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Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1 ARAR

1

-

-

2 lid 1

-

-

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.
Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

2 ARAR

Ambtenaar in de zin van dit besluit is degene, die door het Rijk
is aangesteld om in burgerlijke openbare dienst werkzaam te
zijn.
Voor de toepassing van dit besluit worden niet als ambtenaren
beschouwd:
a. ministers en staatssecretarissen;
b. Commissarissen des Konings;
c. krachtens Grondwet of wet voor hun leven aangestelde
ambtenaren;
d. de Nationale ombudsman en substituut-ombudsmannen;
e. burgemeesters;
f. de voorzitter en de leden van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid;
g. de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de
zittingsvoorzitters van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a
van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

3 ARAR

2 lid 2

De hoofdstukken III, IV en V zijn niet van toepassing op
ambtenaren met gedeeltelijke dag-, week- of jaartaken, die niet
regelmatig dienst doen. Ten aanzien van de in die hoofdstukken
geregelde onderwerpen worden voor hen voor elk betrokken
dienstvak de nodige bepalingen vastgesteld.

-

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

4 ARAR

2 lid 3

Op de ambtenaar die is aangesteld voor het verrichten van
enkele diensten niet vallende binnen de taak van het betrokken
dienstvak, waarbij per dienst een afzonderlijke beloning wordt
vastgesteld, zijn niet van toepassing:
a. hoofdstuk II, paragraaf 4;
b. de artikelen 14 en 16 tot en met 20d;
c. de hoofdstukken IV en V;
d. hoofdstuk VI, paragrafen 2 en 3;
e. de artikelen 33fb, 39, 47 en 48a.

-

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

5 ARAR

3 lid 1

-

3 lid 2

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.
Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

6 ARAR

De bepalingen van dit besluit vinden slechts toepassing, voor
zoover niet bij of krachtens eene wet anders is of wordt
bepaald.
De bepalingen van dit besluit of sommige daarvan vinden niet toepassing op ambtenaren of groepen van ambtenaren, ten
aanzien van wie een algemeene maatregel van bestuur of een
uit kracht daarvan gegeven voorschrift, om bijzondere redenen
hare toepasselijkheid uitsluit.

-

-

-
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7 ARAR

4 lid 1

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: het hoofd van het betrokken ministerie;
b. hoofd van dienst: de door Ons of door Onze Minister als
zodanig aangewezen autoriteit;
c. volledige arbeidsduur: een arbeidsduur welke gemiddeld 36
werkuren per week omvat;
d. arbeidsduurfactor: een breuk, waarvan de teller bestaat uit
de voor de ambtenaar vastgestelde arbeidsduur en de noemer
bestaat uit het getal 36;
e. sector Rijk: de ambtelijke diensten van:
1° elk ministerie, met uitzondering van het Ministerie van
Defensie;
2° de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
3° de Raad van State;
4° de Algemene Rekenkamer;
5° de Nationale ombudsman;
6° de Hoge Raad van Adel;
7° het Kabinet van de Koning;
8° de Kanselarij der Nederlandse Orden;
9° het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
10° de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de
gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van
beroep voor het bedrijfsleven, de niet rechterlijke leden van de
Raad voor de rechtspraak en van de besturen van voornoemde
gerechten daaronder begrepen, en de gemeenschappelijke
diensten die twee of meer van de in dit onderdeel genoemde
organisaties in stand houden;

-

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

8 ARAR

4 lid 1 vervolg 11° het secretariaat van de toetsingscommissie inzet
bevoegdheden;
f. bevoegd gezag:
1° het tot aanstelling bevoegd gezag, bedoeld in artikel 7, eerste
en tweede lid;
2° Onze Minister, indien aanstelling bij koninklijk besluit als
bedoeld in artikel 7, derde lid geschiedt, of
3° de vicepresident van de Raad van State, het college van de
Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de voorzitter
van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten of de voorzitter van de toetsingscommissie
inzet bevoegdheden, voor zover de aanstelling bij koninklijk
besluit geschiedt en betrekking heeft op een functie bij de Raad
van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman,
de commissie van toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, respectievelijk de toetsingscommissie inzet
bevoegdheden.

-

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

9 ARAR

4 lid 2

-

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

Tenzij anders is bepaald wordt voor de toepassing van dit
besluit verstaan onder salaris onderscheidenlijk bezoldiging,
vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, hetgeen daaronder
wordt verstaan in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984.

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

-
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10 ARAR

4 lid 3

Ingeval de bezoldiging van de ambtenaar is geregeld krachtens een andere bezoldigingsregeling dan die bedoeld in het tweede
lid, wordt voor de toepassing van dit besluit onder salaris,
onderscheidenlijk bezoldiging verstaan, het bedrag dat op
overeenkomstige wijze is vastgesteld als in het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

-

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

11 ARAR

4 lid 4

In dit besluit wordt onder echtgenoot of echtgenote mede
verstaan de levenspartner met wie de niet gehuwde ambtenaar
samenwoont en – met het oogmerk duurzaam samen te leven –
een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een
notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de
wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die
samenwoning en gemeenschappelijke huishouding alsmede de
geregistreerde partner. Onder weduwe of weduwnaar wordt
mede verstaan de achtergebleven levenspartner of de
achtergebleven geregistreerde partner. Tegelijkertijd kan slechts
een persoon als echtgenoot of echtgenote dan wel weduwe of
weduwnaar worden aangemerkt. Onder gezinslid wordt in
voorkomend geval mede verstaan de geregistreerde partner of
de levenspartner. Onze Minister kan verlangen dat een
schriftelijke verklaring van een notaris wordt overgelegd waaruit
blijkt dat een samenlevingscontract is gesloten.

-

Algemene toepassingsbepaling ARAR. Niet overgenomen
omdat het ARAR na inwerkingtreding van de Wnra komt
te vervallen.

-

12 ARAR

4 lid 5

In dit besluit wordt onder lid van de Algemene Bestuursdienst H17
verstaan:
a. de ambtenaar die is aangesteld als lid van de
topmanagementgroep;
b. de ambtenaar die een functie vervult waarvoor salarisschaal
17 of 18 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 geldt;
c. de ambtenaar die een functie vervult waarvoor salarisschaal
16 of 15 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 geldt en die daartoe door of namens
Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangewezen.

U bent lid van de algemene bestuursdienst (ABD) als:
• bij Koninklijk Besluit is besloten een arbeidsovereenkomst
met u aan te gaan als lid van de Topmanagementgroep
(TMG);
• u een functie vervult waarvoor salarisschaal 17 of 18 van
deze cao geldt; of
• u een functie vervult waarvoor salarisschaal 15 of 16 van bij
deze cao geldt en door uw werkgever als lid bent
aangewezen.
Dit is alleen niet het geval als u een functie vervult bij de
Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal.

13 ARAR

4.a1 lid 1

Berichten inzake het maandelijkse in geld vastgestelde loon en
de jaaropgave aan de ambtenaar behoeven uitsluitend
elektronisch te worden verzonden.

-

-

Dit artikel is niet overgenomen omdat voor elektronische Art. 7: 626 BW
verzending van de loonstrook het BW van toepassing is.
Anders dan het ARAR schrijft het BW voor dat voor
elektronische verzending van de loonstrook uitdrukkelijk
toestemming van de medewerker moet worden gevraagd.
De toestemming wordt bij indiensttreding gevraagd. PDirekt registreert de situaties die een loonstrook over de
post behoeven en zorgt voor verzending daarvan..
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14 ARAR

4.a1 lid 2

De in het eerste lid bedoelde berichten worden niet uitsluitend elektronisch verzonden:
a. indien de ambtenaar geen mogelijkheid heeft om kennis te
nemen van een elektronisch verzonden 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 andere
wijze.

-

Zie lid 1.

-

15 ARAR

4.a1 lid 3

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kan nadere regels stellen over de wijze waarop de elektronische
verzending geschiedt.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt regels ten aanzien van de werving en selectie van
ambtenaren.

-

Zie lid 1. deze grondslag om voor de sector Rijk nadere
regels te stellen was overigens niet gebruikt.

-

16 ARAR

4a

-

Dit artikel was de grondslag voor het Besluit werving en selectie. Dit besluit regelt nagenoeg hetzelfde als de NVPsollicitatiecode. De arbeidsvoorwaardelijke aanspraak in
dat besluit op reiskostenvergoeding bij een sollicitatie op
een andere werkplek gaan partijen nog opnemen in de
cao. Zie ook regel 67.

17 ARAR

5 lid 1

De aanstelling geschiedt in vaste of tijdelijke dienst.

§2.1

Als u in dienst treedt bij de sector Rijk, dan sluit u met uw
werkgever schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst.

-

18 ARAR

5 lid 2

De aanstelling geschiedt in vaste dienst, tenzij er grond is een
aanstelling in tijdelijke dienst te verlenen.

§2.1

In uw arbeidsovereenkomst staat of deze vast of tijdelijk is. U De gronden voor een tijdelijke aanstelling stonden in het
sluit een vaste arbeidsovereenkomst, tenzij u binnen de
ARAR in artikel 6, lid 2 (zie verderop in de
wettelijke mogelijkheden een arbeidsovereenkomst sluit:
transponeringstabel).
• voor een periode voorafgaand aan een vaste
arbeidsovereenkomst om uw geschiktheid daarvoor te
beoordelen. In dat geval kunt u een tijdelijke
arbeidsovereenkomst van maximaal twee jaar sluiten;
• voor werkzaamheden die u slechts tijdelijk gaat uitvoeren;
• voor de duur van een gelijktijdig te volgen opleiding of
trainee-programma;
• als u meer dan zes maanden na outsourcing gebruik maakt
van uw recht om terug te keren;
• als oproepkracht of;
• als AOW-gerechtigde werknemer.
In die gevallen sluit u een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
Daarnaast kan er een andere reden zijn om een tijdelijke
arbeidsovereenkomst te sluiten.

-

19 ARAR

5 lid 3

De niet-Nederlander kan uitsluitend worden aangesteld indien hij in Nederland rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8
van de Vreemdelingenwet 2000 en het bevoegd gezag voor hem
beschikt over een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in de
Wet arbeid vreemdelingen, tenzij die tewerkstellingsvergunning
krachtens laatstgenoemde wet niet is vereist.

Dit artikellid is niet overgenomen. Het artikellid ligt meer
in de uitvoeringssfeer dan in de arbeidsvoorwaardelijke
sfeer. Daarnaast is er sprake van reguliere wetgeving
(artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen) waarin dit geregeld
is. Uitgangspunt is geen wetgeving overnemen in de cao.

-

20 ARAR

5a

De aanstelling in vaste dienst geschiedt in algemene dienst van
het rijk.

-

-

Dit artikel is niet overgenomen. Deze bepaling heeft niet langer toegevoegde waarde, nu alle werknemers in dienst
zijn van de Staat der Nederlanden.
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21 ARAR

6 lid 1

Een aanstelling in tijdelijke dienst wordt verleend voor:
a. een kalenderperiode, of
b. een andere objectief bepaalbare periode.

-

22 ARAR

6 lid 2

Een aanstelling in tijdelijke dienst wordt verleend voor:

§2.1

a. een kalenderperiode, of
b. een andere objectief bepaalbare periode.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

De wijze van bepaling van de duur van een tijdelijke
Art. 7: 652 lid 2 sub a
arbeidsovereenkomst is opgenomen in de
BW
modelarbeidsovereenkomsten van bijlage 4 van de cao:
de opties daarvoor zijn opgenomen in voor artikel 1.1 van
de betreffende modellen.
Als u voor het eerst een arbeidsovereenkomst sluit met uw Dit artikellid is overgenomen. Zie voor de cao-tekst
werkgever moet u een verklaring omtrent het gedrag geven. hierboven bij artikel 5 lid 2 ARAR. De tijdelijke aanstelling
Als u dan nog geen verklaring omtrent het gedrag heeft,
van maximaal drie maanden (onderdeel b) is vervangen
wordt in uw arbeidsovereenkomst een ontbindende
door een periode binnen de eerste aanstelling die van
voorwaarde opgenomen die regelt dat deze uiterlijk drie
rechtswege eindigt als geen VOG kan worden overlegd.
maanden na de ingangsdatum van rechtswege eindigt als u
de verklaring dan nog niet heeft.
De proeftijd-aanstelling in het ARAR is niet vergelijkbaar
met een proeftijd binnen een arbeidsovereenkomst.
Daarom hebben partijen deze vervallen aanstellingsgrond
vervangen door een tijdelijke arbeidsovereenkomst van
maximaal twee jaar voor een periode voorafgaand aan
een vaste arbeidsovereenkomst om de geschiktheid
daarvoor te beoordelen.
In het ARAR stond niet de terugkeer na outsourcing als
reden voor een tijdelijke aanstelling. Dit was omdat het
VWNW-beleid tot 2018 een tijdelijk karakter had en deze
reden daarom tot de restcategorie (onderdeel f) werd
gerekend. CAO-partijen hebben afgesproken deze reden
aan de cao toe te voegen op een wijze die past binnen het
BW (meer dan zes maanden tussenpoos).

23 ARAR

6 lid 3

In het geval een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd is voorafgegaan door een andere aanstelling in tijdelijke dienst
krachtens het tweede lid, onder b tot en met f, wordt de
maximale duur van de proeftijd verminderd met de duur van die
andere aanstelling, indien:

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit artikel ziet op de
ketenregeling. Na inwerkingtreding van de Wnra is de
ketenregeling uit het BW onverkort van toepassing.

Art. 7:668a BW

Als na afloop van de periode om uw geschiktheid te
beoordelen voor een vaste arbeidsovereenkomst uw
dienstverband stilzwijgend wordt voortgezet, heeft u vanaf
dat moment een vaste arbeidsovereenkomst.

-

-

a. beide aanstellingen in tijdelijke dienst zijn verleend door Onze
Minister;
b. de andere aanstelling in tijdelijke dienst is beëindigd binnen
een periode van drie maanden direct voorafgaande aan de
aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd; en
c. het in deze beide aanstellingen in tijdelijke dienst dezelfde
werkzaamheden betreft.

24 ARAR

6 lid 4

Vanaf de dag waarop na het verstrijken van de door Onze
§2.1
Minister vastgestelde proeftijd de aanstelling in tijdelijke dienst
stilzwijgend wordt voortgezet, geldt dat er een aanstelling in
vaste dienst is verleend.
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25 ARAR

6 lid 5

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7:668, lid 4 BW

26 ARAR

6 lid 6

De aanstelling in tijdelijke dienst, bedoeld in het tweede lid,
onder b tot en met f, wordt geacht opnieuw voor dezelfde tijd,
maar telkens ten hoogste voor een jaar op dezelfde
voorwaarden te zijn verleend in geval van stilzwijgende
voortzetting na het verstrijken van de tijd, voor welke zij is
verleend.
De aanstelling in tijdelijke dienst geldt als een aanstelling in
vaste dienst vanaf de dag waarop:

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit artikel ziet op de
ketenregeling. Na inwerkingtreding van de Wnra is de
ketenregeling uit het BW onverkort van toepassing.

Art. 7:668a BW

a. door Onze Minister verleende aanstellingen in tijdelijke dienst
elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden
hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze
tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden;
b. meer dan drie door Onze Minister verleende aanstellingen in
tijdelijke dienst elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van
niet meer dan drie maanden.

27 ARAR

6 lid 7

Het zesde lid is van overeenkomstige toepassing, indien de
ambtenaar voorafgaande aan een door Onze Minister verleende
aanstelling in tijdelijke dienst dan wel tussen twee door Onze
Minister verleende aanstellingen in tijdelijke dienst binnen zijn
gezagsbereik op een andere titel dan een aanstelling dezelfde
werkzaamheden heeft verricht.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Het gaat hier om
-Art. 7:668a, lid 1 en 2
opvolgend werkgeverschap binnen het Rijk in relatie tot BW
de ketenregeling. Nu iedereen na inwerkingtreding van de
Wnra in dienst is van de Staat der Nederlanden en de
ketenregeling van het BW voortaan onverkort van
toepassing is, is dit niet langer relevant.

28 ARAR

6 lid 8

Het zesde lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op een aanstelling, aangegaan voor niet meer dan drie maanden, die
onmiddellijk volgt op een aanstelling van 36 maanden of langer.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7: 668a lid 3 BW

29 ARAR

6 lid 9

Voorzover de aanstelling betrekking heeft op een functie bij de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad van Adel, het Kabinet van
de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Nationale
ombudsman, de Raad van State, het secretariaat van de
commissie van toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten of het secretariaat van de
toetsingscommissie inzet bevoegdheden dient in het derde, het
vierde, het zesde en het zevende lid voor Onze Minister telkens
te worden gelezen: het College van de Algemene Rekenkamer,
respectievelijk de voorzitter van de Hoge Raad van Adel, de
directeur van het Kabinet van de Koning, de kanselier der
Nederlandse Orden, de Nationale ombudsman, de vicepresident van de Raad van State, de voorzitter van de commissie
van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten of de
voorzitter van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Het betreft hier de
invulling van het begrip ‘bevoegd gezag’ voor andere
organisaties binnen het Rijk dan ministeries.. In de cao is
het begrip bevoegd gezag afhankelijk van de context
vervangen door werkgever (§1.2) of leidinggevende
(§1.3).

-
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30 ARAR

6a lid 1

In zeer bijzondere gevallen kan op verzoek van betrokkene een
aanstelling in tijdelijke dienst worden verleend waarin ten
aanzien van hem dit besluit gedeeltelijk of andere algemene
maatregelen van bestuur als bedoeld in artikel 125, eerste lid,
van de Ambtenarenwet die specifiek betrekking hebben op
ambtenaren in de zin van dit besluit, geheel of gedeeltelijk
buiten toepassing worden verklaard.

§2.1

Als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit, kunt u in zeer
bijzondere situaties uw werkgever voorstellen af te wijken
van hetgeen is geregeld in deze cao. Hierbij geldt als
voorwaarde dat het pakket van arbeidsvoorwaarden dat u
afspreekt met uw werkgever, minimaal gelijkwaardig moet
zijn aan de arbeidsvoorwaarden waarop u volgens deze cao
recht heeft.

De toevoeging van de voorwaarde dat bij de zogenoemde “opt out” sprake moet zijn van een gelijkwaardig pakket
aan arbeidsvoorwaarden is afkomstig uit de nota van
toelichting waarmee artikel 6a is geïntroduceerd.

31 ARAR

6a lid 2

Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties kunnen nadere regels worden gesteld
omtrent het eerste lid.

-

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over de zogenoemde “opt
out”. Als cao-partijen daar aanleiding toe zien kunnen ze
nadere uitwerking van deze bepaling aan de cao
toevoegen. Daarvoor is geen grondslag vooraf nodig.

-

32 ARAR

6b lid 1

De aanstelling geschiedt voor een vast aantal uren of voor een
variabel aantal uren.

-

-

Komt niet als afzonderlijke bepaling terug maar volgt uit
artikel 3 van de de modelarbeidsovereenkomsten: .

-

33 ARAR

6b lid 2

Indien de aanstelling geschiedt voor een variabel aantal uren
wordt daarbij een aantal garantie-uren bepaald.

§3.1

Als u een arbeidsovereenkomst als oproepkracht heeft, dan heeft u over uw arbeidsduur met uw werkgever in ieder
geval afspraken gemaakt over het aantal uren dat u minimaal
betaald krijgt en het aantal uren waarvoor u maximaal kunt
worden opgeroepen.

-

34 ARAR

7 lid 1

De aanstelling van de ambtenaar vindt plaats door Onze
Minister. Indien het een ambtenaar betreft als bedoeld in artikel
4, vijfde lid, onder b of c, vindt de aanstelling plaats in
overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. In de nieuwe situatie
sluiten alle medewerkers een arbeidsovereenkomst met
de Staat der Nederlanden. Dit blijkt ook uit de
modelarbeidsovereenkomsten.

Artikel arbeidsrecht

In het hoofdstuk over de ABD/TMG (hoofdstuk 17) wordt
ingegaan op de benoeming van de werknemers die lid zijn
van TMG.
Het aspect dat daarbij overeenstemming nodig is tussen
de minister van het departement waar een lid van de
TMG wordt benoemd en de minister van BZK is geen
aspect voor de cao. Dit is nu geregeld in het Kaderboek
bedrijfsvoering Rijk.
35 ARAR

7 lid 2

Voor zover de aanstelling betrekking heeft op een functie bij de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad van Adel, het Kabinet van
de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Nationale
ombudsman of de Raad van State, wordt in het eerste lid voor
Onze Minister respectievelijk gelezen: het College van de
Algemene Rekenkamer respectievelijk de voorzitter van de Hoge
Raad van Adel, de directeur van het Kabinet van de Koning, de
kanselier der Nederlandse Orden, de Nationale ombudsman of
de vicepresident van de Raad van State.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. In de nieuwe situatie
sluiten alle medewerkers een arbeidsovereenkomst met
de Staat der Nederlanden. Dit blijkt ook uit de
modelarbeidsovereenkomsten. In § 1.2 is aangegeven wie
de Staat daarbij kunnen vertegenwoordigen en de in dit
artikellid genoemde personen zijn daar allen opgesomd.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

36 ARAR

7 lid 3

De aanstelling als lid van de topmanagementgroep, bedoeld in H17
artikel 4, vijfde lid, onder a, vindt plaats bij Koninklijk Besluit op
de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

U bent lid van de algemene bestuursdienst (ABD) als:
Bij Koninklijk Besluit is besloten een arbeidsovereenkomst
met u aan te gaan als lid van de Topmanagementgroep
(TMG)

Een aanstelling bij KB is in de nieuwe situatie niet meer
mogelijk. In plaats daarvan is in artikel 13a van de
Ambtenarenwet 2017 de mogelijkheid gekomen om bij KB
te beslissen een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De
daarop volgende arbeidsovereenkomst is echter net als
voor andere werknemers met de Staat der Nederlanden
(voor TMG-ers vertegenwoordigd door de minister van
BZK).

37 ARAR

7 lid 4

De ambtenaar die is aangesteld als lid van de
H17
topmanagementgroep wordt door Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming
met Onze Minister voor een periode van maximaal zeven jaar
benoemd in een bij ministeriële regeling aangewezen functie.

Als lid van de TMG wordt u steeds voor een periode van
maximaal zeven jaar benoemd in een TMG-functie.

-

-

38 ARAR

7 lid 5

In bijzondere gevallen kan de periode van zeven jaar, genoemd H17
in het vierde lid, worden verlengd dan wel voortijdig worden
beëindigd. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties stelt regels ten aanzien van de wijze waarop
tot verlenging respectievelijk voortijdige beëindiging wordt
gekomen, alsmede over de gevolgen voor de rechtspositie van
de ambtenaar.

Deze benoemingsperiode kan door uw werkgever in
bijzondere gevallen worden verlengd of verkort.

-

-

39 ARAR

7 lid 6

Tenzij Wij anders hebben bepaald wordt de ambtenaar, bedoeld H17
in artikel 4, vijfde lid, onder b of c, voor een periode van in
beginsel ten hoogste vijf jaar in een functie benoemd. Deze
benoeming duurt voort, zolang na afloop van die periode geen
nieuwe functie wordt opgedragen.

Als u lid bent van de ABD maar geen lid bent van de TMG
geldt een benoemingstermijn van maximaal vijf jaar in een
functie. Dit is alleen anders als in uw geval een andere
termijn is bepaald. De termijn loopt door als u na afloop nog
niet in een andere functie bent benoemd.

-

40 ARAR
41 ARAR

8
9 lid 1

[Vervallen per 01-01-2014]
Een aanstelling voor de tijd van langer dan drie maanden kan
slechts plaatsvinden, indien het bevoegd gezag op grond van de
gegevens waarover het beschikt van oordeel is dat de
betrokkene in voldoende mate geschikt en bekwaam is voor de
desbetreffende functie.

-

Vervallen
Dit artikellid is niet overgenomen. Het artikellid was in de oude context al verouderd maar nooit geschrapt.

42 ARAR

9 lid 2

Het bevoegd gezag kan voor een bepaalde functie of voor een
groep van functies eisen van geschiktheid en bekwaamheid
vaststellen waaraan de betrokkene moet voldoen om voor een
aanstelling in aanmerking te komen.

-

-

Partijen bezien - mede aan de hand van de wijze waarop Art. 17 lid 3 Aw 2017
werving- en selectie binnen de organisaties van de sector
Rijk is ingebed – of, en zo ja welke, bepalingen daarover in
de cao gewenst zijn ter vervanging van de ARARbepalingen. Op grond van het Wnra-overgangsrecht zijn
deze ARAR-bepalingen nog van toepassing.

43 ARAR

9 lid 3

Teneinde vast te stellen of de betrokkene in voldoende mate
geschikt of bekwaam is, wordt deze aan een onderzoek
onderworpen, waaronder begrepen het verifiëren en zo nodig
aanvullen van de gegevens die door de betrokkene desgevraagd
zijn verstrekt.

-

Zie lid 2.

-

Volgnr. Regeling

44 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

9 lid 4

Het onderzoek, bedoeld in het derde lid, omvat tevens:

-

-

Zie lid 2.

-

-

a. een psychologisch onderzoek, indien daaraan naar het
oordeel van het bevoegd gezag behoefte bestaat;
b. een geneeskundig onderzoek, indien dit op grond van een
wettelijk voorschrift verplicht is gesteld dan wel indien op grond
van functie-eisen een onderzoek naar de medische geschiktheid
van de betrokkene noodzakelijk is.
45 ARAR

9 lid 5

Onze Minister stelt vast voor welke functies een onderzoek naar de medische geschiktheid van de betrokkene noodzakelijk is.

