volgt gewijzigd: 
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1 In het eerste lid wordt de zinsnede ‘B.4,
B.7, derde tot en met zesde lid, B.8, B.17,
tweede, derde en vierde lid’ vervangen
door: B.3, B.6, derde tot en met zesde lid,
B.7, B.15, tweede, derde en vierde lid. 

2 In het tweede lid wordt de zinsnede
‘artikelen B.14, derde lid, B.16’ vervangen
door: artikelen B.12, derde lid, B.14. 

L Artikel H.8 komt als volgt te luiden: 
Artikel H.8 Einde arbeidsovereenkomst bij
verlies verblijfstitel vreemdelingen 
De arbeidsovereenkomst van de werknemer
die geen Nederlander is kan te allen tijde
zonder opzeggingstermijn worden beëindigd
indien hij niet langer in Nederland rechtmatig
verblijf heeft als bedoeld in artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000 of de provincie voor
hem niet langer beschikt over een tewerkstel-
lingsvergunning als bedoeld in de Wet arbeid
vreemdelingen, tenzij die tewerkstellingsver-
gunning krachtens laatstgenoemde wet niet is
vereist. 

M In artikel I.2, eerste lid, onderdeel b, wordt de
zinsnede ‘artikel B.9’ vervangen door: artikel
B.8. 

N In het opschrift van bijlage 1, behorende bij de
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies, wordt de zinsnede ‘artikel B.9’
vervangen door: artikel B.8. 

II In de Toelichting op de CAP worden de volgende
wijzigingen aangebracht. 

A In de toelichting op de hoofdstukken A en D
wordt de zinsnede ‘provinciale besturen’
onderscheidenlijk ‘provinciaal bestuur’ telkens
vervangen door: provinciebesturen onder-
scheidenlijk provinciebestuur. 

B In de paragraaf ‘lnstructies’ van de toelichting
op hoofdstuk A komt de tweede volzin als
volgt te luiden: 
Die moeten worden gezien als algemene
dienstopdrachten. 

C Onderdeel a van de toelichting op artikel A.1
komt als volgt te luiden: 
Onderdeel a Voor de definitie van het begrip
‘ambtenaar’ is de terminologie van de Ambte-
narenwet gevolgd. Het gaat hier om de ambte-
naren die door gedeputeerde staten zijn aan-
gesteld en voor wie gedeputeerde staten het
bevoegde bestuursorgaan zijn. Voor de griffier
van provinciale staten en zijn griffieambtenaren
(en de provinciaal inspecteur der archieven)

zijn provinciale staten het bevoegde bestuurs-
orgaan en regelen provinciale staten de rechts-
positie. Op hen zijn de bepalingen van de
CAP en zijn uitvoeringsregels van overeen-
komstige toepassing verklaard. 

D In de vierde volzin van de tweede alinea van
de paragraaf ‘Het ontslag’ van de toelichting
op hoofdstuk B wordt de zinsnede ‘heeft het
bestuursorgaan’ vervangen door: hebben
gedeputeerde staten. 

E In de artikelsgewijze toelichting op hoofd-
stuk B komt de toelichting op de artikelen
B.1 (bevoegdheid tot aanstelling) en B.l0
(bevoegdheid tot ontslag) te vervallen en
worden de toelichtingen op de artikelen B.2
tot en met B.9 respectievelijk op de artikelen
B.11 tot en met B.17 vernummerd in de toe-
lichtingen op de artikelen B.1 tot en met B.8
respectievelijk de toelichtingen op de artikelen
B.9 tot en met B.l5. 

F De eerste volzin van de toelichting op het tot
artikel B.9 vernummerde artikel B.11 komt als
volgt te luiden: 
Een aantal van de in dit artikel vermelde
ontslaggronden is in hoofdstuk B geregeld
(artikelen B.10 t/m B.13) en een aantal andere
in hoofdstuk E (artikelen E.9 en E.16) en in
hoofdstuk G (artikel G.4). 

