2018

49

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2018, nr. 959257-1062820,
tot wijziging van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 3.4.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018;
Besluiten:

Artikel I
De Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Na het woord “jubileum” wordt de volgende zinssnede toegevoegd: vermeerderd met 8%,
plus 8,3% van het salaris.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.
Haarlem, 14 mei 2018
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: geconsolideerde versie van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 na wijziging
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.
2.

3.

De ambtenaar ontvangt éénmalig een jubileumtoelage zodra hij 12 ½, 25, 40 en 50 jaar in
overheidsdienst is.
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.
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, vermeerderd met 8%, plus 8,3%
van het salaris.
Artikel 4 Hoogte jubileumgratificatie
1. De gratificatie bedraagt:
a. bij een 12 ½-jarige diensttijd: een kwart van de berekeningsgrondslag;
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.
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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.
De gratificatie wordt naar boven afgerond op een veelvoud van vijf euro.
Loonheffingen of inhoudingen worden toegepast volgens de regelgeving zoals deze luidt op
het moment waarop de gratificatie wordt uitbetaald.
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.

2.

3.

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.
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.
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.

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, afgekondigd in
Provinciaal Blad 2017, nr. 157, uitgegeven op 22 december 2017.
Voor het laatst gewijzigd bij besluit van 14 mei 2018, nr. 959257/1062820, afgekondigd in
Provinciaal Blad 2018, nr. 49, uitgegeven op 22 mei 2018.
Uitgegeven op 22 mei 2018
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

4

49