-

Zie lid 2.

46 ARAR

9 lid 6

Het bevoegd gezag kan, met uitzondering van de gevallen,
bedoeld in het zevende en het achtste lid, van de betrokkene
vergen dat deze een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld
in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overlegt.

-

-

Zie bij ARAR artikel 6, lid 2, Aangezien bij eerste
indiensttreding altijd een VOG wordt gevraagd is in de cao
geen sprake van een kan-bepaling.

47 ARAR

9 lid 7

Indien een functie niet zijnde een vertrouwensfunctie als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet
veiligheidsonderzoeken, bijzondere eisen stelt aan de integriteit
of de verantwoordelijkheid van degene die deze functie vervult
en indien een zwaarwegend algemeen belang dit vordert,
kunnen aan het bevoegd gezag justitiële gegevens worden
verstrekt voor het verrichten van een onderzoek naar de
betrouwbaarheid en de geschiktheid van een kandidaat voor die
functie. Aanstelling in een zodanige functie is slechts mogelijk,
indien op grond van het onderzoek tegen de vervulling door
betrokkene van de desbetreffende functie geen bezwaar blijkt
te bestaan.

-

Dit artikellid is niet overgenomen aangezien dit is
geregeld in artikel 23 van het Besluit Justitiele en
strafvorderlijke gegevens en in artikel 3a van de
Ambtenarenwet 2017 en artikel 4 van het
Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. Zie tevens lid 2.

48 ARAR

9 lid 8

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt geregeld in
de Wet veiligheidsonderzoeken. Zie tevens lid 2.

-

49 ARAR

9 lid 9

Aanstelling in een vertrouwensfunctie als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onder a, van de Wet veiligheidsonderzoeken is slechts
mogelijk, indien ten aanzien van de betrokkene een verklaring
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van die wet is
afgegeven.
Onze Minister stelt nadere regels vast ter uitvoering van het
onderzoek, bedoeld in het zevende lid. Deze nadere regels
dienen in ieder geval waarborgen te bevatten omtrent een
voldoende bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene.

-

-

50 ARAR

9 lid 10

Het geneeskundig onderzoek, bedoeld in het vierde lid,
onderdeel b, mag pas plaatsvinden, indien de betrokkene naar
het oordeel van het bevoegd gezag op grond van het
onderzoek, bedoeld in het derde lid, en eventueel na het
psychologisch onderzoek, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a,
overigens voldoende bekwaam en geschikt is voor de
desbetreffende functie. Ook een verklaring omtrent het gedrag
mag dan pas worden gevraagd.

-

Dit was de grondslag om het mogelijk te maken om op
decentraal niveau nadere regels te stellen voor de
uitvoering van het veiligheidsonderzoek. Indien een
minister regels voor het betreffende onderzoek heeft
gesteld zijn die opgenomen in het personeelsreglement
van de organisatie.
Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is geregeld in de
Wet op de medische keuringen en in de beleidsregels
VOG. Zie tevens lid 2.

51 ARAR

9 lid 11

Een onderzoek als bedoeld in het zevende lid of een
veiligheidsonderzoek wordt pas ingesteld als naar het oordeel
van het bevoegd gezag de betrokkene bekwaam en geschikt is
voor de betreffende functie.

-

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is geregeld in de
Wet veiligheidsonderzoeken en in het Besluit Justitiele en
strafvorderlijke gegevens. Zie tevens lid 2.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

52 ARAR

9 lid 12

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kan omtrent het onderzoek, bedoeld in het derde lid, nadere
regels vaststellen.

-

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over de wijze waarop
onderzocht kan worden of een werknemer geschikt is
voor de functie. Dit artikellid is niet overgenomen. Als caopartijen daar aanleiding toe zien kunnen ze nadere
uitwerking van deze bepaling aan de cao toevoegen.
Daarvoor is geen grondslag vooraf nodig.

53 ARAR

9a

Bij wijziging van een tijdelijk in een vast dienstverband dan wel
in geval van wijziging van tewerkstelling in een andere nietvertrouwensfunctie wordt geen verklaring omtrent het gedrag
verlangd of, indien het een functie betreft die bijzondere eisen
stelt aan de integriteit of verantwoordelijkheid van de
betrokkene, wordt niet verzocht om justitiële gegevens, tenzij
naar het oordeel van het bevoegd gezag door gewijzigde
omstandigheden betreffende de functie of de tewerkstelling
een verklaring omtrent het gedrag dan wel een onderzoek,
bedoeld in artikel 9, zevende lid, nodig is.

§2.1

Als uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd in een
vaste arbeidsovereenkomst, of als u een nieuwe functie gaat
uitoefenen, dan kan daarbij als voorwaarde gelden dat u
opnieuw een verklaring omtrent het gedrag moet
aanleveren.

54 ARAR
55 ARAR
56 ARAR

9b
9c
10 lid 1

[Vervallen per 22-08-1997]
[Vervallen per 22-08-1997]
De kosten van het geneeskundig onderzoek en het hernieuwd geneeskundig onderzoek komen voor rekening van het Rijk. De
betrokkene ontvangt een vergoeding van reis- en verblijfkosten
op de voet van de bepalingen van het Reisbesluit binnenland.

-

Artikel arbeidsrecht

-

Vervallen
Vervallen
Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt geregeld in
de Wet op de medische keuringen. Zie tevens artikel 9 lid
2 en regel 67: de vergoeding van reis- en verblijfkosten
wordt nog wel in de cao opgenomen.
Zie voor voorwaarden voor een medische keuring ook de
informatie op Rijksoverheid.nl

57 ARAR

10 lid 2

De uitslag van het geneeskundig onderzoek wordt uiterlijk
binnen twee weken na vaststelling aan de betrokkene
medegedeeld.
De betrokkene kan binnen twee weken nadat hem de uitslag
van het geneeskundig onderzoek is meegedeeld, een hernieuwd
geneeskundig onderzoek aanvragen.

-

Zie artikel 9 lid 2.

-

58 ARAR

10 lid 3

-

Zie artikel 9 lid 2

-

59 ARAR

10 lid 4

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt omtrent het hernieuwd geneeskundig onderzoek nadere
regels vast. Dit hernieuwd geneeskundig onderzoek mag niet
worden verricht door de arts die het geneeskundig onderzoek
heeft verricht.

-

-

Zie artikel 9 lid 2. De grondslag was overigens niet
gebruikt om nadere regels te stellen.

-

60 ARAR

10 lid 5

Bij wijziging van een tijdelijk in een vast dienstverband vindt niet opnieuw een geneeskundig onderzoek plaats, tenzij ten aanzien
van de geschiktheid van de betrokkene ernstige twijfel is
gerezen.

-

Zie artikel 9 lid 2

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

61 ARAR

10 lid 6

De betrokkene die op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel b, is onderworpen aan een geneeskundig onderzoek, wordt bij
aanstelling in een andere functie opnieuw aan een onderzoek
naar de medische geschiktheid onderworpen indien betrokkene
voor het vervullen van die functie aan andere medische eisen
dient te voldoen dan voor de tot dusverre vervulde functie.

-

Zie artikel 9 lid 2

-

62 ARAR

11 lid 1

Aan de betrokkene die is onderworpen aan een psychologisch onderzoek als bedoeld in artikel 9, vierde lid, onderdeel a,
wordt op zijn verzoek binnen twee weken na de vaststelling van
de uitslag van het onderzoek inzage verleend in die uitslag. Dit
vindt plaats in het kader van een nagesprek met de psycholoog
die het onderzoek heeft verricht.

-

Zie artikel 9 lid 2.

-

63 ARAR

11 lid 2

Mededeling van de uitslag van het onderzoek aan het bevoegd gezag blijft achterwege, indien de betrokkene uiterlijk een week
nadat hij van de uitslag van het onderzoek heeft kennis
genomen zijn wens daartoe schriftelijk heeft meegedeeld aan
degene die met het onderzoek is belast.

-

Zie artikel 9 lid 2.

-

64 ARAR

11 lid 3

-

Zie artikel 9 lid 2 .

-

65 ARAR

11 lid 4

De uitslag van het onderzoek wordt niet eerder dan twee weken nadat betrokkene van de uitslag van het onderzoek heeft kennis
genomen, medegedeeld aan het tot aanstelling bevoegd gezag,
tenzij die mededeling op een eerder tijdstip is geboden en de
betrokkene met die eerdere mededeling schriftelijk heeft
ingestemd.
Voor zover dit niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid heeft de betrokkene recht op een
nagesprek met de psycholoog die het onderzoek heeft verricht.

-

Zie artikel 9 lid 2.

-

66 ARAR

11 lid 5

De betrokkene kan na afloop van het in het eerste en vierde lid bedoelde nagesprek afschrift nemen van de uitslag of daarvan
een fotocopie krijgen overeenkomstig het bij en krachtens
artikel 12 van de Wet openbaarheid van bestuur bepaalde.

-

Zie artikel 9 lid 2.

-

67 ARAR

11 lid 6

De kosten van het onderzoek en van het nagesprek komen voor rekening van het Rijk. De betrokkene ontvangt voor ten
behoeve van het onderzoek gemaakte reis- en verblijfkosten
een vergoeding op de voet van de bepalingen van het
Reisbesluit binnenland.

-

De aanspraak op een vergoeding voor personen die nog Art. 17 lid 3 Aw 2017
geen dienstverband met de Staat der Nederlanden
hebben, is nog niet geregeld. De aanspraak op een
vergoeding voor personen die al een dienstverband
hebben met de Staat der Nederlanden is niet expliciet
geregeld maar volgt min of meer uit § 10.2 van de cao (al
is een reis i.h.k.v een sollicitatie geen dienstreis). Partijen
zullen de aanspraak nog opnemen in de cao. Tot die tijd
volgt de aanspraak uit het Wnra-overgangsrecht.

68 ARAR

11 lid 7

Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op
vergelijkende vooronderzoeken in de door Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen gevallen.

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over vergelijkende
psychologische vooronderzoeken. Als cao-partijen daar
aanleiding toe zien kunnen ze daarover een bepaling aan
de cao toevoegen. Daarvoor is geen grondslag vooraf
nodig.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

69 ARAR

12 lid 1

Aan de ambtenaar wordt, zo mogelijk vóór de aanvaarding van B4
zijn ambt, een akte van aanstelling uitgereikt, waarin in ieder
geval worden vermeld:
a. de naam, de voornamen en de geboortedatum van de
ambtenaar;
b. de naam van het ministerie, de dienst, het bedrijf of de
instelling, waarbij hij werkzaam zal zijn, al dan niet als lid van de
Algemene Bestuursdienst;
c. de datum, met ingang waarvan hij wordt aangesteld;
d. of de aanstelling geschiedt in vaste of tijdelijke dienst.

-

Dit is opgenomen in de modelarbeidsovereenkomsten (zie bijlage 4 van de CAO Rijk 2020).

70 ARAR

12 lid 2

-

Dit is opgenomen in de modelarbeidsovereenkomsten
voor onbepaalde tijd (zie bijlage 4 van de CAO Rijk 2020).

71 ARAR

12 lid 3

-

Dit is opgenomen in de modelarbeidsovereenkomsten
voor onbepaalde tijd (zie bijlage 4 van de CAO Rijk 2020).

72 ARAR

12 lid 4

Indien de aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst, wordt
B4
bovendien in de akte van aanstelling vermeld:
a. de duur van de aanstelling in tijdelijke dienst;
b. de toepasselijke, in artikel 6, tweede lid, omschreven
grond(en) voor de aanstelling in tijdelijke dienst;
c. de specifieke reden, indien sprake is van een aanstelling op
grond van artikel 6, tweede lid, onder f.
Indien de aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst met
B4
toepassing van artikel 6a, eerste lid, wordt bovendien in de akte
van aanstelling vermeld welke van de in dat artikellid bedoelde
regelingen geheel of gedeeltelijk buiten toepassing zijn
verklaard.
Indien de aanstelling geschiedt voor een variabel aantal uren
B4
wordt in de akte van aanstelling in voorkomende gevallen
bovendien het op grond van artikel 6b, tweede lid, voor de
ambtenaar geldende aantal garantie-uren vermeld.

-

Dit is opgenomen in de modelarbeidsovereenkomst voor oproepkrachten (zie bijlage 4 van de CAO Rijk 2020).

73 ARAR

12a

Voor zover deze gegevens op hem betrekking hebben en niet
reeds in de akte van aanstelling zijn vermeld, worden aan de
ambtenaar zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld:
a. het ministerie, de afdeling of het dienstvak waarbij, de
betrekking waarin, en de periode gedurende welke hij in die
betrekking wordt te werk gesteld, zomede de hem
dienovereenkomstig aangewezen standplaats;
b. de salarisschaal en de voor de bepaling van die schaal in acht
genomen regels;
c. het salaris dat hem is toegekend, zomede, het salarisnummer
en het tijdstip waarop het salaris voor de eerste maal periodiek
zal worden verhoogd;
d. andere hem mogelijk toegekende voordelen, onder verwijzing
naar de desbetreffende kortingsregeling.

-

Dit is opgenomen in de modelarbeidsovereenkomsten (zie bijlage 4 van de CAO Rijk 2020).

74 ARAR
75 ARAR

12b
12c lid 1

[Vervallen per 01-01-1994]
De ambtenaar wordt bij zijn aanstelling schriftelijk op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van zijn rechtspositie.

-

Vervallen
Dit is opgenomen in de overwegingen van de
modelarbeidsovereenkomsten met een verwijzing naar
www.caorijk.nl en naar het P-Direktportaal. In de
modelarbeidsovereenkomsten is tevens opgenomen dat
de werknemer door ondertekening van de
arbeidsovereenkomst zich bekend (en akkoord) verklaart
met de cao (en het personeelsreglement).

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

76 ARAR

12c lid 2

Regelingen waarin zijn rechtspositie is neergelegd worden op
een voor de ambtenaar gemakkelijk toegankelijke plaats ter
inzage gelegd. Van deze regelingen kan hij kosteloos afschriften
maken voor zover dat redelijkerwijs nodig is.

-

Zie lid 1.

-

77 ARAR

12c lid 3

De schriftelijk vastgestelde en voor hem geldende regelingen en instructies, welke hij bij de vervulling van zijn dienst heeft na te
leven, worden eveneens op een voor de ambtenaar gemakkelijk
toegankelijke plaats ter inzage gelegd. In het geval vermelde
regelingen en instructies niet schriftelijk zijn vastgesteld,
worden deze behoorlijk te zijner kennis gebracht.

-

Dergelijke regelingen en instructies zijn opgenomen in het personeelsreglement van een organisatie. In de
arbeidsovereenkomst is opgenomen waar het
personeelsreglement kan worden ingezien (gebruikelijk is
intranet). Mogelijk zijn instructies (zoals bij wie
ziekmelden) ook op andere plekken te vinden; zoals uitleg
voor nieuwe medewerkers. Een werknemer kan zich (uit
oogpunt van goed werknemerschap) alleen houden aan
voldoende duidelijk kenbaar gemaakte redelijke
instructies.

78 ARAR

12c lid 4

Over belangrijke wijzigingen in regelingen betreffende zijn
rechtspositie wordt de ambtenaar periodiek op de hoogte
gesteld.
[Vervallen per 01-01-1994]
Wij behouden Ons voor op de voordracht van Onze Minister van §6.1
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die in de daarvoor in
aanmerking komende gevallen overleg pleegt met Onze
betrokken Minister, regels vast te stellen omtrent
loopbaanvorming in het algemeen en omtrent daarmede
verband houdende bijzondere regelingen ter bepaling van de
voor de ambtenaar geldende salarisschaal.

-

Belangrijke wijzigingen in de CAO Rijk worden bekend
gemaakt via www.caorijk.nl, en via Rijksportaal Personeel.

79 ARAR
80 ARAR

12d
13 lid 1

Als voor u geen functie in het Functiegebouw Rijk geldt, en
uw salaris ook niet is geregeld in het specifieke deel van de
cao dan heeft uw werkgever met de vakbonden afspraken
gemaakt over de wijze waarop wordt vastgesteld welke
salarisschaal voor uw functie geldt. Als dat zo is, dan zijn die
afspraken opgenomen in het personeelsreglement van uw
organisatie.

Vervallen
Dit was de grondslag voor decentrale regels bij
loopbaanvorming die met name werd gebruikt voor
afwijking van functiewaardering. De eventuele decentrale
regels zijn opgenomen in het personeelsreglement van de
organisatie.
Het in het ARAR opgenomen overleg tussen de minister
van BZK en de andere minister(s) over deze regels is geen
onderwerp om in de cao te regelen.

81 ARAR

13 lid 2

Voor zover dit niet door Ons is geschied, kunnen deze regels en §6.1
bijzondere regelingen ook worden vastgesteld door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan wel,
passend in het door deze gecoördineerde beleid, door Onze
Minister, hoofd van het desbetreffende departement van
algemeen bestuur.

-

Verwerkt in de vertaling van lid 1.

-

82 ARAR

14

§6.1

-

Artikellid niet overgenomen. Dit wordt al geregeld in het
BW.

Art. 7:627 BW

83 ARAR

15

De ambtenaar ontvangt over den tijd, gedurende welken hij in
strijd met zijne verplichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te
verrichten, geen bezoldiging.
De beloning van de ambtenaar, die is aangesteld voor enkele
diensten, niet vallende binnen de taak van het betrokken
dienstvak, wordt bepaald op een voor elk geval of voor elke te
verrichten dienst, afzonderlijk vast te stellen bedrag.

B4

Het bruto salaris van de oproepkracht bedraagt bij
indiensttreding €[bedrag] per uur. Het salaris wordt in de
maanden dat een oproep heeft plaatsgevonden telkens
uitbetaald op de op www.p-direkt.nl genoemde data.

Zie modelovereenkomst oproepkracht artikel 4

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

84 ARAR

16 lid 1

Aan de ambtenaar die in verband met de werkzaamheden die §4.4
voortvloeien uit een functie in een publiekrechtelijk college,
waarin hij is benoemd of verkozen, tijdelijk is ontheven van de
waarneming van zijn ambt wordt gedurende zijn ontheffing een
non-activiteitswedde toegekend. De non-activiteitswedde is het
bedrag waarmee de laatstelijk door hem in zijn ambt genoten
bezoldiging het bedrag van de inkomsten die de ambtenaar in
verband met zijn werkzaamheden in dat publiekrechtelijk
college geniet, overschrijdt.

Als u wordt gekozen als lid van een gemeenteraad of
provinciale staten, of wordt benoemd als wethouder of
gedeputeerde, heeft u recht op politiek verlof. Dit is alleen
niet het geval als de bedrijfsvoering wordt verstoord door uw
verlof. (..............) Uw maandinkomen wordt voor de uren van
uw politiek verlof niet doorbetaald omdat u vanwege uw
politieke functie een inkomen ontvangt. Als dat inkomen
lager is dan het maandinkomen dat u vanwege uw politiek
verlof niet doorbetaald krijgt, krijgt u het verschil maandelijks
gecompenseerd.Ook als u wordt gekozen als lid van de Eerste
of Tweede Kamer van het parlement of van het Europees
Parlement kunt u politiek verlof krijgen, omdat wettelijk is
geregeld dat u die politieke functies niet naast uw eigen
functie mag uitoefenen. Ook het recht op eventueel
benodigde compensatie en de voorzieningen na afloop van
het vervullen van uw politieke functie is wettelijk geregeld.
Voor lidmaatschap van de Tweede Kamer en het Europees
Parlement geldt dat u alleen voor uw benoeming in de eerste
termijn politiek verlof kunt krijgen. Verlof voor de een
tweede termijn is alleen mogelijk als de eerste termijn van
uw politiek verlof minder dan twee jaar heeft geduurd.

Bij de omzetting van dit artikel naar de CAO Rijk 2020 is
daarnaast de inhoud verwerkt van de regeling Taakduren
lidmaatschap publiekrechtelijke colleges en de Circulaire
Ontslag of terugkeerrecht rijksambtenaren na een een
periode lidmaatschap Tweede kamer of Europees
Parlement. NB: In de CAO Rijk 2020 ontbrak nog politiek
verlof voor het Waterschapsbestuur omdat dit ook niet
was geregeld in de Regeling taakduren. Dit is door caopartijen eind 2020 toegevoegd.

85 ARAR

16 lid 2

Voor de toepassing van het eerste lid geldt voorts dat:

§4.4

.

Verwerkt in de vertaling van lid 1.

-

a. toekenning van de non-activiteitswedde plaatsvindt op de
voet van het bepaalde in de artikelen 4, tweede, derde, vierde
en vijfde lid, en 5 van de Wet Incompatibiliteiten StatenGeneraal en Europees Parlement;
b. onder inkomsten die in verband met zijn werkzaamheden in
dat publiekrechtelijk college worden genoten wordt verstaan:
alle inkomsten die aan die werkzaamheden zijn verbonden.
86 ARAR

16 lid 3

Voor de toepassing van dit artikel wordt de functie van
substituut-ombudsman met de in het eerste lid bedoelde
functie gelijkgesteld.

-

-

Deze bepaling is niet overgenomen aangezien deze had
kunnen vervallen bij de wijziging van de Wet Nationale
Ombudsman per 1 januari 2006 waarin dit is geregeld.

-

87 ARAR

16 lid 4

Dit artikel is niet van toepassing op degenen die een nonactiviteitswedde geniet uit hoofde van artikel 4, eerste lid, van
de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees
Parlement.

-

-

Door in de cao te spreken over inkomen uit de politieke
functie (=inclusief de in dit lid bedoelde nonactiviteitswedde) en niet over inkomsten in verband met
werkzaamheden (= exclusief de in dit lid bedoelde nonactiviteitswedde) is deze bepaling niet nodig.

-

88 ARAR

17 lid 1

De ambtenaar, die als militair in werkelijke dienst is, wordt
geacht in zijn burgerlijke betrekking met verlof te zijn.

§4.8

Als u naast uw functie in de sector Rijk als reservist bij het
ministerie van Defensie in dienst bent, dan heeft u voor de
uren dat u daar werkt recht op verlof.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

89 ARAR

17 lid 2

Hij behoudt over de tijd van deze dienst het genot van de aan
§4.8
zijn ambt verbonden bezoldiging, slechts voor zover hem bij of
krachtens de artikelen 18 tot en met 20 daarop aanspraak is
verleend. Voor zover die werkelijke dienst wordt vervuld in aan
hem verleend vacantieverlof, behoudt hij in ieder geval het
genot van de volle aan zijn ambt verbonden bezoldiging.

U heeft geen recht op dit verlof als u tijdens uw vakantie als
reservist werkt.

Betreft vertaling tweede volzin. Voor vertaling eerste
volzin zie ARAR artikel 18, lid 1

-

90 ARAR

17 lid 3

Voor de toepassing van het vorige lid en de artikelen 18 tot en §1.6
met 20 en 20d wordt - ingeval de ambtenaar in het genot is van
een toelage als bedoeld in artikel 17 van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 - dit bezoldigingsdeel
vastgesteld op het bedrag dat hem ingevolge de voor hem
geldende arbeidstijdpatroon zou zijn toegekend, indien hij niet
aan zijn burgerlijke betrekking zou zijn onttrokken.
Is de vaststelling van het bedrag op deze wijze niet mogelijk,
dan wordt dit, met inachtneming van de percentages en het
berekeningsmaximum zoals genoemd in artikel 17 van
vorengenoemd besluit, berekend over het voor de ambtenaar
geldende salaris, zulks naar de aantallen uren als bedoeld in dat
artikel waarop door hem gedurende de drie kalendermaanden
voorafgaande aan het tijdstip met ingang waarvan hij aan zijn
burgerlijke betrekking werd onttrokken, ingevolge de voor hem
geldende arbeidstijdpatroon gemiddeld per maand is gewerkt.

-

Is nu algemeen geregeld in § 1.6: Toelagen die in hoogte
variëren bij loondoorbetaling, jubileumuitkering en
overlijdensuitkering.

-

91 ARAR

17 lid 4

Voor de toepassing van het tweede lid en de artikelen 18 tot en §1.6
met 20 en 20d wordt - ingeval de ambtenaar in het genot is van
een toelage als bedoeld in artikel 18a van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 - dit
bezoldigingsdeel vastgesteld op het bedrag dat hem ingevolge
het voor hem geldende consignatierooster zou zijn toegekend,
indien hij niet aan zijn burgerlijke betrekking zou zijn
onttrokken. Is de vaststelling van het bedrag op deze wijze niet
mogelijk, dan wordt dit bedrag berekend naar de
berekeningsgrondslag en de percentages zoals genoemd in
artikel 18a van vorengenoemd besluit, zulks naar de aantallen
uren als bedoeld in dat artikel waarop door hem gedurende de
drie kalendermaanden voorafgaande aan het tijdstip met ingang
waarvan hij aan zijn burgerlijke betrekking werd onttrokken,
gemiddeld per maand consignatiediensten zijn verricht.

-

Zie ARAR artikel 17, lid 3.

-

92 ARAR

17 lid 5

Voor zover de ambtenaar ingevolge de voor hem geldende
§4.8
bezoldigingsregeling aanspraak heeft op een vakantie-uitkering
geniet hij deze uitkering slechts voor zoveel die uitgaat boven
de vakantie-uitkering waarop hij als militair aanspraak heeft.