G In de vierde volzin van het vijfde gedachte-
streepje van de toelichting op het tot artikel
B.9 vernummerde artikel B.11 wordt de zin-
snede ‘Het bestuursorgaan zal’ vervangen
door: Gedeputeerde staten zullen. 

H De in de toelichting op de hoofdstukken
gegeven verwijzingen naar de in hoofdstuk B
opgenomen artikelen worden gewijzigd over-
eenkomstig de vernummering van die artikelen. 

I In de eerste volzin van de toelichting op
artikel D.1 wordt de zinsnede ‘het lokale
bevoegde bestuursorgaan’ vervangen door:
gedeputeerde staten. 

J De tweede volzin van de toelichting op artikel
D.2 komt als volgt te luiden: 
De CAP bepaalt dat gedeputeerde staten werk-
tijdenregelingen vaststellen.

K De tweede volzin van de toelichting op artikel
G.2 komt als volgt te luiden:
De schorsing geschiedt via een schriftelijke
beschikking. 

L De laatste volzin van de toelichting op artikel
G.4 komt als volgt te luiden: 
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De strafoplegging geschiedt via een
schriftelijke beschikking. 

III In de Regeling aanvullende voorzieningen bij
werkloosheid de volgende wijzigingen aan te
brengen. 

A In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, worden de
zinsneden ‘artikel B.15’ respectievelijk ‘artikel
B.12’ vervangen door achtereenvolgens: artikel
B.13 en artikel B.10. 

B In de eerste volzin van artikel 17 wordt de zin-
snede ‘artikel B.11, onderdeel p’ vervangen
door: artikel B.9, onderdeel p. 

C In artikel 18, eerste lid, wordt de zinsnede
‘artikel B.11’ telkens vervangen door: artikel
B.9. 

IV In de Toelichting op de Regeling aanvullende
voorzieningen bij werkloosheid de volgende
wijzigingen aan te brengen. 

A De eerste volzin van de toelichting op artikel
17 komt als volgt te luiden: 
Het gaat hier om een ontslag in het belang van
de dienst zoals bedoeld in artikel B.9, onder-
deel p, van de CAP. 

B De toelichting op artikel 18 wordt als volgt
gewijzigd: 

1 In de laatste volzin van de eerste alinea
wordt de zinsnede ‘zal het bestuursorgaan’
vervangen door: zullen gedeputeerde staten.

2 In de eerste volzin van de tweede alinea
wordt de zinsnede ‘provinciaal bestuur’
vervangen door: provinciebestuur. 

V In de Uitvoeringsregeling rechten en plichten
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid de volgende
wijzigingen aan te brengen. 

A In artikel 3, achtste lid wordt de zinsnede
‘artikel B.14’ vervangen door: artikel B.12. 

B In artikel 14 wordt de zinsnede ‘artikel B.17’
vervangen door: artikel B.l5. 

VI In de Gedragscode ambtelijke integriteit de
volgende wijziging aan te brengen.

In paragraaf 1 wordt in de volzin onder het kopje
‘Verantwoordelijkheid’de zinsnede ‘provinciaal
bestuur’ vervangen door: provinciebestuur. 

VII Dit besluit treedt in werking een dag na uitgifte
van het provinciaal blad waarin het is geplaatst
en werkt terug tot en met 1 april 2003. 
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Toelichting

De Wet dualisering provinciebestuur
Op 11 maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur
in werking getreden waarmee een ingrijpende wijziging
van de Provinciewet is doorgevoerd. De Wet dualisering
provinciebestuur regelt de totstandkoming van een
dualistisch bestuursmodel en is ingegeven door de wens
om de positie van provinciale staten als hoogste orgaan
van de provincie in de praktijk te versterken. In het
dualistische stelsel wordt er een duidelijker onderscheid
gemaakt in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
provinciale staten en gedeputeerde staten. Provinciale
staten gaan zich concentreren op vertegenwoordiging,
kaderstelling en controle. Gedeputeerde staten nemen
het bestuur voor hun rekening. Deze rolverdeling komt
tot uitdrukking in een scheiding van posities, functies
en bevoegdheden. Een in het oog springend voorbeeld
daarvan is dat de gedeputeerde geen deel meer uitmaakt
van provinciale staten.