-

Zie ARAR artikel 18, lid 1. Omdat maandinkomen (anders
dan bezoldiging) inclusief vakantie-uitkering is, komt het
niet afzonderlijk terug.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

93 ARAR

18 lid 1

De ambtenaar, die ingevolge wettelijke verplichting anders dan §4.8
voor herhalingsoefening als militair in werkelijke dienst is,
geniet onverminderd het bepaalde in artikel 92 de aan zijn ambt
verbonden bezoldiging voor zoveel deze meer bedraagt dan zijn
militaire beloning, met dien verstande, dat indien de ambtenaar
ongehuwd is, hij slechts de aan zijn ambt verbonden bezoldiging
geniet, voor zoveel 70 ten honderd daarvan meer bedraagt dan
zijn militaire beloning.

Uw werkgever betaalt u tijdens het verlof een
maandinkomen dat het salaris, andere vaste
inkomensbestanddelen en toelagen die u ontvangt als
reservist aanvult tot uw oorspronkelijke maandinkomen.

94 ARAR

18 lid 2

Zonodig in afwijking van het bepaalde in het eerste lid blijft de §4.8
ambtenaar als daar bedoeld in ieder geval de aan zijn ambt
verbonden bezoldiging genieten tot een bedrag, dat gelijk is aan
het bedrag van het verschuldigde premieverhaal op de
overheidswerknemers op grond van de overeenkomst, bedoeld
in artikel 4, eerste lid van de Wet privatisering ABP.

Uw maandinkomen is daarbij minimaal het door u te betalen werknemersdeel van de ABP-pensioenpremies.

-

95 ARAR

18 lid 3

§4.8

-

Onderscheid alleenstaand of met partner bij hoogte
inkomen wordt niet meer gemaakt.

-

96 ARAR

18 lid 4

§4.8

-

Niet nodig vanwege toevoeging "dat u ontvangt" aan het militaire inkomen.

97 ARAR

18 lid 5

Ongehuwde enige kostwinners worden voor de toepassing van
het eerste lid gelijk gesteld met gehuwden. Onze Minister,
Hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur,
beslist of een ongehuwde als enig kostwinner wordt
beschouwd.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt de militaire
beloning verminderd met een eventuele aftrek wegens genot
van voeding en huisvesting.
Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en van Financiën stellen bij gemeenschappelijke ministeriële
regeling vast hetgeen voor de toepassing van dit artikel onder
militaire beloning wordt verstaan.

§4.8

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over wat voor de toepassing
van dit artikel onder militaire beloning wordt verstaan.
Omdat een inkomensbegrip wel nodig is, hebben caopartijen dat vastgesteld en opgenomen in § 4.8 van de
cao. Zie daarvoor lid 1.

-

98 ARAR

19 lid 1

Het bepaalde in artikel 18 is eerst van toepassing, nadat de
§4.8
ambtenaar als militair de opleiding en oefening heeft volbracht.

-

Volgt uit opbouw cao-tekst. Pas recht op dit verlof als je
als reservist werkt (en derhalve opleiding achter de rug
hebt).

-

99 ARAR

19 lid 2

De ambtenaar, die ingevolge een wettelijke verplichting voor
§4.8
opleiding en oefening als militair in werkelijke dienst is, geniet
gedurende deze opleiding en oefening, de aan zijn ambt
verbonden bezoldiging tot een bedrag, hetwelk gelijk is aan het
verschuldigde premieverhaal op de overheidswerknemers op
grond van de overeenkomst, bedoeld in artikel 4, eerste lid van
de Wet privatisering ABP.

Als u een opleiding volgt om reservist bij het ministerie van
Defensie te worden, heeft u recht op verlof. Uw
maandinkomen bedraagt dan het door u te betalen
werknemersdeel van de ABP-pensioenpremies.

100 ARAR

19 lid 3

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing ten aanzien
van ambtenaren op wie bij koninklijk besluit de artikelen 17 en
18 van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.

§4.8

-

Niet relevant, wat voor reservisten geldt volgt uit artikel
20b

-

101 ARAR

19 lid 4

Indien de ambtenaar bij opkomst in militaire dienst voldoet aan §4.8
de voorwaarde, gesteld in het eerste lid, dan wel indien
ingevolge het derde lid bij opkomst in militaire dienst deze
voorwaarde niet voor hem geldt, geniet hij in afwijking van het
bepaalde in artikel 18 gedurende twee weken na zijn opkomst
de volle aan zijn ambt verbonden bezoldiging.

-

Niet relevant voor overeenkomstige toepassing
reservisten

-

Bepaling voor dienstplichtigen is van overeenkomstige
toepassing voor reservisten. Onderscheid alleenstaand of
met partner bij hoogte inkomen wordt niet meer
gemaakt.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

102 ARAR

20 lid 1

-

Onderscheid werkelijke dienst en herhalingsoefening niet relevant voor overeenkomstige toepassing reservisten.

103 ARAR

20 lid 2

-

104 ARAR

20 lid 3

De ambtenaar die voor een herhalingsoefening als militair in
§4.8
werkelijke dienst is, geniet de aan zijn ambt verbonden
bezoldiging voor zoveel deze meer bedraagt dan zijn militaire
beloning. Artikel 18, tweede, vierde en vijfde lid, is van
toepassing.
Voor zoveel nodig bepaalt Onze Minister van Defensie welke
§4.8
dienst als herhalingsoefening wordt beschouwd.
Voor de toepassing of voortgezette toepassing van het eerste §4.8
lid worden met inachtneming van hetgeen daaromtrent is
bepaald in de Kaderwet dienstplicht of in de Wet voor het
reservepersoneel der krijgsmacht en onverminderd het
bepaalde in artikel 92 van dit reglement met
herhalingsoefeningen gelijk gesteld:
a. het in dienst komen dan wel het in aansluiting aan een
herhalingsoefening langer in dienst blijven voor een onderzoek
omtrent een strafbaar feit of een krijgstuchtelijk vergrijp,
waarvan de militair verdacht of beklaagd wordt;
b. het in dienst komen dan wel het in aansluiting aan een
herhalingsoefening langer in dienst blijven ten einde rekening
en verantwoording af te leggen van gevoerd beheer;
c. het in aansluiting aan een herhalingsoefening langer in dienst
blijven wegens:
1. ziekte;
2. het niet tijdig bereiken van de vereiste graad van
geoefendheid als gevolg van ziekte;
3. het heersen of geheerst hebben van een besmettelijke ziekte;
d. het in dienst komen om gehoord te worden omtrent een bij
Ons of bij Onze Minister van Defensie ingediend beroepschrift
onderscheidenlijk bezwaarschrift.

Zie lid 1. Deze grondslag was overigens niet gebruikt om
nadere regels te stellen.
Zie lid 1

105 ARAR

20a

-

Hoeft niet geregeld in nieuwe context. Het
maandinkomen is de grondslag en dat is lager.

-

106 ARAR

20b lid 1

Indien de ambtenaar, als militair in werkelijke dienst zijnde,
§4.8
overlijdt, wordt de uitkering, bedoeld in artikel 102, verminderd
met het bedrag van de overeenkomstige uitkering, welke uit
hoofde van de militaire dienst ter zake van dit overlijden wordt
gedaan.
Het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 20a is van
§4.8
overeenkomstige toepassing ten aanzien van:
a. de ambtenaar, die is tewerkgesteld in de zin van artikel 9 van
de Wet gewetensbezwaren militaire dienst;
b. de ambtenaar, die in werkelijke dienst is op grond van een
verbintenis bij het Korps Nationale Reserve;
c. de ambtenaar, die als militair in werkelijke dienst is op grond
van een verbintenis bij het reserve-personeel der krijgsmacht;
d. de ambtenaar, die op grond van een andere bijzondere
verbintenis in werkelijke militaire of daarmede gelijk te stellen
dienst is, ter zake waarvan Wij zulks hebben bepaald.

-

Alleen onderdeel c is nog relevant en de basis voor caobepalingen over reservisten in de cao.

-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

107 ARAR

20b lid 2

Wij behouden Ons voor met betrekking tot de uitvoering van
het eerste lid nadere regels te stellen.

108 ARAR

20c

109 -

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over de wijze waarop
onderzocht kan worden of een werknemer geschikt is
voor de functie. Als cao-partijen daar aanleiding toe zien
kunnen ze daarover een bepaling aan de cao toevoegen.
Daarvoor is geen grondslag vooraf nodig.

-

Op de ambtenaar, die in tijdelijke dienst is aangesteld, zijn de
§4.8
bepalingen, vervat in de artikelen 17 tot en met 20b, slechts van
toepassing tot en met de dag, waarop de burgerlijke betrekking
zou zijn beëindigd, indien hij daaraan niet door de militaire
dienst zou zijn onttrokken.

-

Volgt uit algemene bepaling einde dienstverband in § 2.3: Op de datum dat uw dienstverband eindigt, worden
betalingen op basis van deze cao op die datum ook
beëindigd. Dit is alleen anders voor betalingen waarvan
uitdrukkelijk in de cao is geregeld dat die (ook) na afloop
van uw dienstverband plaatsvinden.

-

-

In plaats van verlof kunt u ook kiezen om uw arbeidsduur te Rijksbrede afspraak van werkgevers binnen de sector Rijk, verminderen vanwege uw werk als reservist. In dat geval
volgt niet uit ARAR maar is wel toegevoegd aan de cao.
heeft u recht op herstel van uw oorspronkelijke arbeidsduur
als u stopt met uw werk als reservist.

110 ARAR

20d lid 1

De ambtenaar die als vrijwillige ambtenaar van politie als
§4.7
bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit rechtspositie
vrijwillige politie in werkelijke dienst is, wordt geacht met verlof
te zijn.

Als u naast uw functie in de sector Rijk ook als vrijwillig
ambtenaar bij de politie in dienst bent, dan heeft u voor de
uren dat u daar werkt recht op verlof met behoud van uw
maandinkomen. U heeft geen recht op dit verlof als u tijdens
uw vakantie als vrijwillige ambtenaar bij de politie werkt.

-

111 ARAR

20d lid 2

De in het eerste lid bedoelde ambtenaar blijft gedurende het
aldaar bedoelde verlof, onverminderd het bepaalde in artikel
92, in het genot van de aan zijn ambt verbonden bezoldiging,
met dien verstande, dat deze bezoldiging, indien het verlof
langer dan twee weken duurt, voor de verdere duur van het
verlof wordt verminderd met de beloning, waarop de
ambtenaar als vrijwilliger aanspraak heeft.

§4.7

Als u langer dan twee aaneengesloten weken als vrijwillig
ambtenaar bij de politie werkt, betaalt uw werkgever u een
maandinkomen dat de vergoeding die u voor uw
werkzaamheden als vrijwillig ambtenaar bij de politie
ontvangt aanvult tot uw oorspronkelijke maandinkomen.

-

-

112 ARAR

20d lid 3

De in het tweede lid bedoelde vermindering wordt slechts
toegepast tot een zodanig bedrag, dat de ambtenaar in het
genot blijft van een bedrag gelijk aan het verschuldigde
premieverhaal op de overheidswerknemers op grond van de
overeenkomst, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet
privatisering ABP.

§4.7

Uw maandinkomen is daarbij minimaal het door u te betalen werknemersdeel van de ABP-pensioenpremies.

-

113 ARAR

20d lid 4

Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is niet van
toepassing indien de ambtenaar de werkelijke dienst als
vrijwilliger vervult tijdens aan hem verleend vakantieverlof.

§4.7

Als u naast uw functie in de sector Rijk ook als vrijwillig
ambtenaar bij de politie in dienst bent, dan heeft u voor de
uren dat u daar werkt recht op verlof met behoud van uw
maandinkomen. U heeft geen recht op dit verlof als u tijdens
uw vakantie als vrijwillige ambtenaar bij de politie werkt.

-

114 ARAR

20d lid 5

§4.8

-

Zie ARAR, artikel 20c

-

115 ARAR

20e

Het bepaalde in artikel 20c is voor zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing.
[Vervallen per 13-09-2014]

-

-

Vervallen

-

§4.8

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

116 ARAR

21 lid 1

Met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk en van het §3.2
bepaalde in of krachtens wetten, houdende regels tot beperking
van de werktijd, stelt het bevoegd gezag voor de ambtenaar een
arbeidstijdpatroon vast. Onder arbeidstijdpatroon wordt
verstaan een van tevoren bekend gemaakt schema van aanvang
en einde van de dagelijkse werktijden gedurende een bepaalde
periode. Het in de arbeidstijdpatroon opgenomen aantal te
werken uren op jaarbasis kan niet hoger zijn dan gemiddeld 40
uur per week.

Uw leidinggevende verdeelt uw arbeidsduur in overleg met u in een arbeidspatroon. Dit is een van te voren bekend
gemaakt individueel schema met daarin de begin- en
eindtijden van uw werktijden op uw werkdagen over een
bepaalde periode.
Op jaarbasis kan het in uw arbeidspatroon opgenomen
aantal te werken uren niet hoger zijn dan gemiddeld 40 uur
per week.

-

117 ARAR

21 lid 2

De arbeidsduur bedraagt gemiddeld ten hoogste 36 uur per
§3.1
week. De werktijd wordt behoorlijk door rusttijd onderbroken.
De ambtenaar kan bij het bevoegd gezag een aanvraag indienen
om de arbeidsduur in hele uren vast te stellen op meer dan
gemiddeld 36 uur per week, waarbij een maximum geldt van
gemiddeld 40 uur per week. Deze aanvraag wordt toegewezen
tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet.
Een aanvraag tot het vaststellen van de arbeidsduur op meer
dan gemiddeld 36 uur per week wordt niet toegewezen voor:
a. de ambtenaar wiens gemiddelde wekelijkse werktijd op basis
van artikel 21a is teruggebracht;
b. de ambtenaar die op basis van artikel 33g betaald
ouderschapsverlof geniet;
c. de ambtenaar die op basis van artikel 34 buitengewoon verlof
van lange duur geniet;
d. de arbeidsgehandicapte in de zin van artikel 2 van de Wet op
de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten, waarbij een
verminderde arbeidsprestatie is vastgesteld.

Bij een volledige werkweek bedraagt uw arbeidsduur
gemiddeld 36 uur per week. U kunt uw leidinggevende
vragen uw arbeidsduur uit te breiden tot maximaal
gemiddeld 40 uur per week. U krijgt daarvoor toestemming,
tenzij de bedrijfsvoering daardoor wordt verstoord.
U krijgt ook geen toestemming als u:
• gebruik maakt van de PAS-regeling
• met ouderschapsverlof bent
• met langdurend bijzonder verlof bent of
• een WIA-uitkering ontvangt.
Voor andere aanpassingen van uw arbeidsduur gelden de
wettelijke bepalingen.

-

-

118 ARAR

21 lid 3

Het aantal te werken uren per jaar bedraagt: het aantal
§3.2
kalenderdagen per jaar verminderd met het aantal zaterdagen
en zondagen en niet op zaterdag of zondag vallende feestdagen,
genoemd in het zevende lid, onder a, in dat jaar,
vermenigvuldigd met 7,2 en vervolgens vermenigvuldigd met de
voor de ambtenaar geldende arbeidsduurfactor.

U moet per jaar een aantal uren werken. Dit aantal wordt
jaarlijks berekend met de volgende som:
Het aantal kalenderdagen in het jaar vermindert met:
• het aantal zaterdagen en zondagen in het jaar; en
• het aantal feestdagen in het jaar die niet vallen op een
zaterdag of een zondag.
Dit aantal resterende dagen wordt vermenigvuldigd met 7,2
uur en afgerond op hele uren.

Als een werknemer een arbeidspatroon heeft waardoor
per jaar meer uren wordt gewerkt ontstaat recht op
compensatie-uren. Dit was niet geregeld in het ARAR
maar in de Circulaire over invoering van de 36-urige
werkweek. De inhoud daarvan over compensatie-uren is
nu opgenomen in § 3.2 van de cao

-

119 ARAR

21 lid 4

-

Overgenomen bij omzetting artikel 21 lid 3 ARAR.

-

120 ARAR

21 lid 5

Het aantal te werken uren, bedoeld in het derde lid, wordt
rekenkundig op hele uren afgerond.
Aan de ambtenaar van 55 jaar en ouder wordt niet opgedragen §3.2
dienst te verrichten tussen 22.00 uur en 06.00 uur tenzij het een
gedeelte van een dienst betreft die doorloopt na 22.00 uur en
ten laatste eindigt om 24.00 uur.

• als u 55 jaar of ouder bent bevat uw arbeidspatroon geen
werktijden tussen 22.00 en 06.00 uur.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

121 ARAR

21 lid 6

Van het bepaalde in het vorige lid kan voor de duur van telkens §3.2
ten hoogste één jaar worden afgeweken indien de ambtenaar
dit heeft aangevraagd danwel zeer gewichtige redenen van
dienstbelang hiertoe noodzaken, mits de deskundige persoon of
de arbodienst als bedoeld in hoofdstuk VI, daaromtrent een
positief medisch advies heeft uitgebracht.

Dit is alleen anders als het een gedeelte van een dienst
betreft die doorloopt na 22.00 uur en uiterlijk eindigt op
24.00 uur. Als u tussen 22.00 en 06.00 uur wel wilt werken of
moet werken omdat anders de bedrijfsvoering ernstig wordt
verstoord, is het alleen mogelijk dat in uw arbeidspatroon op
te nemen als een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts daar
positief over adviseert. Dit advies is maximaal een jaar geldig.

-

122 ARAR

21 lid 7

a. Geen dienst wordt geëist op zondagen, alsmede op de
§3.2
Nieuwjaarsdag, de Tweede Paasdag, de Hemelvaartsdag, de
Tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag, waarop de
verjaardag van de Koning wordt gevierd en op 5 mei.
b. Van onderdeel a van dit artikellid kan slechts worden
afgeweken indien het dienstbelang dit onvermijdelijk maakt en
met inachtneming van het navolgende:
1. geen dienst wordt geëist op ten minste dertien zondagen per
periode van zes maanden;
2. de ambtenaar wordt zo weinig mogelijk in zijn zondagsrust
beperkt en hem wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden
op zondag en op de voor hem geldende kerkelijke feestdagen
zijn kerk te bezoeken.
c. De onderdelen a en b vinden ten aanzien van de zondag voor
de ambtenaar die aan het hoofd van dienst heeft medegedeeld
dat hij, in verband met zijn godsdienstige opvattingen, de
wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag viert,
overeenkomstige toepassing voor die dag in plaats van ten
aanzien van de zondag.
d. Op zaterdag kan dienst worden geëist, mits de belangen van
de dienst daartoe aanleiding geven.

• u hoeft alleen op zaterdagen te werken als dit voor de
bedrijfsvoering wenselijk is;
• u hoeft alleen op zondagen en feestdagen te werken als dit
voor de bedrijfsvoering onvermijdelijk is;
• als uw functie vereist dat u wel op zondagen moet werken,
beperkt uw leidinggevende dit zo veel mogelijk en heeft u
recht op ten minste dertien vrije zondagen per zes maanden;
• als u vanwege uw religie op een andere dag in de week uw
rustdag viert, geldt daarvoor hetzelfde recht als voor het
recht op vrije zondagen;

-

123 ARAR

21 lid 8

a. De ambtenaar van 18 jaar of ouder heeft een onafgebroken §3.2
rusttijd van hetzij ten minste 36 uren in elke aaneengesloten
tijdruimte van 7 maal 24 uren, hetzij ten minste 72 uren in elke
aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren, welke rusttijd kan
worden gesplitst in onafgebroken rustperioden van elk ten
minste 32 uren.
b. De ambtenaar van 16 of 17 jaar heeft een onafgebroken
rusttijd van ten minste 36 uren in elke aaneengesloten
tijdruimte van 7 maal 24 uren.

-

Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet

Art. 5:5, lid 1 en 2 ATW.

124 ARAR

21 lid 9

Van het voor de ambtenaar vastgestelde arbeidstijdpatroon kan §3.2
slechts worden afgeweken indien het dienstbelang dit
onvermijdelijk maakt en - behoudens in geval van oorlog,
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden - mits
ervoor wordt gezorgd, dat de ambtenaar in of over het
desbetreffende tijdvak van zeven dagen een ononderbroken
rusttijd van ten minste 36 uren geniet.

Uw arbeidspatroon kan door uw leidinggevende alleen
worden gewijzigd als dit vanwege de bedrijfsvoering
onvermijdelijk is. Als uw arbeidspatroon wordt gewijzigd
bepaalt deze cao of u daarbij recht heeft op een toelage
werktijdverschuiving.

Het recht op 36 uur rust per zeven dagen volgt ook uit de Art. 5:5, lid 3 ATW
ATW (die daarvoor ook alternatieve opties/tijdvakken
geeft maar die hebben sociale partners in de sector Rijk
niet gekozen)

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

125 ARAR

21 lid 10

In bijzondere gevallen kan van de vaststelling van een
arbeidstijdpatroon als bedoeld in het eerste lid worden
afgezien. In die gevallen vindt in het tweede tot en met negende
lid overeenkomstige toepassing.

-

126 ARAR

21 lid 11

Indien de ambtenaar gedurende vier aaneengesloten weken
§3.2
wegens ziekte geheel of gedeeltelijk geen dienst heeft verricht,
geldt met ingang van de dag onmiddellijk aansluitend op die vier
weken voor zolang wegens ziekte geheel of gedeeltelijk geen
dienst wordt verricht een arbeidstijdpatroon waarin het aantal
te werken uren per week gelijk is aan 36 vermenigvuldigd met
de voor de ambtenaar geldende arbeidsduurfactor.

Als u meer dan vier weken aaneengesloten geheel of
gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, wordt uw
arbeidspatroon direct na deze vier weken vastgesteld op uw
arbeidsduur per week zolang u niet volledig kunt werken.
Daarmee stopt tevens de mogelijke opbouw van
compensatie-uren.

127 ARAR

21 lid 12

In overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan in uitzonderlijke gevallen van het
bepaalde in het tweede tot en met negende lid, alsmede van
het bepaalde in de tweede volzin van het tiende lid, worden
afgeweken voorzover dat niet in strijd is met het bepaalde bij of
krachtens de Arbeidstijdenwet.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Deze bepaling had zin toen het Besluit Personenchauffeurs er nog niet was. De
daarop gebaseerde regelingen zijn niet ingetrokken maar
hebben materieel geen werking meer. De Regeling
vaartoelage is mede gebaseerd op dit artikel maar wijkt
niet af van hetgeen er bepaald is. Mocht in de toekomst
blijken dat er behoefte is om te kunnen afwijken, dan kan
dat worden opgenomen in de cao.

128 ARAR

21 lid 13

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is
bevoegd ter zake van de uitvoering van het bepaalde in dit
artikel nadere regels vast te stellen.

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over werktijden. Als caopartijen daar aanleiding toe zien kunnen ze nadere
uitwerking van de bepalingen over werktijden aan de cao
toevoegen. Daarvoor is geen grondslag vooraf nodig.

129 ARAR

21a lid 1

De gemiddelde wekelijkse werktijd van een ambtenaar van 57 §3.3
jaar en ouder die daartoe een aanvraag heeft ingediend, wordt,
met behoud van zijn arbeidsduur, teruggebracht met 15,8%,
tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet. De ambtenaar
voor wie de arbeidsduur op meer dan gemiddeld 36 uur is
vastgesteld, kan een aanvraag als bedoeld in de eerste volzin
eerst indienen nadat op zijn aanvraag door het bevoegd gezag
zijn arbeidsduur is vastgesteld op ten hoogste gemiddeld 36 uur.

Bij gebruik van de PAS-regeling vermindert u uw gemiddelde wekelijkse werktijd met 15,8%, zonder dat dit gevolgen heeft
voor uw arbeidsduur. Uw salaris vermindert net als uw
werktijd met 15,8%. Voor het deel dat uw werktijd
vermindert, bent u met PAS-verlof en ontvangt u een PASaanvulling. De PAS-aanvulling maakt onderdeel uit van uw
maandinkomen.

-

130 ARAR

21a lid 2

De in het eerste lid bedoelde ambtenaar dient op het moment
van de vermindering van de werktijd tenminste 5
aaneengesloten jaren in dienst te zijn van het rijk.

U kunt vragen om deel te nemen aan de PAS-regeling als u:
• 58 jaar of ouder bent,
• uw arbeidsduur maximaal 36 uur gemiddeld per week
bedraagt,
• vijf jaar of langer aaneengesloten een
arbeidsovereenkomst met de Staat heeft en
• de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
Uw aanvraag tot deelname wordt toegekend, tenzij de
bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord.

-

-

§3.3

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Niet overgenomen; met uitzondering van oproepkrachten geldt altijd een arbeidspatroon. En voor oproepkrachten
geldt alleen geen arbeidspatroon als ze geen gemiddelde
arbeidsduur per week hebben afgesproken.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

131 ARAR

21a lid 3

Voor de uren die het wekelijkse verschil vormen tussen de in
het eerste lid bedoelde arbeidsduur en de teruggebrachte
werktijd wordt de ambtenaar geacht met verlof te zijn.

§3.3

-

-

132 ARAR

21a lid 4

Op het salaris van de in het eerste lid bedoelde ambtenaar
§3.3
wordt een inhouding toegepast. De hoogte van deze inhouding
is afhankelijk van de leeftijd op de datum dat de
werktijdvermindering op grond van dit artikel ingaat en
bedraagt een percentage volgens onderstaande tabel van het
salaris dat voor hem zou gelden zonder werktijdvermindering
op grond van dit artikel, nadat dit salaris is verminderd met een
eventuele inhouding als bedoeld in artikel 57b:

De PAS-aanvulling is afhankelijk van de leeftijd waarop u voor het eerst gebruik maakt van de PAS-regeling.
leeftijd:
hoogte PAS-aanvulling:
58 jaar
10,8% oorspronkelijke salaris
59 of 60 jaar
12,3% oorspronkelijke salaris
61 of 62 jaar
13,8% oorspronkelijke salaris
63 of ouder
14,8% oorspronkelijke salaris

-

-

Leeftijd
57
58
59
60
61
62
63
64

U kunt vragen om deel te nemen aan de PAS-regeling als u:
• 58 jaar of ouder bent,
• uw arbeidsduur maximaal 36 uur gemiddeld per week
bedraagt,
• vijf jaar of langer aaneengesloten een
arbeidsovereenkomst met de Staat heeft en
• de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
Uw aanvraag tot deelname wordt toegekend, tenzij de
bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord.

Inhouding in procenten
5
5
3,5
3,5
2
2
1
1

133 ARAR

21a lid 5

De inhouding, bedoeld in het vierde lid, wordt teruggebracht tot 70% voor zover op grond van artikel 37, eerste lid, niet meer
dan 70% van de bezoldiging wordt doorbetaald.

-

Deze bepaling is niet meer nodig door de wijze waarop
loondoorbetaling tijdens langdurige ziekte en PASaanvulling nu is geregeld.

134 ARAR

21a lid 6

-

Dit was de grondslag voor de Anticumulatieregeling PAS waarvan de inhoud is verwerkt in § 3.3 van de cao. Zie bij
die regeling voor de vertaling naar de cao-tekst.

135 ARAR

21b

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt omtrent de verrekening van extra inkomsten uit arbeid of
bedrijf met het salaris van de in het eerste lid bedoelde
ambtenaar regels vast.
De ambtenaar heeft het recht om, op zijn verzoek, in deeltijd te
gaan werken, tenzij hieruit bezwaren voor de dienst
voortvloeien.

136 ARAR

21c

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt regels ten aanzien van individuele keuzemogelijkheden in
het arbeidsvoorwaardenpakket.

-

Dit was de grondslag voor de IKAP-regeling. De inhoud
daarvan is (met enkele aanpassingen) onderdeel
geworden van het in de cao opgenomen IKB in § 9.1 (zie
bij die regeling voor de vertaling naar cao-tekst). Dit
conform de afspraken uit de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2018-2020.

137 ARAR
138 ARAR
139 ARAR

21d
21e
21f

[Vervallen per 01-01-2004]
[Vervallen per 01-01-2004]
[Vervallen per 01-01-2004]

-

Vervallen
Vervallen
Vervallen

-

Niet overgenomen omdat het recht op aanpassing van de Art. 2 lid 5 Wfw
arbeidsduur (en dus ook het recht op deeltijdarbeid) is
geregeld in de Wet flexibel werken. Deze wet was al
onverkort van toepassing op rijksambtenaren maar van
een latere datum dan deze bepaling in het ARAR.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

ARAR
ARAR
ARAR
ARAR

21g
21h
21i
22 lid 1

§4.1

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Zie lid 4

-

144 ARAR

22 lid 2

[Vervallen per 01-01-2004]
[Vervallen per 01-01-2004]
[Vervallen per 01-01-2004]
De ambtenaar heeft jaarlijks aanspraak op vakantie met behoud
van zijn volle bezoldiging.
De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijke vakantie-uren en
bovenwettelijke vakantie-uren.

145 ARAR

22 lid 3

De omvang van de aanspraak op vakantie is afhankelijk van:

§4.1 en §9.1

140
141
142
143

-

§4.1 en §9.1

-

Bovenwettelijke vakantie-uren zijn met ingang van 1
januari 2020 vervangen door IKB-uren comform de
afspraken uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 20182020.
Zie onder lid 2 en lid 4..
-

a. de leeftijd van de ambtenaar;
b. de werktijd van de ambtenaar.

146 ARAR

22 lid 4

Voor de ambtenaar met volledige werktijd bedraagt de
§4.1 en §9.1
aanspraak op vakantie 144 wettelijke vakantie-uren en 21,6
bovenwettelijke vakantie-uren per kalenderjaar. Onder
volledige werktijd wordt verstaan een werktijd welke gemiddeld
36 werkuren per week omvat.

147 ARAR

22 lid 5

De op grond van het vierde lid geldende aanspraak op vakantie §9.1
wordt met bovenwettelijke vakantie-uren verhoogd volgens
onderstaande tabel afhankelijk van de leeftijd die de ambtenaar
in het desbetreffende kalenderjaar bereikt:
leeftijd:
van 45 tot en met 49 jaar
van 50 tot en met 54 jaar
van 55 tot en met 59 jaar
vanaf 60 jaar

148 ARAR

22 lid 6

U heeft wettelijk recht op 144 vakantie-uren.
U krijgt ieder jaar IKB-uren. Op hoeveel IKB-uren u recht
heeft is afhankelijk van uw leeftijd in de loop van het jaar:
leeftijd: aantal IKB-uren:
tot 45 jaar
21,6
van 45 tot en met 49 jaar
28,8
van 50 tot en met 54 jaar
36,0
van 55 tot en met 59 jaar
43,2
vanaf 60 jaar
50,4

Zie onder lid 2.
Er is in § 1.6 een algemene bepaling over volledige
arbeidsduur en naar-rato voor deeltijders (zie onder het
kopje Aanspraken naar rato volledige arbeidsduur).

-

Zie onder lid 2 en lid 4.

-

Verwerkt in vertaling van lid 4.
Voor “naar rato volledige arbeidsduur” zie de vertaling
van lid 4 , voor de afronding op hele uren zie onder lid 7.

-

verhoging:
7,2 uren
14,4 uren
21,6 uren
28,8 uren.

De ingevolge het vierde en vijfde lid geldende aanspraak op
vakantie wordt vermenigvuldigd met de voor de ambtenaar
geldende arbeidsduurfactor. Zo nodig vindt afronding naar
boven op hele uren plaats.

§4.1 en §9.1

-

Volgnr. Regeling

149 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

22 lid 7

Bij beëindiging of aanvang van het dienstverband in de loop van §4.1 en §9.1
een kalenderjaar, wordt de aanspraak op vakantie vastgesteld
naar evenredigheid van de dienst, die hij in dat jaar verricht
heeft of zal verrichten.

Bijzonderheden

In geval van:
• in- of uitdiensttreding gedurende een jaar of
• een andere arbeidsduur dan een volledige arbeidsduur
worden uw vakantie-uren naar rato herrekend en naar boven
afgerond op hele uren.

Artikel arbeidsrecht

Art. 7:634, lid 2BW

Uw IKB-uren bouwt u gedurende het jaar op maar u krijgt de
IKB-uren ieder jaar per 1 januari beschikbaar voor het hele
jaar. Als u in de loop van een jaar in dienst komt, krijgt u de
IKB-uren naar rato beschikbaar. Als u in de loop van een jaar
van arbeidsduur wijzigt, worden uw IKB-uren naar rato
herrekend. Het aantal IKB-uren wordt naar boven afgerond.

150 ARAR

22 lid 8

Indien de werktijd van de ambtenaar wordt gewijzigd, wordt de aanspraak op vakantie over een eventueel resterend gedeelte
van het desbetreffende kalenderjaar opnieuw vastgesteld,
rekening houdend met de nieuwe werktijd. De tot aan de datum
van ingang van de wijziging van de werktijd verworven
aanspraak op vakantie blijft ongewijzigd gehandhaafd.

-

Verwerkt in vertaling van lid 7.

Art. 7:634, lid 2 BW

151 ARAR

22 lid 9

Over kalendermaanden gedurende welke de ambtenaar in
afwijking van het voor hem geldende arbeidstijdpatroon in het
geheel geen dienst verricht, heeft hij geen aanspraak op
vakantie. Over kalendermaanden gedurende welke de
ambtenaar in afwijking van het voor hem geldende
arbeidstijdpatroon gedeeltelijk dienst verricht, heeft hij
aanspraak op vakantie naar evenredigheid van het gedeelte van
de werktijd waarop hij volgens het arbeidstijdpatroon dienst
verricht.

-

Dit artikellid wordt niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW..

Art. 7: 634 lid 2 BW

152 ARAR

22 lid 10

Lid 9 is niet van toepassing, indien geheel of gedeeltelijk geen
dienst wordt verricht wegens:

-

Dit artikellid is niet overgenomen, omdat het artikellid
reeds is geregeld in het BW.

Art. 7:635 lid 1 BW

a. genoten vakantie;
b. ziekteverlof;
c. zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in artikel 33fb,
derde en vierde lid;
d. verblijf in militaire dienst wegens herhalingsoefeningen;
e. verlof verleend op basis van artikel 32a, 33, 33b, 33c, 33d,
33fa,33h of 33i van dit besluit of op basis van hoofdstuk 5,
afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg;
f. het minder uren werken op basis van de in artikel 21c van dit
besluit bedoelde regels;
g. het zijn van een verplichte VWNW-kandidaat als bedoeld in
artikel 49r, onderdeel e.

Dat de verlofopbouw van verplichte VWNW-kandidaten
doorloopt, volgt uit het feit dat de arbeidsduur niet
wijzigt. Aangezien de opbouw van IKB-uren niet is
gekoppeld aan het verrichten van dienst hoeft het
doorlopen van de opbouw daarvan voor verplichte
VWNW-kandidaten niet te worden geregeld. Dit wordt
ook vermeld in de uitleg van cao-partijen bij de bepaling
over vakantieverlof.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

153 ARAR

22 lid 11

In afwijking van het tiende lid, onder b, heeft de ambtenaar
gedurende de periode dat artikel 40a, eerste lid, onderdeel i, q
of r, toepassing vindt, geen aanspraak op vakantie.

-

-

154 ARAR

22 lid 12

§3.3

155 ARAR

23 lid 1

-

Bij deelname aan de PAS-regeling:
• • wijzigt uw IKB-budget niet. Uw aantal IKB-uren wijzigt
wel: u krijgt dan ieder jaar 18,2 IKB-uren
-

156 ARAR

23 lid 2

-

-

157 ARAR

23 lid 3

Met ingang van de dag dat de ambtenaar op grond van artikel
21a gedeeltelijk geen dienst verricht vervalt de in het vijfde lid
bedoelde verhoging van de vakantieaanspraak.
De ambtenaar is vrij te bepalen wanneer hij vakantie opneemt,
voor zoveel de belangen van de dienst zich daartegen niet
verzetten.
Het bevoegd gezag stelt de ambtenaar ieder jaar in de
gelegenheid in ieder geval de wettelijke vakantie-uren op te
nemen.
Het bevoegde gezag kan toestaan, dat een ambtenaar in enig
kalenderjaar meer uren vakantie opneemt dan zijn aanspraak
tot en met het lopende jaar bedraagt, met dien verstande, dat
de opgenomen vakantie de aanspraak tot en met het lopende
jaar nimmer met meer dan 57,6 uren mag overschrijden. Voor
de ambtenaar met onvolledige werktijd wordt het in de vorige
volzin bedoelde aantal uren van de maximaal toegestane
overschrijding verminderd naar evenredigheid van de werktijd.
De in een kalenderjaar teveel genoten vakantie wordt in
mindering gebracht op de aanspraak op wettelijke vakantieuren over het eerstvolgende jaar.

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit volgt reeds uit het Art. 7:629 lid 6 BW
BW. Weliswaar wordt dit daar niet met zo veel woorden
geregeld, maar conform het BW kan wel de
loondoorbetaling worden stopgezet wanneer een
werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie.
Wanneer er in dat geval geen recht meer bestaat op loon,
is het gevolg dat er ook geen recht meer bestaat op
vakantie.
-

§4.1

Als u uw vakantie-uren van een jaar heeft opgenomen en u meer vakantie-uren wilt opnemen, dan kunt u aan uw
leidinggevende vragen om maximaal 57,6 uur van uw
vakantie-uren van het volgende jaar op te nemen. Uw
leidinggevende willigt dit verzoek in, tenzij de bedrijfsvoering
daardoor ernstig wordt verstoord.

158 ARAR

23 lid 4

De ambtenaar meldt het voornemen vakantie op te nemen
ruimschoots van tevoren.

§4.1

159 ARAR

23 lid 5

Tenzij gewichtige redenen van dienstbelang zich hiertegen
verzetten, is het de ambtenaar toegestaan op het voornemen
vakantie op te nemen, terug te komen, dan wel het opnemen
niet voort te zetten.

-

U meldt uw leidinggevende tijdig wanneer u vakantie-uren
wilt opnemen. Een eenmaal vastgestelde vakantie kunt u op
een later moment wijzigen, tenzij de bedrijfsvoering
daardoor ernstig wordt verstoord.
Dit artikellid wordt niet overgenomen. Het BW regelt dit Art. 7: 638 lid 2 BW
voldoende. Het BW zegt niets over de intrekking van een
vastgestelde vakantie. Wel over het vaststellen van
vakantie: overeenkomstig de wensen van de werknemer,
tenzij gewichtige redenen. Of een werkgever moet ingaan
op het verzoek van de werknemer om zijn vakantie in te
trekken, is afhankelijk van de omstandigheden van het
geval (goed werkgever- en werknemerschap). Wanneer
een werkgever geen of nauwelijks last heeft van een
ingetrokken vakantieperiode, zal de werkgever in moeten
gaan op het voorstel van een werknemer om de vakantie
te verplaatsen.

160 ARAR

23 lid 6

Wanneer dringende redenen van dienstbelang dat noodzakelijk maken, kan het bevoegde gezag aan de ambtenaar verleende
toestemming vakantie op te nemen intrekken, zowel vóór als
tijdens de vakantie. Indien de ambtenaar ten gevolge van het
intrekken van de toestemming vakantie op te nemen geldelijke
schade lijdt, wordt deze hem vergoed.

-

Artikel arbeidsrecht

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7: 638 lid 2 BW

Dit artikellid wordt niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7: 638 lid 1 BW

Dit artikellid wordt niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

-

Art. 7:638 lid 5 BW

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

161 ARAR

23 lid 7

162 ARAR

23a lid 1

163 ARAR

23a lid 2

Indien een ambtenaar verlof geniet als bedoeld in artikel 32,
§4.1
eerste lid, onder c, is het hem toegestaan het opnemen van
vakantie niet voort te zetten. Indien het bevoegd gezag hier om
verzoekt, dient de ambtenaar de ziekte of het ongeval aan te
tonen.
De aanspraak op wettelijke vakantie-uren vervalt na verloop van §4.1
één jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de
aanspraak is ontstaan.
Indien de ambtenaar redelijkerwijs niet in staat is geweest de
wettelijke vakantie-uren binnen de in het eerste lid genoemde
termijn op te nemen, staat het bevoegd gezag toe dat van het
eerste lid wordt afgeweken. In dit geval vervalt de aanspraak
alsnog na verloop van vijf jaren na de laatste dag van het
kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

Als u tijdens uw vakantie ziek wordt, dan geldt de tijd dat u
ziek bent niet als vakantie. Dit is alleen anders als u ermee
instemt dat deze tijd toch als vakantie geldt. Als uw
leidinggevende dat vraagt, moet u uw ziekte tijdens uw
vakantie aantonen.
Uw vakantie-uren kunt u opnemen in het jaar waarin het
recht daarop is ontstaan en in het daaropvolgende jaar.

-

-

-

-

-

Dit artikellid wordt niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art 7:640 jo. 7:640a BW

164 ARAR

23a lid 3

De aanspraak op bovenwettelijke vakantie-uren vervalt na
verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar
waarin deze aanspraak is ontstaan.

§9.1

-

IKB-uren (voorheen bovenwettelijke vakantie-uren)
vervallen niet maar worden aan het einde van een
kalenderjaar toegevoegd aan het IKB-spaarverlof.

-

165 ARAR

23b lid 1

Tenzij het belang van de dienst zich daartegen verzet, kan het
bevoegd gezag op aanvraag van de ambtenaar eenmaal per
kalenderjaar zijn aanspraak op bovenwettelijke vakantie-uren
van dat kalenderjaar verlagen.

§9.1

·
laten uitbetalen op door u gekozen tijdstippen. De
waarde van een IKB-uur is gelijk aan uw salaris per uur plus
16,37% IKB-budget. Hierbij geldt de waarde op het tijdstip
dat u de keuze tot uitbetalen maakt

IKB-uren (voorheen bovenwettelijke vakantie-uren)
kunnen worden verkocht. De keuze om dat te doen kan
iedere maand worden gemaakt en is anders dan in het
ARAR ongeclausuleerd (vrije keuze werknemer).

-

166 ARAR

23b lid 2

Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt voor 1
§9.1
november van het lopende kalenderjaar ingediend.
De ambtenaar wordt een vergoeding toegekend voor elk uur
§9.1
waarmee zijn aanspraak op bovenwettelijke vakantie-uren
overeenkomstig het eerste lid wordt verlaagd, ten bedrage van
het salaris per uur dat hij geniet op de eerste dag van de maand
waarin hij de aanvraag doet.

-

Zie onder lid 1.

-

167 ARAR

23b lid 3

-

Zie onder lid 1.

-

168 ARAR

24 lid 1

Indien de ambtenaar op de datum van zijn ontslag nog
aanspraak heeft op vakantie, wordt hem voor ieder uur vakantie
dat hij niet heeft opgenomen een vergoeding toegekend ten
bedrage van het salaris per uur dat de ambtenaar direct
voorafgaand aan zijn ontslag genoot.

Hoewel geregeld in het private arbeidsrecht is dit voor de Art. 7: 641 lid 1 BW
volledigheid wel opgenomen in §2.3 van de cao over het
einde van het dienstverband.

169 ARAR

24 lid 2

Indien op de dag van zijn ontslag blijkt, dat de ambtenaar teveel §2.3
vakantie heeft genoten, is hij voor ieder uur teveel genoten
vakantie een bedrag verschuldigd ten bedrage van het salaris
per uur.

Kort na beëindiging van uw dienstverband vindt een
eindafrekening plaats. U krijgt dan uw niet uitbetaalde IKBbudget en uw IKB-spaarverlof uitbetaald. Dat geldt ook voor
uw niet opgenomen vakantie-uren en IKB-uren. Deze uren
worden berekend naar rato van het deel van het jaar dat u in
dienst bent geweest.
Als u bij het einde van uw dienstverband al meer vakantieuren of IKB-uren heeft gebruikt dan u heeft opgebouwd,
wordt dat verrekend bij de uitbetaling van uw
maandinkomen, vergoedingen en IKB-spaarverlof.

170 ARAR

24 lid 3

Indien de ambtenaar een aanstelling in tijdelijke dienst heeft en hij zonder onderbreking een nieuwe aanstelling binnen de
rijksdienst krijgt, behoudt de ambtenaar in afwijking van het
eerste lid de vakantieaanspraken die niet genoten zijn.

-

Dit artikellid wordt niet overgenomen. Het artikellid hoeft na inwerkingtreding van de Wnra niet elders te worden
geregeld, want voortaan is er slechts één werkgever Rijk:
de Staat der Nederlanden.

Uit jurisprudentie volgt dat verrekening van negatieve
vakantiesaldi niet of slechts onder voorwaarden (zoals het
bijhouden van een doorzichtige vakantieadministratie
en/of pas na het waarschuwen van een werknemer die te
veel vakantie opneemt) is toegestaan.Een doorzichtige
vakantieadministratie wordt door P-Direkt aangeboden
zodat de ARAR-bepaling onverkort in de cao is
opgenomen.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

171 ARAR

25

Ingeval de ambtenaar in het genot is van een toelage als
§1.6
bedoeld in artikel 17 dan wel artikel 18a van het BBRA 1984 is met betrekking tot de vaststelling van dat bezoldigingsdeel
tijdens vakantie - artikel 17, derde lid, respectievelijk vierde lid,
van overeenkomstige toepassing.

Als u niet werkt omdat u vakantie of verlof heeft of ziek bent
en in deze cao is bepaald dat uw maandinkomen geheel of
gedeeltelijk wordt doorbetaald geldt voor de daarbij te
hanteren hoogte van uw:
o toelage onregelmatige dienst
o toelage werktijdverschuiving en
o toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
dat daarvan het bedrag wordt genomen dat u volgens uw
arbeidspatroon zou hebben ontvangen als u wel gewerkt zou
hebben.

Dat de betaling van de toelage voor onregelmatige dienst en de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
tijdens de vakantie doorloopt is geregeld in de algemene
bepalingen van de cao.

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

25a
26
27
28
29
30
30a
30b
30c
30d
30e
31
32 lid 1

[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 01-01-2016]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 11-07-1991]
[Vervallen per 01-01-1984]
Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken III en VI, geniet
verlof:
a. de ambtenaar, die als militair dan wel als vrijwillige
ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 1, onder d, van het
Besluit rechtspositie vrijwillige politie, in werkelijke dienst is;
b. de ambtenaar, die zich bevindt in een der omstandigheden,
genoemd in artikel 20b;
c. de ambtenaar, die uit hoofde van ziekte of ongeval
verhinderd is dienst te verrichten.

§4.7 en §4.8

Als u naast uw functie in de sector Rijk ook als vrijwillig
ambtenaar bij de politie in dienst bent, dan heeft u voor de
uren dat u daar werkt recht op verlof met behoud van uw
maandinkomen.

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Onderdeel c is grotendeels verouderd en volgt uit de
toepassing van het private arbeidsrecht (zie bij ARAR
artikel 20b).

De ambtenaar die ingevolge het eerste lid, onder c, verlof
geniet, kan, onverminderd artikel 23, zevende lid, vakantie
opnemen.

-

ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR

185 ARAR

32 lid 2

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Als u een opleiding volgt om reservist bij het ministerie van
Defensie te worden heeft u recht op verlof.
Als u naast uw functie in de sector Rijk als reservist bij het
ministerie van Defensie in dienst bent, dan heeft u voor de
uren dat u daar werkt recht op verlof.
-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt al geregeld in Art. 7:635 lid 1 sub d jo
het private arbeidsrecht (n.a.v. jurisprudentie HvJ EU
7:636 BW
Schultz-Hoff/Stringer): een zieke werknemer heeft net als
een gezonde werknemer recht op vakantie (“ziekte hoeft
niet in de weg te staan aan het opnemen van vakantie”).
Hoewel dit uit jurisprudentie volgt, sluiten de hiernaast
genoemde BW-artikelen hier wel bij aan. Deze geven
namelijk aan dat 1) ziekte dagen alleen als vakantie
mogen worden aangemerkt als de werknemer daarmee
instemt (wat dus betekent dat vakantie tijdens ziekte wel
mag) en 2) dat zij het recht op de minimum
vakantiedagen behouden tijdens ziekte.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

186 ARAR

32a lid 1

Indien de Rijksdienst op een daartoe aangewezen kerkelijke of
nationale, landelijk, regionaal of plaatselijk erkende feest- of
gedenkdag is gesloten, geniet de desbetreffende ambtenaar
verlof voor zoveel het dienstbelang niet anders vereist.

§4.2

U heeft op de volgende feestdagen recht op verlof met
doorbetaling van uw maandinkomen:
• Nieuwjaarsdag
• Eerste en Tweede Paasdag
• Koningsdag
• Bevrijdingsdag
• Hemelvaartsdag
• Eerste en Tweede Pinksterdag
• Eerste en Tweede Kerstdag en
• dagen waarop het organisatieonderdeel waar u werkt is
gesloten vanwege een regionale of landelijke feestdag.
Dit is alleen anders als het voor de bedrijfsvoering
onvermijdelijk is dat u toch moet werken.

De opsomming van feestdagen is afkomstig uit artikel 21, lid 7 onderdeel a, (= vaststellen te werken uren per jaar)
met toevoeging van de feestdagen Eerste Paasdag en
Eerste Pinksterdag die altijd op een zondag vallen (en dus
niet worden betrokken bij het vaststellen van de te
werken uren per jaar).

187 ARAR

32a lid 2

-

Verwerkt in de vertaling van het eerste lid: “het
organisatieonderdeel waar u werkt”

188 ARAR

32b lid 1

Het vorige lid vindt geen toepassing, indien de sluiting van de
§4.2
Rijksdienst regionaal of plaatselijk plaats vindt en de ambtenaar
elders werkzaam is.
Onverminderd artikel 76 wordt aan de ambtenaar in de gevallen §4.3 en H5
en onder de voorwaarden genoemd in de volgende artikelen
van deze paragraaf buitengewoon verlof verleend.