Werkgeversaspecten 
Ook voor de provincie als arbeidsorganisatie brengt de
gewijzigde Provinciewet de nodige veranderingen met
zich. In het dualistische stelsel zijn gedeputeerde staten
het bevoegde bestuursorgaan voor het provinciaal per-
soneel. Dat betekent dat gedeputeerde staten de alge-
mene rechtspositionele voorschriften vaststellen, het
provinciaal personeel benoemen, schorsen en ontslaan
en alle rechtspositionele besluiten in individuele geval-
len nemen. In de monistische situatie waren provinciale
staten het bevoegd bestuursorgaan dat op grond van de
Ambtenarenwet de rechtspositionele regelingen diende
vast te stellen, een bevoegdheid die zij voor een deel
hebben gedelegeerd aan gedeputeerde staten. Hetzelfde
geldt voor de benoeming, de schorsing en het ontslag
van het provinciaal personeel. Provinciale Staten heb-
ben die bevoegdheid in het verleden op enkele uitzon-
deringen na overgedragen aan gedeputeerde staten. 
In de nieuwe situatie blijven provinciale staten alleen
het bevoegde bestuursorgaan voor de ambtenaren die
hen direct ondersteunen, te weten de griffier en zijn
griffie ambtenaren, alsmede voor de provinciaal
inspecteur der archieven. 

Wijzigingen in de CAP en de uitvoeringsregelingen van
de CAP 
De Wet dualisering provinciebestuur maakt een wijziging
van de CAP en enkele uitvoeringsregelingen noodzakelijk.

Dat betreft in de eerste plaats de artikelen B1. en B.10
van de CAP, waarin de bevoegdheid tot aanstelling en
ontslag nader is geregeld. Die bepalingen zijn thans
overbodig en kunnen komen te vervallen omdat de
bevoegdheid tot aanstelling en ontslag wettelijk
dwingend is geregeld. 

Daarnaast is een aanpassing nodig van de begrippen
ambtenaar en werknemer in de CAP en de uitvoerings-
regelingen. Deze regelingen zijn formeel immers alleen

van toepassing op het door gedeputeerde staten in
dienst genomen provinciaal personeel en niet langer
ook op de door provinciale staten benoemde griffier,
zijn griffieambtenaren en de provinciaal inspecteur der
archieven. Voor hen zullen provinciale staten immers
zelf de rechtspositieregelingen moeten vaststellen.
Daaraan is vormgegeven doordat provinciale staten
hebben bepaald dat de rechtspositieregelingen van het
provinciaal personeel van overeenkomstige toepassing
zijn. 

Waar in de CAP en zijn uitvoeringsregelingen
gedeputeerde staten het bevoegde bestuursorgaan zijn
is dit in de tekst en de toelichting ook met zoveel
woorden tot uitdrukking gebracht door ‘bevoegd
bestuursorgaan’ te vervangen door: gedeputeerde staten.

De overige wijzigingen zijn van zuiver technisch redac-
tionele aard en houden in belangrijke mate verband
met de vernummering van een aantal bepalingen in
samenhang met het vervallen van de artikelen B.1 en
B.10 van de CAP. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de bepaling
inzake beëindiging van een arbeidsovereenkomst van
een niet Nederlandse werknemer (artikel H.8) redactio-
neel aan te passen aan de nieuwe Vreemdelingenwet. 

Haarlem, 31 maart 2004.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris

Uitgegeven op 10 mei 2004.

De Provinciesecretaris van Noord-Holland.
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