189 ARAR

32b lid 2

190 ARAR

33

Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden als
bedoeld in artikel 4:1 van de Wet arbeid en zorg worden in
ieder geval begrepen de omstandigheden genoemd in de
artikelen 33c, 33d en 33fa.
Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten,
wordt buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging
verleend:

Artikel arbeidsrecht

-

In de situaties die staan vermeld in dit hoofdstuk heeft u
recht op kortdurend of langdurend bijzonder verlof

Dit was een inleidend artikel voor de daarop volgende
artikelen in de ARAR-paragraaf over buitengewoon verlof
van korte duur. Voor de verwijzing naar gelegenheid tot
De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt uw aanspraak op
het geven van borstvoeding tijdens werktijd, zie bij artikel
bepaalde vormen van verlof waardoor u werk en privé beter 76 ARAR. Buitengewoon verlof bevatte ook het verlof
kunt combineren en de voorwaarden die daarbij gelden. Uit waar op grond van de Wet arbeid en zorg recht bestaat.
onderstaande tabel blijkt voor welke verlofvormen u recht
In de cao is dat van elkaar gescheiden.
heeft op een aanvulling op de wettelijke aanspraken die
volgen uit de Wazo:

§H5 en §14.3

-

H5

Tabel

Dit artikellid is verwerkt in § 14.3 (verhuizing) en
hoofdstuk 5 (familie-omstandigheden - met uitzondering
van het in § 4.9 geregelde verlof voor trouwen en
calamiteitenverlof).
Deze bepaling is verwerkt in de tabel van hoofdstuk 5,
onder het kopje calamiteiten- en ander kort
verzuimverlof. In aanvulling op de Wazo regelt de cao ook
verlof voor de uitoefening van passief kiesrecht.

a. voor de uitoefening van kiesrecht;
b. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en
ander, voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en
omzetting van dienst niet mogelijk is.
191 ARAR

33a lid 1

192 ARAR

33a lid 2

Indien de ambtenaar een vaste vergoeding ontvangt uit de
functie waarvoor hem het in artikel 125c, tweede lid, van de
Ambtenarenwet bedoelde verlof wordt verleend, wordt op zijn
bezoldiging een inhouding toegepast over de tijd dat hij het
verlof geniet. Deze inhouding gaat hetgeen hij geacht kan
worden te ontvangen als vaste vergoeding voor de met het
verlof overeenkomende tijd in de bedoelde functie niet te
boven.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kan nadere regels ter uitvoering van het eerste lid vaststellen.

§4.4.

Zie omzetting artikel 16 ARAR.

-

-

Dit was de grondslag voor de Regeling taakduren
lidmaatschap publiekrechtelijke colleges. De inhoud van
de regeling is opgenomen in § 4.4 van de cao. Zie bij die
regeling voor de vertaling naar de cao-tekst.

-

Volgnr. Regeling

193 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

33b lid 1

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten
wordt jaarlijks ten hoogste 120 uren buitengewoon verlof met
behoud van volle bezoldiging verleend voor het bijwonen van
vergaderingen van statutaire organen van verenigingen van
ambtenaren, van centrale organisaties, waarbij deze
verenigingen zijn aangesloten of van internationale
ambtenarenorganisaties, mits de ambtenaar hieraan
deelneemt:

§4.5

• als bestuurslid of als afgevaardigde van een vakbond:
maximaal 120 uur per jaar voor het bijwonen van
vergaderingen van in de statuten van uw vakbond genoemde
onderdelen, vergaderingen van landelijke organisaties en
internationale werknemersorganisaties waarbij uw vakbond
is aangesloten, inclusief één vooroverleg per vergadering.

-

a. voor zover betreft vergaderingen van verenigingen van
ambtenaren als bestuurslid van die vereniging dan wel als
afgevaardigde of bestuurslid van een onderdeel daarvan;
b. voor zover betreft vergaderingen van centrale organisaties,
waarbij verenigingen van ambtenaren zijn aangesloten, als
bestuurslid van die centrale organisatie dan wel als
afgevaardigde of bestuurslid van een bij die organisatie
aangesloten vereniging van ambtenaren;
c. voor zover betreft vergaderingen van een internationale
ambtenarenorganisatie als bestuurslid van deze organisatie dan
wel als afgevaardigde of besuurslid van een bij die organisatie
aangesloten vereniging van ambtenaren.

194 ARAR

33b lid 2

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten,
wordt tot ten hoogste 208 uren per jaar buitengewoon verlof
met behoud van volle bezoldiging verleend aan de ambtenaar,
die door een centrale als bedoeld in artikel 105 of door een
daarbij aangesloten vereniging is aangewezen om bestuurlijke
en/of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien binnen
zijn centrale of een daarbij aangesloten vereniging c.q. binnen
de organisatie van de werkgever, die er toe strekken de
doelstellingen van zijn centrale van overheidspersoneel en de
daarbij aangesloten verenigingen te ondersteunen.

§4.5

• als uw vakbond u heeft gevraagd om bestuurlijke en/of
vertegenwoordigende activiteiten uit te voeren binnen uw
vakbond: maximaal 208 uur per jaar. Daarbij is de
voorwaarde dat deze activiteiten moeten bijdragen aan de
doelstelling van uw vakbond

-

-

195 ARAR

33b lid 3

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten,
wordt buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging
verleend aan de ambtenaar voor het - op uitnodiging van een
organisatie van ambtenaren - als cursist deelnemen aan een
cursus, met dien verstande dat dit verlof ten hoogste 48 uren
per twee jaren bedraagt.

§4.5

• deelname aan cursussen waarvoor u door een vakbond
bent uitgenodigd: maximaal 48 uur per twee jaar

-

-

Volgnr. Regeling

196 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

33b lid 4

Het aantal uren dat op grond van het eerste, tweede en derde
lid aan een ambtenaar mag worden verleend, bedraagt te
zamen ten hoogste 240 uren per jaar, met dien verstande dat
ten hoogste 320 uren worden verleend

§4.5

In totaal heeft u voor deze activiteiten maximaal 240 uur
kortdurend verlof per jaar, of maximaal 320 uur kortdurend
verlof per jaar als u lid bent van een bestuur, sectie of
hoogste ledenorgaan van uw vakbond.
Voor dit maximum aantal uren telt de tijd die u besteed als
vakbondslid van de geschillencommissie niet mee.

De laatste volzin betreft SOR afspraak uit april 2020 die nu in de cao is opgenomen .

Het verlof bedoeld in de vorige leden, wordt slechts verleend
aan ambtenaren, die lid zijn van verenigingen van ambtenaren,
welke zijn aangesloten bij centrales van verenigingen van
ambtenaren, die deel uitmaken van de Sectorcommissie overleg
rijkspersoneel.
Tenzij andere belangen van de dienst zich daartegen verzetten, §4.5
wordt buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging
verleend voor het bijwonen van vergaderingen van
georganiseerd overleg, in ambtenarenzaken. Dit geldt eveneens
voor één voorvergadering per in de vorige volzin bedoelde
vergadering.

-

Dit artikellid is verwerkt in de wijze van formuleren in de
cao: “uw vakbond”

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten,
wordt buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging
verleend:
a. voor het zoeken van een woning in geval van overplaatsing:
ten hoogste twee dagen;
b. bij verhuizing ingeval van overplaatsing: aan hen, die een
eigen huishouding hebben: twee dagen, zo nodig te verlengen
tot drie en in zeer bijzondere gevallen tot vier dagen en aan
hen, die niet een eigen huishouding hebben: ten hoogste twee
dagen.

Als u vanwege de wijziging van uw werklocatie gaat
verhuizen, heeft u recht op:
• maximaal twee dagen verlof met doorbetaling van uw
maandinkomen voor het zoeken van een woning
• maximaal vier dagen verlof met doorbetaling van uw
maandinkomen voor uw verhuizing vanuit een woonruimte
die u zelfstandig bewoont. Als u verhuist vanuit een
woonruimte die u niet zelfstandig bewoont is dit verlof
maximaal twee dagen.
Dit is alleen niet het geval als de bedrijfsvoering wordt
verstoord door uw verlof. Uw recht op dit verlof is niet
afhankelijk van uw arbeidsduur.

a. aan leden van de hoofdbesturen van de centrale organisaties,
genoemd in artikel 105, tweede lid onder a en b, en van
organisaties, die rechtstreeks bij die centrale organisaties zijn
aangesloten;
b. aan leden van het hoofdbestuur van het Ambtenarencentrum
en aan leden van het dagelijks bestuur van de bij die centrale
aangesloten organisaties;
c. aan leden van het hoofdbestuur van de Centrale van
Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs,
Bedrijven en Instellingen, alsmede aan de bestuursleden van de
sectoren en secties van die organisatie.

197 ARAR

33b lid 5

198 ARAR

33b lid 6

199 ARAR

33c

§14.3

Daarnaast heeft u –als u uw vakbond vertegenwoordigt in
het Decentraal Georganiseerd Overleg - recht op kortdurend
verlof voor het bijwonen van vergaderingen van dat overleg,
plus recht op verlof voor één vooroverleg per vergadering.
Dit is alleen niet het geval als de bedrijfsvoering wordt
verstoord door uw verlof.
In § 14.3 is verlof bij verhuizing opgenomen uit de tabel
waar die paragraaf mee begint, volgt dat dit een
algemene aanspraak is bij iedere wijziging van de
werklocatie (dus niet alleen in verband met een
reorganisatie).

Artikel arbeidsrecht

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

200 ARAR

33d lid 1

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten,
§4.9
wordt aan de ambtenaar buitengewoon verlof met behoud van
volle bezoldiging verleend:
a. bij zijn huwelijk: twee dagen;
b. tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- of
aanverwanten in de eerste en de tweede graad: één dag;
c. bij overlijden van:
1e. in artikel 33i, tweede lid, genoemde personen: vier dagen;
2e. bloed- of aanverwanten in de tweede graad: twee dagen, of,
indien de ambtenaar is belast met de regeling van de
lijkbezorging of van de nalatenschap dan wel van beide, ten
hoogste vier dagen;
d. bij bevalling van zijn echtgenote: ten hoogste twee dagen;
e. na de bevalling van de echtgenote of degene van wie hij het
kind erkent, gedurende een tijdvak van vier weken vanaf de
eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de
moeder woont: twee dagen.

201 ARAR

33d lid 2

202 ARAR

33d lid 3

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder huwelijk mede §4.9
begrepen het sluiten van een samenlevingscontract als bedoeld
in artikel 4, vierde lid, of het aangaan van een geregistreerd
partnerschap.
Buitengewoon verlof dat aan de ambtenaar op grond van het eerste lid wordt verleend in verband met aanverwantschap die
door zijn huwelijk is ontstaan met bloedverwanten van zijn
echtgenote wordt op gelijke wijze verleend aan de ambtenaar
die ongehuwd samenwoont als bedoeld in artikel 4, vierde lid,
of aan de ambtenaar die een geregistreerd partnerschap is
aangegaan, met betrekking tot dezelfde bloedverwanten van
zijn levenspartner of van zijn geregistreerde partner.

203 ARAR

33e lid 1

Buitengewoon verlof van korte duur, al dan niet met behoud
van volle bezoldiging, kan bovendien worden verleend in de
gevallen, waarin hij, die tot verlenen van dat verlof bevoegd is
verklaard, oordeelt, dat daartoe aanleiding bestaat.

204 ARAR

33e lid 2

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bevoegd ter uitvoering van het eerste lid zo nodig nadere regels
vast te stellen.

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om nadere regels te stellen over buitengewoon verlof (thans bijzonder verlof
genoemd). Als cao-partijen daar aanleiding toe zien dan
kunnen ze nadere uitwerking van die bepalingen aan de
cao toevoegen. Daarvoor is geen grondslag vooraf nodig.

205 ARAR

33f lid 1

Behoudens in dringende gevallen moet buitengewoon verlof
van korte duur tenminste 24 uren tevoren schriftelijk of
mondeling worden aangevraagd.

Als u kortdurend verlof wilt en het is niet dringend, moet u
dit minimaal 24 uur van tevoren aanvragen bij uw
leidinggevende.

-

§4.3

§4.3

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

U heeft recht verlof voor de volgende situaties: situatie:
aantal dagen:
uw eigen huwelijk, geregistreerd partnerschap of
samenlevingscontract
2 dagen
een huwelijk, geregistreerd partnerschap of
samenlevingscontract van familie in de eerste en de tweede
graad
1 dag
Dit is alleen niet het geval als de bedrijfsvoering wordt
verstoord door uw verlof. Het recht op dit verlof is niet
afhankelijk van uw arbeidsduur. Voor een aantal andere
familieomstandigheden heeft u recht op verlof op basis van
de Wet arbeid en zorg. In het volgende hoofdstuk zijn de
aanvullingen op dat verlof opgenomen.

-

-

-

Is verwerkt in de vertaling van het eerste lid.

-

-

Is verwerkt in de vertaling van het eerste lid.

-

Als u om een andere reden dan opgenomen in dit hoofdstuk kortdurend verlof wilt, kan uw leidinggevende daarmee
instemmen. Uw leidinggevende bepaalt in dat geval of uw
maandinkomen tijdens het verlof wordt doorbetaald.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

206 ARAR

33f lid 2

Indien de ambtenaar, die niet vooraf een aanvraag voor
§4.3
buitengewoon verlof van korte duur heeft ingediend, ten
genoegen van de in het eerste lid bedoelde autoriteit aantoont,
dat hij daartoe geen gelegenheid heeft gehad, terwijl er voor
zijn afwezigheid gegronde redenen bestonden, wordt deze
afwezigheid beschouwd als buitengewoon verlof met behoud
van volle bezoldiging.

Als het niet mogelijk is om het verlof vooraf aan te vragen,
krijgt u het verlof achteraf toegekend.

De bepaling is deels verwerkt in de vertaling van lid 3 en
deels in de hiernaast opgenomen tekst.

-

207 ARAR

33f lid 3

Een gegronde reden als bedoeld in het tweede lid is slechts
§4.3
aanwezig:
a. indien een der in de voorgaande artikelen genoemde
omstandigheden aanwezig is geweest, op grond waarvan aan de
ambtenaar op zijn aanvraag buitengewoon verlof wordt
verleend, zulks met inachtneming van de daarbij vermelde
voorwaarden en termijnen;
b. in alle andere gevallen, indien de ambtenaar, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijze de
dienst mocht verzuimen.

Voorwaarde daarvoor is dat u kunt aantonen dat u geen
gelegenheid had om het verlof vooraf aan te vragen en een
goede reden had voor uw afwezigheid.

-

-

208 ARAR

33g lid 1

De ambtenaar die als ouder in familierechtelijke betrekking
staat tot een kind, heeft aanspraak op verlof. Indien de
ambtenaar met ingang van hetzelfde tijdstip tot meer dan één
kind in familierechtelijke betrekking komt te staan, bestaat er
ten aanzien van ieder van die kinderen aanspraak op verlof.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
Art. 6:1 lid 1 Wazo
geregeld in de Wazo. De Wazo was ook voor 1 januari
2020 onverkort van toepassing maar de bepalingen in het
ARAR zijn ouder dan die wet, en met de komst van de
Wazo is de keuze gemaakt de ARAR-bepalingen niet te
schrappen maar waar nodig in lijn te brengen met het
ARAR. Uitgangspunt van de cao is juist om hetgeen al
geregeld in beginsel niet op te nemen in de cao.

209 ARAR

33g lid 2

De ambtenaar die blijkens de basisregistratie personen op
hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging
en de opvoeding van dat kind als eigen kind op zich heeft
genomen, heeft aanspraak op verlof. Indien de ambtenaar met
ingang van hetzelfde tijdstip de verzorging en opvoeding van
meer dan één kind op zich heeft genomen, bestaat er ten
aanzien van ieder van die kinderen aanspraak op verlof.

H5

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in de Wazo.

210 ARAR

33g lid 3

-

211 ARAR

33g lid 4

212 ARAR

33g lid 5

Geen aanspraak op verlof bestaat na de datum waarop het kind de leeftijd van acht jaren heeft bereikt.
Indien de dienstbetrekking buiten Nederland wordt vervuld
H5
bestaat aanspraak op verlof tenzij gewichtige redenen van
dienstbelang zich hiertegen verzetten.
Het aantal uren verlof waarop de ambtenaar per keer ten
H5
hoogste aanspraak heeft, bedraagt zesentwintig maal de
arbeidsduur per week uitgaande van zijn arbeidsduur op het
tijdstip waarop het verlof aanvangt.

213 ARAR

33g lid 6

De ambtenaar, wiens dienstbetrekking ten minste een jaar heeft geduurd, heeft aanspraak op 60% van zijn bezoldiging over een
gedeelte van de verlofuren, bedoeld in het vijfde lid, zijnde ten
hoogste dertien maal de arbeidsduur per week uitgaande van
zijn arbeidsduur op het tijdstip waarop het verlof aanvangt.

ouderschapsverlof
-de cao regelt (extra): 13 van de 26 weken doorbetaling van
60% van uw maandinkomen als u een jaar of langer in dienst
bent bij de sector Rijk

Art. 6:1 lid 2 Wazo

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 6:4 Wazo
de Wazo.
Deze aanspraak heeft u ook als het werk in het buitenland
De buitenlandbepaling staat ook in de Wazo, maar in de Art. 6:1 lid 3 Wazo
wordt gedaan, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig
cao is dit opgenomen om duidelijk te maken dat dit ook
wordt verstoord.
voor betaald ouderschapsverlof geldt.
ouderschapsverlof
Dit is geregeld in artikel 6:2, lid 1 Wazo en opgenomen in -de wazo regelt (maximaal): 26 weken onbetaald verlof vanaf de cao om duidelijk te maken wat de cao extra regelt.
het moment van indiensttreding

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

214 ARAR

33g lid 7

Indien de arbeidsduur van de ambtenaar gedurende het verlof, H5
bedoeld in het vijfde en zesde lid, wijzigt, wordt de aanspraak
op het verlof opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de
mate waarin de arbeidsduur is gewijzigd en de mate waarin de
periode gedurende welke het verlof wordt genoten is
verstreken.

-

215 ARAR

33g lid 8

De ambtenaar is verplicht tot terugbetaling van hetgeen hem
H5
over de genoten uren ouderschapsverlof is toegekend wanneer
hem tijdens de verlofperiode of binnen een jaar na afloop van
het verlof ontslag wordt verleend op aanvraag dan wel niet op
aanvraag op grond van aan de ambtenaar te wijten feiten of
omstandigheden. De terugbetalingsverplichting wordt beperkt
tot de laatste twaalf maanden waarin, voorafgaande aan het
verlaten van de sector Rijk, ouderschapsverlof is genoten.
Ontslag op aanvraag gevolgd door een overgang binnen een
maand naar een andere functie binnen de rijksdienst wordt niet
als ontslag beschouwd. Het bevoegd gezag kan de ambtenaar
ontheffen van de in de eerste volzin bedoelde verplichting
indien er bijzondere omstandigheden zijn die dat naar het
oordeel van het bevoegd gezag rechtvaardigen.

Als u tijdens of binnen een jaar na afloop van het verlof
De laatste reden wanneer terugbetaling niet aan de orde ontslag neemt of als uw ontslag aan u te wijten is, moet u het is, was in het ARAR geregeld in het hoofdstuk over VWNWbetaalde ouderschapsverlof van de afgelopen twaalf
beleid. Voor het totaalbeeld is het hier ook vermeld
maanden terugbetalen. Dit hoeft niet als:
– uw werkgever van mening is dat dit vanwege uw bijzondere
omstandigheden niet hoeft;
– u binnen een maand het einde van uw dienstverband weer
een arbeidsovereenkomst met de Staat sluit; of
– u VWNW-kandidaat bent of deel uitmaakt van een
doelgroep die is aangewezen voor de voorbereidende fase
van het VWNW-beleid.

216 ARAR

33g lid 9

De ambtenaar meldt het voornemen verlof op te nemen ten
minste twee maanden voor het door hem gewenste tijdstip van
ingang van het verlof schriftelijk aan het tot verlening van het
verlof bevoegde gezag.
Daarbij geeft de ambtenaar op:
a. de perioden waarin het verlof zal worden genoten;
b. het aantal uren verlof per periode; en
c. de spreiding van de verlofuren over de perioden.
Bij de eerste melding ten aanzien van het desbetreffende kind
dient tevens opgave te worden gedaan van het totaal aantal
uren dat de ambtenaar wenst op te nemen en de eventuele
opdeling daarvan in perioden. Indien de ambtenaar het verlof
heeft opgedeeld in meerdere perioden geldt de opgave,
bedoeld in de onderdelen a tot en met c, slechts voor één
periode tegelijk. De tijdstippen van ingang en einde van het
verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de datum van de
bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de
aanvang van de verzorging van het kind.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in de Wazo.

Art. 6:5 lid 1 en 2 Wazo

217 ARAR

33g lid 10

Het bevoegd gezag stemt in met het verzoek, bedoeld in het
negende lid, tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich
daartegen verzet.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit volgt uit
Wazoartikel 6:5 lid 3.

-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Dit artikellid is niet overgenomen omdat in de cao bij de
formulering van de aanspraak op ouderschapsverlof is
aangesloten op de formulering van de Wazo. De
aanvulling daarop in het ARAR (onderstreepte deel):
“zesentwintig maal de arbeidsduur per week uitgaande
van zijn arbeidsduur op het tijdstip waarop het verlof
aanvangt” maakte deze herrekeningsbepaling bij een
wijziging van de arbeidsduur na aanvang van het verlof
nodig.

-

Volgnr. Regeling

218 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

33g lid 11

217 ARAR 33g lid 11 Het bevoegd gezag is verplicht in te
stemmen met een aanvraag van de ambtenaar het verlof niet
op te nemen of niet voort te zetten op grond van het opnemen
van zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof als bedoeld in
de artikelen 33fb, onderscheidenlijk 33h.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is geregeld in de
Wazo.

Art. 6:6 Wazo

Art. 6.6 Wazo

Het bevoegd gezag is tevens verplicht in te stemmen met een
aanvraag van de ambtenaar het verlof niet op te nemen of niet
voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden,
tenzij gewichtige redenen van dienstbelang zich hiertegen
verzetten.
219 ARAR

33g lid 12

Het bevoegd gezag behoeft aan een aanvraag als bedoeld in het elfde lid niet met ingang van een vroeger tijdstip dan vier weken
na de aanvraag gevolg te geven. In het geval het verlof met
toepassing van het elfde lid, na het tijdstip van ingang daarvan
niet wordt voortgezet, wordt de aanspraak op het overige deel
van het verlof opgeschort.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is geregeld in de
Wazo.

220 ARAR

33g lid 13

Het bevoegd gezag kan, na overleg met de ambtenaar, de
spreiding van de uren over de week op grond van gewichtige
redenen van dienstbelang wijzigen tot vier weken voor het
tijdstip van ingang van het verlof. De eerste volzin is niet van
toepassing op de ambtenaar die na het verlof op grond van
artikel 33d, eerste lid, onderdeel d, gedurende een periode van
vier weken voor drie dagen waarop hij arbeid pleegt te
verrichten gebruik maakt van zijn verlof.

-

De eerste volzin is niet overgenomen. Dit is geregeld in de Art. 6:5 lid 3 Wazo
Wazo. De tweede volzin stond eerst ook in de Wazo maar
is daar per 1 januari 2019 vanwege de invoering van de
WIEG (Stbl. 2018, 451) geschrapt. Zie ook Kamerstukken
II, 2017/18, 34967, 3 (onderdeel II,e). In ARAR is destijds
verzuimd dat te volgen. Daarom wordt de tweede volzin
nu niet opgenomen in de cao.

221 ARAR

33g lid 14

222 ARAR

33fa lid 1

Indien de aanstelling eindigt voordat het verlof volledig is
genoten, reikt het bevoegd gezag de ambtenaar op diens
verzoek een verklaring uit waaruit blijkt op hoeveel uren verlof
de ambtenaar nog aanspraak heeft.
De ambtenaar die zorg draagt voor een of meer personen als
bedoeld in het vierde lid heeft aanspraak op zorgverlof bij
calamiteiten onder behoud van zijn volle bezoldiging.

223 ARAR

33fa lid 2

224 ARAR

33fa lid 3

H5

-

Onder calamiteit wordt verstaan ziekte of een andere
H5
onverwachte gebeurtenis waardoor een noodsituatie ontstaat
in de verzorging van een of meer van de in het vierde lid
bedoelde personen.
Het verlof is bedoeld als eerste opvang en voor het treffen van verdere voorzieningen en bedraagt maximaal 1 dag per
calamiteit.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is geregeld in de
Wazo.

Art. 6:5 lid 2 Wazo

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is geregeld in de
Wazo.

Art. 4:1 lid 1 sub b jo.
lid 2 sub c en d jo.5:1
Wazo.

Zie onder lid 3

-

Dit artikel wordt niet overgenomen omdat o.g.v. de Wazo Art. 4:1 Wazo
recht bestaat op de benodigde tijd per gebeurtenis bij
calamiteitenverlof.

Volgnr. Regeling

225 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

33fa lid 4

De personen voor wier verzorging het verlof kan worden
H5
verleend zijn: de echtgenote, ouders, stiefouders, pleegouders,
schoonouders, kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen of
aangehuwdkinderen van de ambtenaar.

226

Bijzonderheden

calamiteiten- en ander kort verzuimverlof:
--de Wazo regelt calamiteitenverlof voor de duur van
benodigde tijd per gebeurtenis, met 100% doorbetaling van
uw loon voor: een door de wet of overheid zonder financiële
vergoeding opgelegde verplichting, waarvan de vervulling
niet in uw vrije tijd kan plaatsvinden
-de cao regelt (extra): ook voor verplichting waarbij wel een
financiële vergoeding geldt
-de Wazo regelt calamiteitenverlof voor de duur van
benodigde tijd per gebeurtenis, met 100% doorbetaling van
uw loon voor: uitoefening van uw actief kiesrecht
-de cao regelt (extra):ook voor de uitoefening van passief
kiesrecht
-de Wazo regelt calamiteitenverlof voor de duur van
benodigde tijd per gebeurtenis, met 100% doorbetaling van
uw loon voor: overlijden en uitvaart van uw partner, ouders
en kinderen
-de cao regelt extra: minimaal 4 dagen, of langer als dat in
bijzondere gevallen nodig is
-de Wazo regelt calamiteitenverlof voor de duur van
benodigde tijd per gebeurtenis, met 100% doorbetaling van
uw loon voor: overlijden van uw broers, zussen, grootouders
of kleinkinderen
- de cao regelt (extra): 2 dagen, of maximaal 4 dagen als u
bent belast met de regeling van de uitvaart en/of de
nalatenschap, of langer als dat in bijzondere gevallen nodig
is.

Artikel arbeidsrecht

-

- de Wazo regelt: andere dan de bovenstaande zeer
persoonlijke omstandigheden:
-- bevalling echtgenote/partner
-- spoedeisend, onvoorzien of niet buiten werktijd te plannen
arts- of ziekenhuisbezoek dan wel begeleiding van personen
uit Wazo 5:1 daarbij
- noodzakelijke verzorging op 1e ziektedag wazo 5:1
- andere zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden
- deze cao regelt (extra) hiervan is aanvullend ook sprake bij:
-- ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis waardoor
een noodsituatie ontstaat in de verzorging van uw partner,
ouders en kinderen
'noodzakelijke verzorging in verband met een ernstige ziekte
van uw partner, ouders en kinderen

227 ARAR

33fa lid 5

De ambtenaar informeert het bevoegd gezag vooraf over het
opnemen van het verlof onder vermelding van de reden.

-

228 ARAR

33fa lid 6

Het bevoegd gezag kan eisen dat de ambtenaar achteraf
H5
aannemelijk maakt dat daadwerkelijk sprake was van een
noodsituatie. Indien de ambtenaar daar naar het oordeel van
het bevoegd gezag niet in slaagt kunnen de opgenomen uren in
mindering worden gebracht op het vakantieverlof.

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat dit reeds is
geregeld in de Wazo .

Art. 5:3 Wazo

Uw leidinggevende kan u achteraf vragen om aan te tonen
dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was.
Als u dat niet kunt dan heeft u over de tijd dat u
calamiteitenverlof heeft opgenomen geen recht op uw
maandinkomen.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

229 ARAR

33fa lid 7

Voor de toepassing van dit artikel is het derde lid van artikel 33d H5
van overeenkomstige toepassing.

U heeft recht op hetzelfde aantal dagen verlof als de
omstandigheden bij overlijden en ziekte betrekking hebben
op degene met wie u bent getrouwd, een geregistreerd
partnerschap of een samenlevingscontract heeft gesloten of
ongehuwd samenwoont.

230 ARAR

33fb lid 1

De vrouwelijke ambtenaar heeft in verband met haar bevalling
aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

-

231 ARAR

33fb lid 2

Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof behoudt de vrouwelijke ambtenaar haar aanspraak op bezoldiging.

De Wazo regelt (maximaal): doorbetaling van uw
(gemaximeerd) dagloon door UWV via de werkgever.
Deze cao regelt (extra): doorbetaling van 100% van uw
maandinkomen door de werkgever

232 ARAR

33fb lid 3

De vrouwelijke ambtenaar heeft recht op een
zwangerschapsverlof vanaf de dag waarop de bevalling blijkens
een verklaring van een arts of van een verloskundige
aangevende de vermoedelijke datum van de bevalling, binnen
zes weken is te verwachten. Dit verlof gaat uiterlijk in vier
weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling.

-

De vrouwelijke ambtenaar heeft recht op een bevallingsverlof
van tien weken vanaf de dag volgend op die van de bevalling.
Dit verlof wordt verlengd tot ten hoogste zestien weken, voor
zover het zwangerschapsverlof voorafgaand aan de
vermoedelijke datum van bevalling, om andere redenen dan
wegens ziekte minder dan zes weken heeft bedragen.

-

233 ARAR

33fb lid 4

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in de Art. 3:1 lid 1 Wazo
Wazo.
Het artikellid wordt niet overgenomen, maar er is wel
algemeen artikellid opgenomen dat alle wettelijke
verlofregelingen uit de Wazo (zoals zwangerschap en
bevalling, pleegzorg, adoptie, ouderschep en kort- en
langdurend zorg) onverkort van toepassing zijn op de
werknemer. Zie de introductiezin van hoofdstuk 5.
-

Dit artikellid wordt niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in de Wazo.
De Wazo spreekt van een schriftelijke verklaring van een
arts of verloskundige. Omdat de Wazo (zowel in de
huidige situatie als na inwerkingtreding van de Wnra)
onverkort van toepassing is, geldt de regel van de Wazo.
Een verklaring van een arts of verloskundige zal
doorgaans schriftelijk zijn.
Dit artikellid is niet overgenomen aangezien dit wordt
geregeld in de Wazo.

De Wazo is aanvullend t.o.v. het ARAR op dit punt, omdat
de Wazo spreekt van ‘ziekengeld’, en het ARAR slechts
van ‘ziekte’. Er wordt sneller voldaan aan het criterium
‘ziekte’, dan aan het criterium ‘ziekengeld’ zoals in de
Wazo is neergelegd. Omdat de Wazo (zowel in de huidige
situatie als na inwerkingtreding van de Wnra) onverkort
van toepassing is, geldt de regel van de Wazo. In artikel
3:5 Wazo is opgenomen dat er niet ten nadele van de
werknemer mag worden afgeweken. Daarom wordt dit
artikellid niet overgenomen en gelden de regels van de
Wazo onverkort.

Art. 3:1 lid 2 Wazo

Art. 3:1 jo 3:5 Wazo

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

234 ARAR

33fb lid 5

Indien de vrouwelijke ambtenaar aan wie verlof is verleend
gedurende dat verlof of gedurende een bepaalde periode van
dat verlof tevens recht heeft op een financiële tegemoetkoming
op basis van de Wet arbeid en zorg, wordt gedurende de
periode waarin sprake is van samenloop een inhouding op de
doorbetaling van bezoldiging als bedoeld in het tweede lid
toegepast welke overeenkomt met het bedrag van bedoelde
financiële tegemoetkoming.

235 ARAR

33fb lid 6

Indien aan de gestelde voorwaarden voor het toekennen van
een financiële tegemoetkoming als bedoeld in het vijfde lid is
voldaan maar geen financiële tegemoetkoming is toegekend
omdat de vrouwelijke ambtenaar geen aanvraag heeft
ingediend, past het bevoegd gezag het vijfde lid op
overeenkomstige wijze toe. In dat geval wordt rekening
gehouden met de financiële tegemoetkoming die aan de
vrouwelijke ambtenaar zou zijn toegekend indien zij wel een
aanvraag zou hebben ingediend.

236 ARAR

33fc lid 1

De gewezen vrouwelijke ambtenaar, wier tijdstip van ingang van haar ontslag is gelegen in de periode, bedoeld in artikel 33fb,
eerste lid, behoudt haar aanspraak op bezoldiging vermeerderd
met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. De
aanspraak eindigt na 16 weken, te rekenen vanaf de eerste dag
waarop haar zwangerschapsverlof als bedoeld in artikel 33fb,
derde lid, een aanvang heeft genomen.

ontslag gelegen voor of in de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof:
-de wazo regelt (maximaal): 16 weken doorbetaling van
100% van uw (gemaximeerd) dagloon door UWV via de
werkgever als ontslag plaatsvindt binnen 10 weken
voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum
-de cao regelt (extra): 16 weken doorbetaling van 100% van
uw maandinkomen door de werkgever als ontslag plaatsvindt
binnen 4 maanden voorafgaand aan de uitgerekende
bevallingsdatum

Art 3:10 Wazo

237 ARAR

33fc lid 2

-

Verwerkt in vertaling eerste lid

-

238 ARAR

33fc lid 3

-

Verwerkt in vertaling eerste lid.

-

239 ARAR

33fc lid 4

De gewezen ambtenaar, wier bevalling waarschijnlijk is binnen H5
vier maanden na het tijdstip van ingang van haar ontslag,
ontvangt haar laatstelijk genoten bezoldiging vermeerderd met
de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering gedurende de
periode die:
a. aanvangt op de 41e dag voorafgaande aan de vermoedelijke
datum van bevalling; en
b. eindigt op de 70e dag na de datum waarop de bevalling heeft
plaatsgevonden.
De periode, bedoeld in het tweede lid, wordt verlengd tot 16
H5
weken, indien die periode door een voortijdige bevalling minder
dan 16 weken heeft bedragen.
De gewezen ambtenaar wier bevalling niet wordt verwacht
H5
binnen vier maanden na het tijdstip van ingang van haar
ontslag, maar die niettemin binnen die termijn bevalt, ontvangt
haar laatstelijk genoten bezoldiging vermeerderd met de
vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering gedurende de
periode die:
a. aanvangt op de datum van bevalling; en
b. eindigt op de 70e dag na de datum waarop de bevalling heeft
plaatsgevonden.

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Dit artikellid is niet overgenomen aangezien het de
samenloop regelde van ARAR-aanspraken en Wazo.
Omdat de cao (anders dan het ARAR) de Wazoaanspraken niet herhaalt, is een dergelijke bepaling niet
nodig.

-

-

Dit is niet overgenomen omdat het is verouderd: de
aanvraagprocedure bij UWV loopt via de werkgever..

-

uitgerekende bevallingsdatum niet maar bevalling wel
binnen vier maanden na ontslag:
-de wazo regelt (maximaal): geen voorziening
-de cao regelt (extra): 10 weken doorbetaling van 100% van
uw maandinkomen door de werkgever

-

Volgnr. Regeling

240 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

33fc lid 5

De artikelen 33fb, vijfde en zesde lid, 40, tweede lid, en 48a, zijn van overeenkomstige toepassing.

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Artikelen 33fb, vijfde en zesde lid zijn niet overgenomen Art. 3.1 Wazo en art.
in de cao (zie aldaar). Artikel 33fb lid 5 is niet
7:629 lid 4 BW jo. 3:7
overgenomen, omdat de Wazo artikel 3:1 lid 5 kent.
Wazo
Artikel 33fb lid 6 is niet overgenomen, omdat artikel 7:629
lid 4 BW jo. artikel 3:7 Wazo een ander uitgangspunt
hebben maar in feite hetzelfde zeggen als artikel 33fb lid
6 ARAR.
De sanctiemaatregelen van artikel 40, tweede lid ARAR
zijn geregeld in artikel 3:16 Wazo en de doorwerking van
de algemene salarismaatregelen in uitkeringen is in het
algemeen geregeld in § 1.6 onder het kopje aanpassing
bedragen in de cao. Doorbetaling maandinkomen na
ontslag is in de cao geregeld in paragraaf 8.3.

241 ARAR

33h lid 1

De ambtenaar heeft in verband met de adoptie van een kind
aanspraak op verlof met behoud van bezoldiging.

H5

adoptieverlof en pleegverlof
-de wazo regelt (maximaal): 6 weken doorbetaling van 100%
van u (gemaximeerde) dagloon via het UWV
-de cao regelt (extra): 6 weken doorbetaling van 100% van
uw maandinkomen door de werkgever i.p.v. door UWV

-

242 ARAR

33h lid 2

De aanspraak op verlof in verband met adoptie van een kind
bedraagt ten hoogste vier aaneengesloten weken. De aanspraak
bestaat gedurende een tijdvak van achttien weken te rekenen
vanaf twee weken vóór de eerste dag dat de feitelijke opneming
ter adoptie een aanvang heeft genomen of zal nemen zoals die
dag is aangeduid in een door de ambtenaar aan het bevoegd
gezag overgelegd document waaruit blijkt dat een kind ter
adoptie is of zal worden opgenomen.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 3:2 lid 2 Wazo
de Wazo.

243 ARAR

33h lid 3

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 3:2 lid 3 Wazo
de Wazo.

244 ARAR

33h lid 4

Indien als gevolg van een adoptieverzoek tegelijkertijd twee of meer kinderen feitelijk ter adoptie worden opgenomen, bestaat
de aanspraak op verlof slechts ten aanzien van één van die
kinderen.
De ambtenaar meldt aan het bevoegd gezag het verlof in
verband met adoptie uiterlijk drie weken voor de dag van
ingang van het verlof onder opgave van de omvang van het
verlof. Bij de melding worden documenten gevoegd waaruit
blijkt dat een kind ter adoptie is of zal worden opgenomen.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 3:2 lid 4 Wazo
de Wazo.

245 ARAR

33h lid 5

Indien de ambtenaar aan wie verlof is verleend gedurende dat verlof of gedurende een bepaalde periode van dat verlof tevens
recht heeft op een financiële tegemoetkoming op basis van de
Wet arbeid en zorg, wordt gedurende de periode waarin sprake
is van samenloop een inhouding op de doorbetaling van
bezoldiging als bedoeld in het eerste lid toegepast welke
overeenkomt met het bedrag van bedoelde financiële
tegemoetkoming.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 3:3 lid 3 Wazo
de Wazo.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

246 ARAR

33h lid 6

Indien aan gestelde voorwaarden voor het toekennen van een
financiële tegemoetkoming als bedoeld in het vijfde lid is
voldaan maar geen financiële tegemoetkoming is toegekend
omdat de ambtenaar geen aanvraag heeft ingediend, past het
bevoegd gezag het vijfde lid op overeenkomstige wijze toe. In
dat geval wordt rekening gehouden met de financiële
tegemoetkoming die aan de ambtenaar zou zijn toegekend
indien hij wel een aanvraag zou hebben ingediend.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen: WAZO kent geen
doorbetaling van loon toe bij verlof in verband met de
adoptie van een kind, wel recht op een uitkering ex.
artikel 3:7 lid 2 Wazo. De aanvraagprocedure voor deze
uitkering loopt via de werkgever zodat er geen bepaling
nodig is hoe te handelen als de werknemer vergeet de
uitkering aan te vragen..

Art. 3:7 lid 2 Wazo

247 ARAR

33h lid 7

De bepalingen in dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die een pleegkind opneemt als bedoeld in
artikel 5:1, tweede lid, onderdeel d, van de Wet arbeid en zorg.

-

Dit artikellid is verwerkt in de tabel door te spreken over
adoptie- en pleegverlof.

-

248 ARAR

33i lid 1

Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet
H5
wordt aan de ambtenaar verlof met behoud van bezoldiging
verleend voor de noodzakelijke verzorging in verband met
ziekte van:
a. zijn echtgenote of echtgenoot;
b. een inwonend kind tot wie de ambtenaar als ouder in een
familierechtelijke betrekking staat;
c. een inwonend kind van zijn echtgenote of echtgenoot;
d. een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op
hetzelfde adres woont als de ambtenaar en dat hij als
pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt.

-

Dit artikellid is niet overgenomen aangezien dit dezelfde
doelgroep is voor kortdurend zorgverlof als in de Wazo.

Art. 5:1 lid 2 Wazo

249 ARAR

33i lid 2

Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet
wordt aan de ambtenaar verlof met behoud van bezoldiging
verleend voor de noodzakelijke verzorging in verband met
ernstige ziekte van: echtgenote, echtgenoot, ouders,
stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen,
stiefkinderen, pleegkinderen of aangehuwde kinderen.

H5

kortdurend zorgverlof:
NB: Het ARAR kende geen onderscheid tussen langdurend Art. 5:2, 5:6
- de Wazo regelt (maximaal): per periode van 12 maanden
en kortduren zorgverlof.
(kortdurend) en 5:9 en
maximaal 2 weken met doorbetaling van 70% van uw
5:10 (langdurend) Wazo
dagloon (maar minimaal het wettelijke minimumloon), te
rekenen vanaf de eerste dag waarop het verlof wordt
opgenomen
- per periode van 12 maanden maximaal 2 weken met
doorbetaling van 100% van uw maandinkomen
langdurend zorgverlof
- per periode van 12 maanden maximaal 6 weken, zonder
doorbetaling van uw loon, te rekenen vanaf de eerste dag
waarop het verlof wordt opgenomen.
- als u heeft verzocht om een nog aanwezig recht op
kortdurend verlof als betaald verlof aan te merken: maximaal
2 van de 6 weken 100% doorbetaling van uw maandinkomen

250 ARAR

33i lid 3

Het verlof, bedoeld in het eerste en tweede lid, bedraagt in elk
kalenderjaar ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week.

H5

-

Verwerkt in de vertaling van het lid 2.

251 ARAR

33i lid 4

De ambtenaar meldt vooraf aan het bevoegd gezag dat hij het H5
verlof, bedoeld in het eerste en tweede lid, opneemt onder
opgave van de reden. Indien dit niet mogelijk is, meldt de
ambtenaar het opnemen van het verlof zo spoedig mogelijk aan
het bevoegd gezag onder opgave van de reden. Bij die melding
geeft de ambtenaar ook de omvang, de wijze van opneming en
de vermoedelijke duur van het verlof aan.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 5:3 Wazo
de Wazo. Op grond van deze bepaling is in de cao wel een
passage opgenomen over de afwijkende meldingstermijn
van langdurend zorgverlof (ARAR maakte geen
onderscheid tussen langdurend en kortdurend). Wazo
schrijft in artikel 5:11, lid 1 Wazo een termijn van twee
weken voor.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

252 ARAR

33i lid 5

-

-

Dit artikellid is voor zorgverlof niet overgenomen (wel
Art. 5:11 lid 2 Wazo
voor calamiteitenverlof). Dit is reeds geregeld in de Wazo
.

253 ARAR

34 lid 1

Het bevoegd gezag kan achteraf van de ambtenaar verlangen
dat hij aannemelijk maakt dat hij zijn arbeid niet heeft verricht
in verband met de noodzakelijke verzorging als bedoeld in het
eerste en tweede lid.
Buitengewoon verlof van lange duur kan aan de ambtenaar op
zijn aanvraag worden verleend, al dan niet met behoud van
bezoldiging en al dan niet onder bepaalde voorwaarden.

§4.3

U heeft recht op langdurend verlof in de situaties die in dit
hoofdstuk van de cao zijn opgenomen en de daarbij
geldende voorwaarden.
Of u daarbij recht heeft op doorbetaling van uw
maandinkomen is afhankelijk van de reden voor het verlof en
uw situatie.
Als u langdurend verlof wilt om een andere reden dan
opgenomen in dit hoofdstuk , kan uw leidinggevende
daarmee instemmen. Uw leidinggevende bepaalt in dat geval
of uw maandinkomen tijdens het verlof wordt doorbetaald.

-

254 ARAR

34 lid 2

Het verlof, bedoeld in het eerste lid, gaat niet in dan nadat de
ambtenaar schriftelijk heeft verklaard dat hij de daaraan
verbonden voorwaarden aanvaardt.

§4.3

Aanvragen
.
Als u langdurend verlof wilt, moet u dit van tevoren bij uw
leidinggevende aanvragen. Uw leidinggevende kan aan het
toekennen van uw verlof voorwaarden verbinden. In dat
geval kan uw verlof pas ingaan als u schriftelijk akkoord bent
gegaan met die voorwaarden.

-

255 ARAR

34 lid 3

Indien het verlof, bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van §4.3
het bevoegd gezag uitsluitend strekt in het persoonlijk belang
van de ambtenaar, wordt hem dit niet verleend dan zonder
behoud van bezoldiging en voor ten hoogste een jaar.

Als de reden voor het verlof alleen in uw persoonlijk belang .
is, kunt u niet langer dan twaalf maanden verlof krijgen en
wordt uw maandinkomen tijdens het verlof niet doorbetaald.

-

256 ARAR

34 lid 4

Indien het verlof, bedoeld in het eerste lid, verband houdt met §4.5
een benoeming van de ambtenaar tot bezoldigd bestuurder van
een vereniging van ambtenaren, van een centrale of van een
internationale organisatie van zodanige verenigingen, wordt
hem dit niet verleend dan zonder behoud van bezoldiging en
voor ten hoogste twee jaren. Artikel 33b, vijfde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Als u als vakbondsbestuurder in dienst treedt bij een
vakbond of bij een internationale organisatie van vakbonden
heeft u recht op maximaal twee jaar langdurend verlof. Dit is
alleen niet het geval als de bedrijfsvoering wordt verstoord
door uw verlof. Uw maandinkomen wordt tijdens dit verlof
niet doorbetaald, omdat de vakbond u een inkomen betaalt.

-

257 ARAR

34 lid 5

Het bevoegd gezag biedt de ambtenaar aan wie buitengewoon §4.3
verlof is verleend op grond van het eerste lid in verband met het
vervullen van een functie bij een internationale
volkenrechtelijke organisatie, dan wel van een functie als
bedoeld in het vierde of vijfde lid, na afloop van het verlof een
passende functie aan.

Als u na afloop van uw:
• politiek verlof
• langdurend vakbondsverlof of
• internationaal verlof
terugkomt, biedt uw werkgever u een passende functie aan.

258 ARAR

34 lid 6

259
260
261
262

34a
34b
34c
34d

Een passende functie als bedoeld in het zesde lid, dient zo
mogelijk ten minste gelijkwaardig te zijn aan de functie waarop
het buitengewoon verlof betrekking had.
[Vervallen per 01-10-1997]
[Vervallen per 01-10-1997]
[Vervallen per 01-10-1997]
[Vervallen per 01-10-1997]

De functie die uw werkgever aanbiedt is als dat mogelijk is
minimaal gelijkwaardig aan de functie die u had voor u met
verlof ging.
-

ARAR
ARAR
ARAR
ARAR

§4.3

-

Artikel arbeidsrecht

In dit lid wordt melding gemaakt van verlof voor het
vervullen van een functie bij een internationale
volkenrechtelijke functie. Hetgeen over dat verlof is
opgenomen in § 4.6 van de cao volgt niet uit het ARAR
maar uit de circulaire over dat onderwerp. De
arbeidsvoorwaardelijke aspecten uit die circulaire zijn nu
opgenomen in de cao.
-

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

263 ARAR

34e lid 1

De ambtenaar, die na afloop van hem verleend buitengewoon
verlof van lange duur en zonder dat dit is verlengd, zijn dienst
niet tijdig hervat, wordt voor de toepassing van dit reglement
geacht een aanvraag tot ontslag te hebben ingediend.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Artikel 34e ARAR is
vanwege de fictieve ontslagaanvraag die daarin voorkomt
in strijd met het civielrechtelijke ontslagrecht, dat voor
een rechtsgeldige opzegging door een werknemer een
uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring van die
werknemer om de arbeidsovereenkomst op te zeggen
vereist.

264 ARAR

34e lid 2

Het eerste lid is niet van toepassing, indien de ambtenaar
binnen een redelijke termijn ten genoegen van Onze Minister
aannemelijk maakt, dat hij geldige redenen had zijn dienst niet
te hervatten, in welk geval het verlof geacht wordt te zijn
verlengd tot het tijdstip, waarop bedoelde geldige redenen
hebben opgehouden te bestaan.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen in verband met het niet overnemen van artikel 34e lid 1 ARAR

265 ARAR

34f

Voor de toepassing van deze paragraaf is - ingeval de ambtenaar 1
in het genot is van een toelage als bedoeld in artikel 17, dan wel
artikel 18a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 - met betrekking tot de vaststelling van
dit bezoldigingsdeel, het derde, respectievelijk vierde lid van
artikel 17 van overeenkomstige toepassing.

-

Deze bepaling (berekeningsgrondslag onderdelen
maandinkomen met een wisselend niveau) is in de cao
algemeen geregeld in § 1.6 (onder kopje Gevolgen
wisselen maandinkomen voor loondoorbetaling,
uitbetaling vakantie-uren, jubileumuitkering en
overlijdensuitkering).

-

266 ARAR

34g

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt regels ten aanzien van levensloopverlof.

-

Dit artikel was de grondslag voor de Levensloopregeling
rijkspersoneel. Deze regeling is nu opgenomen in bijlage
20: Tekst van vervallen nog toe te passen regelingen van
de cao..

-

-

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

267 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

35

In dit hoofdstuk en in hoofdstuk X wordt verstaan onder:

B1

Voor zover van belang voor de cao zijn deze definities
opgenomen in bijlage 1 en linkt de cao-tekst daarheen.

-

– AAOP-uitkering: ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen als
bedoeld in hoofdstuk 11 van het pensioenreglement;
– arbeidsongeschiktheid: volledige en duurzame
arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de
WIA of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in artikel 5
van de WIA;
– arbodienst: een arbodienst als bedoeld in de
Arbeidsomstandighedenwet;
– beroepsincident: een dienstongeval of beroepsziekte
voortvloeiend uit een gevaarzettende situatie die rechtstreeks
verband houdt met de uitvoering van zijn taak waaraan de
ambtenaar zich vanwege zijn specifieke functie niet kan
onttrekken;
– beroepsziekte: een ziekte, die in overwegende mate haar
oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen
werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden,
waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan zijn
schuld of onvoorzichtigheid is te wijten;
– bovenwettelijke WW-uitkering: de uitkering, bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onder e, van het Besluit bovenwettelijke
uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk;
– deskundige persoon: een deskundige persoon als bedoeld in
artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die
belast is met de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid,
onderdelen b of c, van die wet;

aanstellingskeuring: Een onderzoek dat een (medisch)
deskundige of bedrijfsarts verricht op verzoek van uw
werkgever aan het slot van een sollicitatieprocedure. Het
onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, een gesprek en/of
aanvullend lichamelijk of laboratoriumonderzoek.

De definitie van beroepsziekte is gesplitst in een
psychische en lichamelijke beroepsziekte in verband met
de daarmee samenhangende aanspraken in paragraaf 8.7
medisch onderzoek :Een onderzoek dat een medisch
waarin de aanvulling op de wettelijke aansprakelijkheid
deskundige of arbodienst verricht dat gericht is op het
van werkgevers voor schade die werknemers in de
voorkomen en beperken van de risico’s die de arbeid voor
uitvoering van hun werkzaamheden lijden. Het
uw gezondheid meebrengt.
onderscheid in de definitie is gemaakt omdat dit ook in de
jurisprudentie wordt gemaakt. Bij psychische
arbeidsomstandighedenwet: Deze wet bevat regels voor u en beroepsziekte moeten er op grond van de jurisprudentie
de werkgever en is gericht op het bevorderen van de
van de Centrale Raad van Beroep factoren met een
gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers binnen buitensporig karakter aan ten grondslag liggen om toe te
de organisatie.
komen aan risicoaansprakelijkheid voor de werkgever.
arbeidsongeschiktheid: Het (gedeeltelijk) niet in staat zijn om
de eigen werkzaamheden te verrichten als gevolg van ziekte,
zwangerschap of bevalling.
(medisch) deskundige: Een persoon door de werkgever belast
met taken uit de Arbeidsomstandighedenwet en in het bezit
van een certificaat waaruit blijkt dat deze persoon voldoet
aan de voorschriften gesteld bij of krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

268 ARAR

35 vervolg

– dienstongeval: een ongeval, dat in overwegende mate zijn
B1
oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen
werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden,
waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan zijn
schuld of onvoorzichtigheid is te wijten;
– gewezen ambtenaar: een ambtenaar aan wie ontslag is
verleend, met ingang van de dag waarop het ontslag is
ingetreden;
- 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;
– Pensioenreglement: het Pensioenreglement van de Stichting
Pensioenfonds ABP;
– Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP,
genoemd in artikel 6 van de Wet privatisering ABP;
– Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen;
– UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
– WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
– WIA-uitkering: een uitkering op grond van de WIA;
– WW-uitkering: een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet;
– ZW: Ziektewet;
– ZW-uitkering: ziekengeld als bedoeld in artikel 19 van de ZW;
– arbeid: hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge artikel
19 van de ZW.

Bijzonderheden

Een beroepsincident is een beroepsziekte of een
Zie regel hierboven.
dienstongeval voortvloeiend uit een gevaarzettende situatie
die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van zijn
taak waaraan de werknemer zich vanwege zijn specifieke
functie niet kan onttrekken.

Artikel arbeidsrecht

-

Onder beroepsziekte wordt verstaan een psychische
beroepsziekte of een lichamelijke beroepsziekte.
- Een psychische beroepsziekte: een ziekte, die in
overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan
de werknemer opgedragen werkzaamheden of in de
bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten
worden verricht, die objectief bezien een buitensporig
karakter dragen, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid
is te wijten.
- Een lichamelijke beroepsziekte: een ziekte, die in
overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan
de werknemer opgedragen werkzaamheden of in de
bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten
worden verricht, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid
is te wijten.
bedrijfsarts: Een persoon, door de werkgever belast met
taken uit de Arbeidsomstandighedenwet, die als bedrijfsarts
staat ingeschreven in een erkend specialistenregister (cf. art.
14 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg).
UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

269 ARAR

35a

Indien de bepalingen in dit hoofdstuk worden toegepast op de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad van Adel, het Kabinet van
de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Nationale
ombudsman, de Raad van State, het secretariaat van de
commissie van toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en het secretariaat van de
toetsingscommissie inzet bevoegdheden, dient voor Onze
Minister telkens respectievelijk te worden gelezen het college
van de Algemene Rekenkamer, de voorzitter van de Hoge Raad
van Adel, de directeur van het Kabinet van de Koning, de
kanselier der Nederlandse Orden, de Nationale ombudsman, de
vice-president van de Raad van State, de voorzitter van de
commissie van toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten of de voorzitter van de toetsingscommissie
inzet bevoegdheden.

-

Dit artikel is niet overgenomen omdat in § 1.2 van de cao algemeen is geregeld wie werkgever zijn.

270 ARAR

36 lid 1

Onze Minister verricht zijn taak met betrekking tot begeleiding
van verzuim en de arbeidsgezondheidskundige begeleiding op
grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de bepalingen in
dit hoofdstuk.

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat het reeds is
geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet.

-

Art 3 Arbowet

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

271 ARAR

36 lid 2

Onze Minister kan regels vaststellen met betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begeleiding van
verzuim, de arbeidsgezondheidskundige begeleiding en de
daarbij in acht te nemen procedures.

-

272 ARAR

36 lid 3

De ambtenaar is in geval van ongeschiktheid tot het verrichten
van zijn arbeid wegens ziekte verplicht dit zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval niet later dan op de tweede dag van die
ongeschiktheid, te melden.

Als u door ziekte niet kunt werken, moet u zich zo spoedig
De tweede volzin is opgenomen om duidelijk te maken
mogelijk maar uiterlijk binnen twee dagen ziekmelden bij uw dat bestaande en toekomstige nadere voorschriften rond
werkgever. In het personeelsreglement van uw organisatie
ziekmelden mogelijk zijn.
kunnen daarover nadere voorschriften zijn opgenomen.

273 ARAR

36 lid 4

Onze Minister kan ten aanzien van de ambtenaar die korter dan §8.1
een jaar volledig ongeschikt is geweest zijn arbeid te verrichten
bepalen dat hij zijn arbeid slechts mag hervatten, nadat Onze
Minister hiervoor toestemming heeft verleend;

Als u na minder dan één jaar volledige arbeidsongeschiktheid uw werk opnieuw wilt hervatten, dan kan uw werkgever
hieraan als voorwaarde stellen dat de (medisch) deskundige
of bedrijfsarts eerst een positief advies hierover moet
hebben afgegeven. Bent u gedurende één jaar of langer
volledig arbeidsongeschikt geweest, dan geldt een positief
advies van de medisch deskundige of arbodienst als
voorwaarde om uw werk te mogen hervatten.

-

274 ARAR

36 lid 5

De ambtenaar die wegens ziekte gedurende een jaar of langer §8.1
volledig ongeschikt is geweest zijn arbeid te verrichten mag zijn
arbeid slechts hervatten, nadat Onze Minister hiervoor
toestemming heeft verleend.

Als u na minder dan één jaar volledige arbeidsongeschiktheid uw werk opnieuw wilt hervatten, dan kan uw werkgever
hieraan als voorwaarde stellen dat de (medisch) deskundige
of bedrijfsarts eerst een positief advies hierover moet
hebben afgegeven. Bent u gedurende één jaar of langer
volledig arbeidsongeschikt geweest, dan geldt een positief
advies van de medisch deskundige of arbodienst als
voorwaarde om uw werk te mogen hervatten.

-

275 ARAR

36 lid 6

Onze Minister verleent de toestemming, bedoeld in het vierde
en vijfde lid, eerst nadat er een medisch advies is van de
deskundige persoon of de arbodienst.

Als u na minder dan één jaar volledige arbeidsongeschiktheid uw werk opnieuw wilt hervatten, dan kan uw werkgever
hieraan als voorwaarde stellen dat de (medisch) deskundige
of bedrijfsarts eerst een positief advies hierover moet
hebben afgegeven. Bent u gedurende één jaar of langer
volledig arbeidsongeschikt geweest, dan geldt een positief
advies van de medisch deskundige of arbodienst als
voorwaarde om uw werk te mogen hervatten.

-

§8.1

§8.1

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Zie lid 1. Dit artikellid is niet overgenomen. Als er nadere
regels (artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet
noemt dit maatregelen) zijn gesteld, zijn die opgenomen
in het personeelsreglement van de organisatie.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

276 ARAR

36a lid 1

De ambtenaar kan worden verplicht om een
§8.1
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan:
a) voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of de
ambtenaar van 55 jaar en ouder in staat is nachtarbeid te
verrichten;
b) indien Onze Minister gegronde redenen heeft om te twijfelen
aan de goede gezondheidstoestand van de ambtenaar;
c) indien de ambtenaar niet meer volledig geschikt is gebleken
voor het verrichten van zijn arbeid;
d) 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;
e) indien de ambtenaar in contact staat of kort geleden heeft
gestaan met een persoon die een ziekte heeft waarvoor
ingevolge de Wet publieke gezondheid, een nominatieve
aangifteplicht geldt;
f) om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld
in artikel 98, derde lid, aanhef en onderdelen a en b;
g) om te beoordelen of de ambtenaar die wegens ziekte volledig
ongeschikt is geweest zijn arbeid te verrichten zijn arbeid mag
hervatten;
h) voorzover dit voortvloeit uit enige wettelijke verplichting;

Uw werkgever kan u ook opdracht geven een medisch
onderzoek te ondergaan voor een medisch advies.
Dit is het geval in de volgende situaties:
• om de aanspraken die u heeft op basis van dit hoofdstuk
van de cao vast te kunnen stellen;
• als u in contact bent of kort geleden bent geweest met
iemand die een infectieziekte heeft waarvoor een
meldingsplicht geldt;
• als dit volgt uit een wettelijke verplichting of als uw functie
op de lijst van uw organisatie staat waarvoor vanwege
gezondheidsrisico’s periodiek medisch onderzoek nodig is

De redenen in het ARAR waren omvangrijker. In de cao
zijn deze beperkt tot wettelijke geregelde redenen en om
aanspraken van hoofdstuk 8 vast te kunnen stellen. Dit is
gedaan omdat in het private arbeidsrecht een verplicht
medisch onderzoek dat niet volgt uit wettelijke
verplichtingen uitzonderlijk is.

277 ARAR

36a lid 1
vervolg

-

Zie hierboven.

278 ARAR

36a lid 2

i) indien hij in verband met de uitoefening van zijn
§8.1
werkzaamheden aan bijzonder gevaar voor zijn gezondheid
blootstaat of hij is benoemd in een functie waarvoor bij
aanstelling een geneeskundig onderzoek is vereist als bedoeld in
artikel 9, vierde lid, onderdeel b;
j) om bij een verzoek als bedoeld in artikel 98, negende lid, te
beoordelen of de ambtenaar lichamelijk en psychisch in staat is
zijn functie te blijven vervullen.
Onze Minister stelt de ambtenaar buiten dienst indien na een
§8.1
arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in het eerste
lid, blijkt dat sprake is van een zodanige lichamelijke of
geestelijke toestand dat de belangen van de ambtenaar, van de
dienst of van bij het verrichten van de arbeid betrokken derden
zich er tegen verzetten dat de ambtenaar zijn arbeid blijft
verrichten. De ambtenaar wordt niet buiten dienst gesteld
indien hem andere passende werkzaamheden kunnen worden
opgedragen. Indien de ambtenaar buiten dienst wordt gesteld,
wordt hij geacht wegens ziekte ongeschikt te zijn tot het
verrichten van zijn arbeid, in welk geval de overige bepalingen
van dit hoofdstuk van toepassing zijn.

279 ARAR

36b lid 1

In geval van een geschil over het wel of niet bestaan van
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte voorziet artikel 32,
eerste lid, van de Wet SUWI in het instellen van een onderzoek
en het geven van een oordeel.

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Als daaruit blijkt dat u niet of niet volledig geschikt bent voor uw werk, dan mag u uw werk niet of niet meer volledig doen.
Voor de doorbetaling van uw maandinkomen gelden dan de
bepalingen van dit hoofdstuk.

-

-

Art. 32 Wet SUWI

Dit artikellid is niet overgenomen omdat het reeds is
geregeld in de Wet SUWI

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

280 ARAR

36b lid 2

§8.1

Uw werkgever stelt u periodiek in de gelegenheid een
medisch onderzoek te ondergaan. [...] Na het medisch
onderzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk het medisch
advies. Bij een medisch onderzoek in opdracht van uw
werkgever ontvangt die ook het medisch advies.

-

-

281 ARAR

36b lid 3

§8.1

Als u twijfelt aan de juistheid van het medisch advies, kunt u
gebruik maken van uw wettelijk recht om bij twijfel aan de
juistheid van een advies van de bedrijfsarts een andere
bedrijfsarts te raadplegen (second opinion). Uw werkgever
heeft daarvoor een procedure.

De ARAR-bepalingen over een toets door een
commissie van drie geneesheren is
achterhaald door een aanpassing van het
Arbeidsomstandighedenbesluit over
raadplegen andere bedrijfsarts en
klachtenprodecure.

Afdeling 3a
Arbobesluit

282 ARAR

36b lid 4

§8.1

Zie onder lid 3.

-

283 ARAR

36b lid 5

Het medisch advies dat door de deskundige persoon of de
arbodienst wordt uitgebracht naar aanleiding van een
arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 18
van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 36a, wordt zo
spoedig mogelijk aan de ambtenaar en Onze Minister
medegedeeld.
De ambtenaar of de gewezen ambtenaar kan de deskundige
persoon of de arbodienst binnen drie dagen na ontvangst van
het medisch advies, schriftelijk een hernieuwd onderzoek
vragen indien hij het niet eens is met het medisch advies. De
deskundige persoon of de arbodienst stelt Onze Minister in
kennis van een ingediend verzoek om een hernieuwd
onderzoek.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het schriftelijk verzoek om
een hernieuwd onderzoek, doch uiterlijk binnen vier weken,
vindt het hernieuwd onderzoek door een commissie van drie
geneeskundigen plaats.
Op verzoek van de ambtenaar of de gewezen ambtenaar wordt
zijn behandelend arts in de gelegenheid gesteld mondeling of
schriftelijk zijn mening aan de commissie van drie
geneeskundigen kenbaar te maken.

§8.1

Zie onder lid 3.

-

284 ARAR

36c lid 1

De leden van de commissie bedoeld in artikel 36b, vierde en
vijfde lid, worden per verzoek om een hernieuwd onderzoek
aangewezen door Onze Minister. De geneeskundige die het
medisch advies heeft uitgebracht waarvan herziening wordt
gevraagd, heeft in de commissie geen zitting.

§8.1

Zie onder 36b lid 3.

-

285 ARAR

36c lid 2

De commissie deelt haar oordeel schriftelijk mee aan:
a) de ambtenaar of de gewezen ambtenaar;
b) Onze Minister;
c) de behandelend arts, bedoeld in artikel 36b, vijfde lid.

§8.1

Zie onder 36b lid 3.

-

286 ARAR

36d

Uw werkgever betaalt de kosten van het medisch onderzoek
en van de second opinion. U heeft recht op vergoeding van
eventuele reis- en verblijfskosten volgens aanspraken bij
dienstreizen.

Zie onder 36b lid 3.

-

287 ARAR

37 lid 1

De kosten, verbonden aan het onderzoek, bedoeld in artikel
§8.1
36b, eerste lid, respectievelijk, het hernieuwd onderzoek
bedoeld in het artikel 36b, derde lid, komen voor rekening van
Onze Minister. Eventuele reis- en verblijfkosten van de
ambtenaar worden hem vergoed volgens de geldende regels ter
zake van dienstreizen.
De ambtenaar heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van
§8.2
zijn arbeid wegens ziekte gedurende een tijdvak van 52 weken
recht op doorbetaling van zijn bezoldiging. Bij voortdurende
ongeschiktheid heeft hij vervolgens recht op doorbetaling van
70% van zijn bezoldiging.

Vanaf de eerste dag dat u arbeidsongeschikt bent, betaalt uw
werkgever uw maandinkomen gedurende 52 weken volledig
door. Daarna betaalt uw werkgever 70% van uw
maandinkomen. Vanaf dat moment bedraagt uw IKB-budget
19,80% van uw tot 70% verlaagde salaris.

288 ARAR

37 lid 2

De verhoging van het IKB-budget volgt uit het feit dat de vakantie-uitkering bij doorbetaling 70% van de
bezoldiging niet werd verminderd. Door het IKBpercentage te verhogen is daarvoor gecorrigeerd en blijft
de aanspraak op hetzelfde niveau als voorafgaan aan de
introductie van het IKB.
Verwerkt in lid 1.
-

Het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, vangt aan
op de eerste dag waarop wegens ziekte geheel of gedeeltelijk
niet is of zou zijn gewerkt, of het werken wegens ziekte geheel
of gedeeltelijk is of zou zijn gestaakt. Indien de ambtenaar
buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging geniet,
vangt het tijdvak aan op de dag volgend op die waarop het
buitengewoon verlof is beëindigd.

§8.2

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

289 ARAR

37 lid 3

Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van
ongeschiktheid samengeteld indien:
a. zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin
zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten
overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet
arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet
geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak, of
b. zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken
opvolgen.

-

290 ARAR

37 lid 4

37 lid 5

Als u arbeidsongeschikt bent geraakt door een
beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte, dan heeft u
104 weken recht op doorbetaling van uw volledige
maandinkomen vanaf de eerste dag dat u arbeidsongeschikt
bent.
Bent u langer dan 52 weken arbeidsongeschikt, maar verricht Samengevoegd met vorige bepaling
u over een bepaald aantal uren passend werk, dan heeft u na
afloop van de 52 weken over die uren recht op volledige
doorbetaling van uw maandinkomen. Dat geldt ook als u
passend werk zou hebben kunnen verrichten, maar uw
werkgever u dat niet heeft aangeboden.

-

291 ARAR

In afwijking van het eerste lid, heeft de ambtenaar ook na
afloop van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid,
recht op doorbetaling van zijn bezoldiging indien de
ongeschiktheid om zijn arbeid te verrichten wordt veroorzaakt
door een beroepsincident.
In afwijking van het eerste lid, heeft de ambtenaar ook na
afloop van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid,
recht op doorbetaling van zijn bezoldiging over het aantal uren
dat hij passende arbeid heeft verricht of zou hebben verricht
indien die arbeid hem zou zijn aangeboden.

292 ARAR

37 lid 6

De doorbetaling van de bezoldiging eindigt:
§2.3
a.met ingang van de dag waarop de ambtenaar op grond van
artikel 37a, eerste lid, is herplaatst;
b.met ingang van de dag waarop de ambtenaar ontslag is
verleend; of
c.met ingang van de dag volgende op die waarop de ambtenaar
is overleden.

Op de datum dat uw dienstverband eindigt, worden
Dit is algemeen geregeld in § 2.3 van de cao.
betalingen op basis van deze cao op die datum ook
beëindigd. Dit is alleen anders voor betalingen waarvan
uitdrukkelijk in de cao is geregeld dat die (ook) na afloop van
uw dienstverband plaatsvinden, zoals de mogelijke
aanvullingen op een WW-uitkering, SBF-uitkering,
salarisgarantie, salarissuppletie en uitkering bij overlijden.

-

293 ARAR

37 lid 7

-

-

294 ARAR

37a lid 1

§8.1

Daarbij moet u ander passend werk accepteren als u uw
eigen functie door arbeidsongeschiktheid niet kunt vervullen.

295 ARAR

37a lid 2

Het eerste lid, tweede volzin, is niet van toepassing op de
ambtenaar die na het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet, wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten
van zijn arbeid.
De ambtenaar die ongeschikt is tot het verrichten van zijn
arbeid wegens ziekte is verplicht een andere functie te
aanvaarden indien sprake is van passende arbeid.
De ambtenaar die door het UWV in het kader van de WIA
minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard, wordt
herplaatst in een functie die passende arbeid omvat, tenzij een
zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet.

§8.4

Als UWV heeft bepaald dat u minder dan 35%
arbeidsongeschikt bent, dan zorgt uw werkgever ervoor dat
u een passende functie krijgt. Als dit vanwege een ernstige
verstoring van de bedrijfsvoering niet mogelijk blijkt zal uw
werkgever met u overleggen over een andere oplossing.

§8.2

§8.2

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Deze bepaling is niet overgenomen aangezien dit reeds is Art. 7:629 lid 10 BW
geregeld in het BW.

-

Deze bepaling is niet overgenomen. Wat vanaf 1 januari 2020 geldt voor AOW-gerechtigde werknemers is
afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst
sector Rijk 2018-2020 en is opgenomen in § 2.4 en § 25.2
van de cao.
-

Uit de nota van toelichting waarmee dit artikelonderdeel
is geïntroduceerd (Stbl. 2010, 9) maken partijen op dat
met “een functie die passende arbeid omvat” hetzelfde
wordt bedoeld als een passende functie.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

296 ARAR

37a lid 3

De ambtenaar die op grond van het eerste lid is herplaatst
§8.2
voordat de termijn van twee jaar, bedoeld in artikel 98, derde
lid, onderdeel a, is verstreken, heeft tot het eind van genoemde
termijn rechtop een aanvullende uitkering ter grootte van het
verschil tussen:
a. het bedrag waarop de ambtenaar op grond van artikel 37
recht zou hebben gehad indien hem geen andere functie zou
zijn opgedragen, vermeerderd met de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering; en
b. zijn bezoldiging na herplaatsing, vermeerderd met de
vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.

Als u binnen 104 weken een functie accepteert waardoor uw
nieuwe maandinkomen lager wordt dan uw oorspronkelijke
maandinkomen, dan stopt de volledige doorbetaling van uw
maandinkomen maar krijgt u tot en met de 104de week een
aanvulling op uw nieuwe maandinkomen. De hoogte van die
aanvulling wordt bepaald door het verschil tussen uw oude
en nieuwe maandinkomen.

297 ARAR

37a lid 4

Indien de ziekte uit hoofde waarvan de ambtenaar ongeschikt is §8.2
zijn arbeid te verrichten, wordt veroorzaakt door een
beroepsincident, heeft de ambtenaar, bedoeld in het derde lid,
van wie de arbeidsongeschiktheid ten minste 35% bedraagt,
nadat de termijn van twee jaar is verstreken tevens recht op een
aanvullende uitkering ter grootte van het verschil tussen:
a. een percentage van zijn bezoldiging vermeerderd met de
vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering, zoals die zou zijn
op de dag voor zijn herplaatsing indien de ambtenaar op die dag
niet ongeschikt zou zijn geweest tot werken, en
b. zijn bezoldiging na herplaatsing vermeerderd met de vakantieuitkering, de eindejaarsuitkering en een uit de oorspronkelijke
functie voortvloeiend recht op een WIA-uitkering en een AAOPuitkering.8.2

Als u na 104 weken hierdoor nog steeds ten minste 35%
Deze tekst in de cao ziet op arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeschikt bent en een functie heeft geaccepteerd
een beroepsincident en recht op uitkering na 104 weken.
waardoor uw maandinkomen daalt, dan heeft u recht op een
aanvulling op uw maandinkomen. De hoogte daarvan wordt
bepaald door het verschil tussen:
• het volgens onderstaande tabel vastgestelde percentage
van uw oude maandinkomen voor u arbeidsongeschikt
werden; en
• uw maandinkomen dat u in uw nieuwe functie ontvangt
plus uw inkomsten van uw WIA-uitkering en uw ABParbeidsongeschiktheidspensioen.
Arbeidsongeschiktheidspercentage Percentage doorbetaling
maandinkomen
80% of meer: 90,02%
65 tot 80%: 65,26%
55 tot 65%: 54,01%
45 tot 55%: 45,01%
35 tot 45%: 36,01%

298 ARAR

37a lid 5

Het percentage, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, is
§8.3
afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en bedraagt
bij een arbeidsongeschiktheid van:

-

Verwerkt in de vertaling van lid 4.

-

-

Dit is algemeen geregeld in § 2.3 van de cao.

-

299 ARAR

37a lid 6

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

80% of meer:
90,02%;
65 tot 80%:
65,26%;
55 tot 65%:
54,01%;
45 tot 55%:
45,01%;
35 tot 45%:
36,01%;
De aanvullende uitkeringen, bedoeld in het derde en vierde lid, §2.3
eindigen in ieder geval:
a. met ingang van de dag waarop de ambtenaar ontslag is
verleend; of
b. met ingang van de dag volgende op die waarop de ambtenaar
is overleden.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

De termijn van twee jaar bedoeld in artikel 98, derde lid,
onderdeel a, is vervangen door het in het BW gangbare
104 weken (hetgeen geen materiele wijziging tot gevolg
heeft).

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

300 ARAR

37a lid 7

In zoverre in afwijking van het derde lid, bedraagt voor de
ambtenaar die na het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet, wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten
van zijn arbeid, de aanvullende uitkering na de eerste 52 weken
weken het verschil tussen:
a. het bedrag waarop de ambtenaar op grond van artikel 76a
van de Ziektewet recht zou hebben gehad indien hem geen
andere functie zou zijn opgedragen, vermeerderd met de
vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering; en
b. zijn bezoldiging na herplaatsing, vermeerderd met de
vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.

-

301 ARAR

37b lid 1

De ambtenaar, bedoeld in artikel 37a, tweede lid, ontvangt bij §8.4
voortdurende arbeidsongeschiktheid gedurende hoogstens vijf
jaar een uitkering van 70% van het verschil tussen:
a. zijn bezoldiging, vermeerderd met de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering zoals die zou zijn geweest op de dag voor
zijn herplaatsing indien de ambtenaar op die dag niet
ongeschikt zou zijn geweest tot werken, en
b. zijn bezoldiging na herplaatsing verminderd met eventuele
daarna volgende verhogingen op grond van artikel 7 van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, en
vermeerderd met de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering.

Als u door acceptatie van een passende functie een lager
maandinkomen ontvangt, heeft u maximaal vijf jaar recht op
een aanvullende uitkering. [....]
De hoogte van de
aanvullende uitkering is 70% van het verschil tussen:
• het maandinkomen dat u zou hebben ontvangen als u niet
arbeidsongeschikt was geworden; en
• het maandinkomen dat u krijgt in uw passende functie,
waarbij toekomstige verhogingen daarvan niet worden
meegeteld.

-

302 ARAR

37b lid 2

U behoudt ook na vijf jaar recht op de aanvullende uitkering als u arbeidsongeschikt bent geraakt door een
beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte.

-

303 ARAR

37b lid 3

In afwijking van het eerste lid heeft de ambtenaar die
§8.4
arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van een
beroepsincident, ook nadat de termijn van vijf jaar is verstreken
recht op een uitkering.
De uitkering eindigt in ieder geval:
§2.3
a. met ingang van de dag waarop de ambtenaar ontslag is
verleend;
b. met ingang van de dag volgend op die waarop de ambtenaar
is overleden.

Op de datum dat uw dienstverband eindigt, worden
Dit is algemeen geregeld in § 2.3 van de cao.
betalingen op basis van deze cao op die datum ook
beëindigd. Dit is alleen anders voor betalingen waarvan
uitdrukkelijk in de cao is geregeld dat die (ook) na afloop van
uw dienstverband plaatsvinden, zoals de mogelijke
aanvullingen op een WW-uitkering, SBF-uitkering,
salarisgarantie, salarissuppletie en uitkering bij overlijden.

-

304 ARAR

37b lid 4

Bij eventuele samenloop van een recht op uitkering op grond
van dit artikel en een recht op uitkering op grond van artikel
37a, derde of vierde lid, vervalt het laatstbedoelde recht.

-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Deze bepaling is niet overgenomen omdat in de
PM
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020
is afgesproken dat bij bereiken van de AOW-leeftijd het
wettelijke regime geldt van het BW De bepaling blijft wel
van belang voor AOW-gerechtigde werknemers die vallen
onder de overgangsbepaling in § 25.2 van de cao.

Dit is een loze bepaling voor het vierde lid dat ziet op een ambtenaar die ten minste 35% arbeidsongeschikt is. Voor
het derde lid geldt dat ook aangezien UWV pas na 104
weken het ao-percentage vaststelt en de aanspraak uit
dat lid al is uitgewerkt.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

305 ARAR

38 lid 1

De gewezen ambtenaar die wegens ziekte, ontstaan voor het
§8.3
tijdstip van ingang van zijn ontslag, na zijn ontslag anders dan
op grond van artikel 98, eerste lid, onderdeel f, nog ongeschikt
is een naar aard en omvang soortgelijke functie te vervullen,
heeft:
a. zolang hij ongeschikt tot werken is wegens ziekte, maar niet
langer dan een tijdvak van 52 weken, recht op doorbetaling van
zijn laatstelijk genoten bezoldiging vermeerderd met de
vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering;
b. zolang hij na afloop van het tijdvak, bedoeld in onderdeel a,
nog ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
gedurende maximaal 26 weken recht op doorbetaling van 70%
van zijn laatstelijk genoten bezoldiging vermeerderd met de
vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.

Als u:
• op de einddatum van uw dienstverband arbeidsongeschikt
bent,
• uw dienstverband om een andere reden dan wegens
langdurige arbeidsongeschiktheid is beeindigd; en
• niet geschikt bent om te werken;
heeft u gedurende maximaal 52 weken recht op doorbetaling
van uw voormalig maandinkomen. Daarna heeft u gedurende
maximaal 26 weken recht op doorbetaling van 70 procent
van uw voormalig maandinkomen.

306 ARAR

38 lid 2

De gewezen ambtenaar die binnen vier weken na het tijdstip
§8.3
van zijn ontslag wegens ziekte ongeschikt wordt een naar aard
en omvang soortgelijke functie te vervullen, heeft, zolang hij
ongeschikt is tot werken wegens ziekte, gedurende maximaal 52
weken recht op doorbetaling van zijn laatstelijk genoten
bezoldiging indien hij gedurende ten minste twee maanden
onmiddellijk aan het ontslag voorafgaande in dienst is geweest.

Als u:
• binnen vier weken na de einddatum van uw dienstverband
arbeidsongeschikt wordt; en
• niet geschikt bent om te werken;
heeft u gedurende maximaal 52 weken recht op doorbetaling
van uw voormalig maandinkomen.

-

307 ARAR

38 lid 3

De gewezen ambtenaren, bedoeld in het eerste en tweede lid, §8.3
hebben gedurende een tijdvak van 104 weken als bedoeld in
artikel 23 van de WIA, recht op doorbetaling van hun laatstelijk
genoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en
de eindejaarsuitkering indien hun arbeidsongeschiktheid wordt
veroorzaakt door een beroepsincident.

Als u:
Partijen bezien voor de volgende cao nog of dit een
• door een beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte correcte vertaling is van deze aanspraak (hetgeen is
arbeidsongeschikt bent;
beoogd).
• om een andere reden dan wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid bent ontslagen en niet geschikt bent
om te werken;
heeft u gedurende 104 weken recht op doorbetaling van uw
voormalig maandinkomen.

-

308 ARAR

38 lid 4

Het tijdvak gedurende welke de gewezen ambtenaar recht heeft §8.3
op doorbetaling van zijn laatstelijk genoten bezoldiging vangt
aan op de eerste dag waarop wegens ziekte geheel of
gedeeltelijk niet is of zou zijn gewerkt of het werken wegens
ziekte geheel of gedeeltelijk is of zou zijn gestaakt. Indien de
gewezen ambtenaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag
buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging genoot,
vangt het tijdvak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, aan op
de dag waarop het ontslag is ingegaan.

Mogelijk heeft u na uw ontslag recht op een periode van
doorbetaling van uw voormalig maandinkomen. Deze
paragraaf beschrijft de situaties waarin dat het geval is. Als u
hiervoor in aanmerking komt, dan start die periode op de
eerste dag dat u wegens arbeidsongeschiktheid niet
(volledig) heeft gewerkt of zou hebben gewerkt. Als u op uw
ontslagdatum arbeidsongeschikt was en direct voorafgaand
aan uw ontslag met langdurend bijzonder verlof zonder
doorbetaling van uw maandinkomen was, begint die periode
op uw ontslagdatum.

-

Anders dan in het ARAR wordt gesproken over einde
dienstverband in plaats van ontslag. Reden hiervoor is dat
werknemers met een tijdelijke aanstelling bij afloop
daarvan van rechtswege ontslag werd verleend (artikel
95). Het BW kent die ontslagvorm niet. Door in de cao te
spreken van einde dienstverband wordt voor werknemers
met een tijdelijke arbeidsovereenkomst de aanspraak op
loondoorbetaling na het einde daarvan behouden.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

309 ARAR

38 lid 5

Voor het bepalen van het einde van het tijdvak van 52 weken, §8.3
bedoeld in het eerste en tweede lid, worden perioden van
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte samengeteld indien:
a. zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin
zwangerschap- of bevallingsverlof wordt genoten
overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet
arbeid en zorg, of een uitkering op grond van artikel 3:8 of 3:10,
eerste lid, van die wet, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs
niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak, of
b. zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken
opvolgen.

Bij het bepalen van het einde van de periode van 52 en 26
weken, worden de wettelijke regels bij het optellen van
meerdere perioden van arbeidsongeschiktheid toegepast.

-

-

310 ARAR

38 lid 6

De doorbetaling van de laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld §2.3
in het eerste, tweede en derde lid, eindigt in ieder geval:
a. met ingang van de dag waarop de gewezen ambtenaar de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid,
van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt; of
b. met ingang van de dag volgende op die waarop de gewezen
ambtenaar is overleden.

Mogelijk heeft u na het einde van uw dienstverband recht op
een periode van doorbetaling van uw voormalig
maandinkomen tot uiterlijk de datum waarop u uw AOWleeftijd bereikt.

Dat een uitkering eindigt bij overlijden is algemeen
geregeld in § 2.3 van de cao. In de introductietekst van §
8.3 is geregeld dat de uitkering uiterlijk kan doorlopen tot
de AOW-leeftijd wordt bereikt.

311 ARAR

38 lid 7

De gewezen ambtenaar die recht heeft op een WIA-uitkering ter §8.3
zake van de dienstbetrekking die hij voor zijn ontslag vervulde,
heeft recht op een aanvullende uitkering indien de
arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een beroepsincident.

Als u tijdens uw arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt
bent geworden door een beroepsincident, dienstongeval of
beroepsziekte en daardoor na uw ontslag een WIA-uitkering
ontvangt, heeft u tot u uw AOW-leeftijd bereikt recht op een
aanvullende uitkering.

-

312 ARAR

38 lid 8

De hoogte van deze uitkering is het verschil tussen:
• het volgens deze tabel in de vorige paragraaf vastgestelde
percentage van uw voormalig maandinkomen voor uw
ontslag; en
• de hoogte van uw WIA-uitkering en uw ABParbeidsongeschiktheidspensioen.

De cao-tekst linkt naar de tabel in de vorige paragraaf
(8.2).

-

313 ARAR

38 lid 9

-

Verwerkt in de vertaling van lid 8. In de cao-tekst is met
een link verwezen naar tabel paragraaf 8.2 ipv deze zoals
in het ARAR te herhalen.

314 ARAR

38 lid 10

De aanvullende uitkering, bedoeld in het zevende lid, is gelijk
§8.3
aan het verschil tussen:
a. een percentage van de laatstelijk genoten bezoldiging
vermeerderd met de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering, in het jaar voorafgaande aan zijn ontslag;
en
b. de aan de gewezen ambtenaar toegekende WIA-uitkering, in
voorkomend geval vermeerderd met een hem toegekende
AAOP-uitkering.
Het percentage, bedoeld in het achtste lid, onderdeel a, is
§8.3
afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en bedraagt
bij een arbeidsongeschiktheid van:
80% of meer:
90,02%;
65 tot 80%:
65,26%;
55 tot 65%:
54,01%;
45 tot 55%:
45,01%;
35 tot 45%:
36,01%;
De aanvullende uitkering, bedoeld in het zevende lid, eindigt:
§8.3
a. met ingang van de dag waarop de gewezen ambtenaar de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid,
van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt; of
b. met ingang van de dag volgende op die waarop de gewezen
ambtenaar is overleden.

-

Zie opmerking bij regel vertaling lid 6.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

315 ARAR

38a lid 1

De ambtenaar die ongeschikt is zijn arbeid te verrichten wegens §8.3
een dienstongeval of een beroepsziekte doch niet door een
beroepsincident, wordt op zijn aanvraag voor de toepassing van
dit hoofdstuk gelijkgesteld met de ambtenaar die ongeschikt is
zijn arbeid te verrichten wegens een beroepsincident.

-

Verwerkt door beroepsincident, dienstongeval en
beroepsziekte bij aanvang steeds samen te benoemen. De
werknemer hoeft hier dus niet meer expliciet om te
verzoeken.

316 ARAR

38a lid 2

De gewezen ambtenaar van wie de arbeidsongeschiktheid
§8.3
wordt veroorzaakt door een dienstongeval of een beroepsziekte
doch niet door een beroepsincident, wordt op zijn aanvraag
voor de toepassing van dit hoofdstuk gelijkgesteld met de
gewezen ambtenaar van wie de arbeidsongeschiktheid wordt
veroorzaakt door een beroepsincident.

-

Idem vorige regel voor de voormalige werknemer.

317 ARAR

39

De artikelen 37, vierde lid, 37a, derde tot en met zevende lid,
38, 38a en 69, tweede lid, zijn niet van toepassing op de
ambtenaar en de gewezen ambtenaar die geen
overheidswerknemer zijn als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van
de Wet privatisering ABP.

-

Deze situatie kan zich niet meer voordoen sinds medio
jaren 90 van de vorige eeuw in het pensioenreglement
het deelnemerschap aan pensioenregeling ABP zodanig is
geregeld dat een aanstelling/arbeidsovereenkomst bij
sector Rijk zonder overheidswerknemer te zijn niet meer
mogelijk is.

318 ARAR
319 ARAR

39a
40 lid 1

[Vervallen per 14-01-1998]
De ambtenaar en de gewezen ambtenaar hebben geen
§8.5
aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging:
a) indien de ziekte is voorgewend, althans zodanig overdreven
wordt voorgesteld, dat ongeschiktheid tot het verrichten van
arbeid wegens ziekte niet kan worden aangenomen;
b) indien de ambtenaar de ongeschiktheid tot het verrichten
van zijn arbeid wegens ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt,
tenzij hem daarvan op grond van zijn psychische toestand geen
verwijt kan worden gemaakt;
c) indien de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid
wegens ziekte zich voordoet binnen een half jaar na het
geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 9, vierde lid,
onderdeel b en blijkt dat de ambtenaar onjuiste informatie
omtrent zijn gezondheidstoestand heeft verstrekt of gegevens
heeft verzwegen, ten gevolge waarvan de verklaring van
geschiktheid, de aan de desbetreffende functie verbonden
werkzaamheden te verrichten, ten onrechte heeft
plaatsgevonden, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat hij
te goeder trouw heeft gehandeld.

Als u:
• niet of onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie
• de voorschriften van uw werkgever bij
arbeidsongeschiktheid en re-integratie niet naleeft
• uw ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt en dit niet het
gevolg is van uw psychische toestand
• doet alsof u arbeidsongeschikt bent
• binnen zes maanden na aanvang van uw dienstverband
arbeidsongeschikt wordt en blijkt dat u bij uw medische
keuring onjuiste informatie heeft verstrekt of informatie
heeft verzwegen, waardoor u ten onrechte bent
goedgekeurd. Dit is niet het geval als u kunt aantonen dat u
niet opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt of
informatie heeft verzwegen.
kan uw werkgever binnen de wettelijke mogelijkheden het
betalen van uw maandinkomen opschorten of stopzetten.

Vervallen
-

320 ARAR

40 lid 2

De gewezen ambtenaar heeft geen aanspraak op doorbetaling §8.3
van zijn laatstelijk genoten bezoldiging, indien hij op grond van
een aanvaarde andere betrekking aanspraak kan maken op
betaling van loon of bezoldiging, dan wel aanspraak kan maken
op een ZW-uitkering.

Ook in andere situaties kunt u na uw ontslag recht hebben
op een periode van doorbetaling van uw maandinkomen. Dit
is echter niet het geval als u:
• minder dan twee maanden in dienst was;
• bij een andere werkgever recht heeft op loon; of
• in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.

-

Art. 7:629 lid 3 jo. 6 BW

-

Volgnr. Regeling

321 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

40a lid 1

De aanspraken van de ambtenaar en de gewezen ambtenaar op §8.5 en B1
grond van dit hoofdstuk vervallen indien de ambtenaar of de
gewezen ambtenaar:
a) niet binnen redelijke termijn gezondheidskundige hulp
inroept;
b) zich niet gedurende het gehele verloop van de ziekte onder
gezondheidskundige behandeling blijft stellen;
c) de voorschriften van de behandelende arts niet opvolgt;
d) zich schuldig maakt aan gedragingen waardoor zijn genezing
wordt belemmerd;
e) verzuimt de deskundige persoon of de arbodienst op eerste
aanvraag mee te delen om welke reden hij ongeschikt is tot
werken;
f) zonder deugdelijke grond nalaat gevolg te geven aan een
verzoek van de deskundige persoon of de arbodienst om te
verschijnen;
g) er de oorzaak van is dat het arbeidsgezondheidskundig
onderzoek door een door de deskundige persoon of de
arbodienst aangewezen arts niet kan plaatshebben;
h) niet binnen twee dagen na de aanvang van de ongeschiktheid
tot werken wegens ziekte dit heeft gemeld bij zijn werkgever;
i) weigert aangeboden passende arbeid, waartoe de deskundige
persoon of de arbodienst hem in staat acht, te verrichten;
j) zich niet houdt aan de ten aanzien van hem geldende regels
met betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
de verzuimbegeleiding en de arbeidsgezondheidskundige
begeleiding en de daarbij in acht te nemen procedure;

Als u:
• niet of onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie
• de voorschriften van uw werkgever bij
arbeidsongeschiktheid en re-integratie niet naleeft
• uw ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt en dit niet het
gevolg is van uw psychische toestand
• doet alsof u arbeidsongeschikt bent
• binnen zes maanden na aanvang van uw dienstverband
arbeidsongeschikt wordt en blijkt dat u bij uw medische
keuring onjuiste informatie heeft verstrekt of informatie
heeft verzwegen, waardoor u ten onrechte bent
goedgekeurd. Dit is niet het geval als u kunt aantonen dat u
niet opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt of
informatie heeft verzwegen.
kan uw werkgever binnen de wettelijke mogelijkheden het
betalen van uw maandinkomen opschorten of stopzetten.
Voorschriften ten aanzien van:
- het naleven van regels over ziekmelding
- het onder medische verzuimbegeleiding stellen
- het naleven van voorschriften ter bevordering van herstel
en andere voorschriften van de medisch deskundige of
bedrijfsarts
- het ondergaan van benodigd medisch onderzoek
- het gehoor geven aan verzoeken van de medisch
deskundige of de bedrijfsarts om informatie over de
gezondheidstoestand en mogelijkheden
het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie die
nodig is voor de re-integratie en de uitvoering van de
loondoorbetaling bij ziekte.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Partijen zorgen nog voor uitleg over deze cao-bepaling
waarin ook de veel gedetailleerder bepalingen van het
ARAR (die allen vallen onder de globalere formulering in
de cao) aan de orde komen.

Art. 7:629 lid 3 jo. 6 BW

De in de cao-tekst opgenomen voorschriften van de
werkgever zijn in de bijlage verder uitgewerkt (gekoppeld
aan het tweede bolletje van de cao-tekst met een link).
Ook het BW bevat bepalingen over gevolgen van niet
meewerken maar voor totaalbeeld rechten en plichten in
hoofdstuk 8 is het wel in de cao opgenomen.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

322 ARAR

40a lid 1
vervolg

323 ARAR

40a lid 1
vervolg

324 ARAR

40a lid 2

325 ARAR

40a lid 3

k) zijn ongeschiktheid tot werken opzettelijk heeft veroorzaakt; l) weigert inzage te geven in een op hem betrekking hebbend
document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht of een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet, voor zover dit
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van wetten;
m) tijdens de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid
wegens ziekte arbeid voor zichzelf of voor derden verricht, tenzij
dit door de deskundige persoon of de arbodienst in het belang
van zijn genezing wenselijk wordt geacht;
n) vóór de betaling van de bezoldiging weigert mededeling te
doen van inkomsten uit arbeid die hij heeft in verband met het
verrichten van door de deskundige persoon of de arbodienst in
het belang van zijn genezing wenselijk geachte arbeid voor
zichzelf of voor derden;
o) niet onverwijld op verzoek of uit eigen beweging alle feiten
en omstandigheden meedeelt, waarvan hem redelijkerwijs
duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht
of op de hoogte van een aan hem toegekende
arbeidsongeschiktheidsuitkering;
p) zijn arbeid verzuimt te hervatten op het door de deskundige
persoon of de arbodienst bepaalde tijdstip en in de door deze
persoon of dienst bepaalde mate, indien zulks hem is
opgedragen, tenzij hij daarvoor een door de deskundige
persoon of de arbodienst als geldig erkende reden heeft
opgegeven;
q) zonder deugdelijke grond weigert gevolg te geven aan door
het bevoegd gezag of een door het bevoegd gezag aangewezen
deskundige gegeven redelijke voorschriften of mee te werken
aan getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de
betrokkene
in staat tegrond
stellenweigert
passende
te verrichten;
r) zonder deugdelijke
meearbeid
te werken
aan het
§8.5
opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak,
bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA;
s) geen aanspraak heeft op een WIA-uitkering omdat geen
aanvraag is ingediend of in verband met de toepassing van
artikel 88 van de WIA;
t) zijn medewerking weigert bij de doelmatige uitvoering van de
bepalingen van dit hoofdstuk.
De aanspraak op de doorbetaling van bezoldiging, kan geheel of §8.5
gedeeltelijk vervallen worden verklaard in het geval de
ambtenaar of de gewezen ambtenaar de regels heeft
overtreden die ter zake van afwezigheid wegens ziekte zijn
vastgesteld.
De ingevolge het eerste lid vervallen aanspraken herleven met ingang van het tijdstip waarop de ambtenaar of de gewezen
ambtenaar alsnog gevolg geeft aan de betreffende verplichting
op grond van dat lid.

326 ARAR

40a lid 4

Onze Minister kan op grond van bijzondere omstandigheden
bepalen, dat de aanspraak op de doorbetaling van bezoldiging,
niet vervalt maar geheel of ten dele aan anderen dan aan de
ambtenaar of de gewezen ambtenaar zal worden uitbetaald.

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

-

-

-

-

-

-

Verwerkt in vertaling lid 1.

-

-

Verwerkt in vertaling lid 1.

-

-

Deze bepaling is niet overgenomen omdat de werkgever
geen cao-bepaling nodig heeft om hiertoe te beslissen

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

327 ARAR

40a lid 5

Voor zover Onze Minister van de bevoegdheid, bedoeld in het
vierde lid, geen gebruik heeft gemaakt, wordt de niet
uitbetaalde bezoldiging, alsnog aan de ambtenaar of de
gewezen ambtenaar uitbetaald, indien het in artikel 32, eerste
lid, van de Wet SUWI, bedoelde oordeel ten gunste van de
ambtenaar of de gewezen ambtenaar uitvalt.

-

Als de vraag of u doet alsof u arbeidsongeschikt bent wordt
voorgelegd aan UWV, dan zal uw werkgever het
deskundigenoordeel volgen. Als het deskundigenoordeel in
uw voordeel uitvalt zal uw werkgever uw niet uitbetaalde
maandinkomen alsnog betalen.

-

-

328 ARAR

40b lid 1

Het bevoegd gezag is verplicht zo tijdig mogelijk zodanige
maatregelen te treffen en voorschriften te geven als
redelijkerwijs nodig is, opdat de ambtenaar die in verband met
ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid
te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere
passende arbeid te verrichten.

-

-

Deze bepaling is niet overgenomen aangezien het BW dit Art. 7:658a lid 2 BW
regelt.

329 ARAR

40b lid 2

De maatregelen en voorschriften, bedoeld in het eerste lid, zijn §8.1
gericht op duurzame reïntegratie in de eigen arbeid of in andere
passende arbeid in de sector Rijk waarvan de voor die arbeid
geldende salarisschaal niet meer dan twee schalen lager is dan
de salarisschaal die voor de ambtenaar geldt en waarbij de
resterende mogelijkheden van de ambtenaar volledig worden
benut. Indien na overleg tussen het bevoegd gezag en de
ambtenaar vaststaat dat dergelijke arbeid niet voorhanden is,
zullen de maatregelen en voorschriften zich richten op
duurzame reïntegratie in andere passende arbeid, zo mogelijk
binnen een van de overheidssectoren.

Uw werkgever is verplicht uw terugkeer naar uw werk te
bevorderen door u duurzaam te laten re-integreren onder
begeleiding van een (medisch) deskundige of bedrijfsarts.
Mocht dit niet of nog niet mogelijk zijn in uw eigen werk, dan
gaat u re-integreren in passend werk. Voor dit passende werk
geldt dat hierin uw resterende mogelijkheden volledig
worden benut en dat de bijbehorende salarisschaal niet
meer dan twee schalen lager ligt dan de schaal die voor uw
gold voordat u arbeidsongeschikt raakte. Als re-integratie in
dit passende werk niet of nog niet mogelijk is, dan stelt uw
werkgever u in de gelegenheid om andere werkzaamheden
te verrichten om uw herstel te bevorderen. Als na overleg
tussen u en uw werkgever duidelijk is dat passende werk niet
beschikbaar is binnen uw eigen organisatie, dan zal uw reintegratie zich richten op re-integratie in passende arbeid bij
een andere organisatie, zo mogelijk binnen de overheid. Bij
het vinden van passend werk heeft u een voorrangspositie bij
het vervullen van vacatures bij alle organisaties binnen de
sector Rijk.

De voorrangspositie bij vacatures volgt niet uit de tekst
Art. 7:658a BW
van het ARAR maar uit een reeds vervallen circulaire uit
2003 en de toelichting van de AMvb waarmee het VWNWbeleid is geïntroduceerd (Stbl. 2013, 540, p 34).
staatsbladnummer).

330 ARAR

40b lid 3

Zolang duurzame reïntegratie als bedoeld in het tweede lid niet §8.1
mogelijk is, stelt het bevoegd gezag de ambtenaar in de
gelegenheid andere passende arbeid te verrichten.

331 ARAR

40b lid 4

Uit hoofde van zijn verplichting, bedoeld in het eerste lid, stelt het bevoegd gezag in overeenstemming met de ambtenaar een
plan van aanpak op als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de
WIA. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de
ambtenaar regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Verwerkt in de vertaling van lid 2.

-

-

Bepaling is niet overgenomen omdat dit is geregeld in het Art. 7:658a lid 3 BW
BW.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

332 ARAR

40b lid 5

De ambtenaar die van mening is dat het bevoegd gezag de in
het eerste lid bedoelde verplichtingen niet of onvoldoende
nakomt, legt bij zijn verzoek tot nakoming aan het bevoegd
gezag een oordeel van het UWV als bedoeld in artikel 32, derde
lid, onderdeel b, van de Wet SUWI over. Het bevoegd gezag
beslist binnen zes weken op het verzoek en deelt daarbij mee
tot welke aanpassingen in de reïntegratie-inspanningen het
verzoek hem aanleiding geeft.

-

Bepaling is niet overgenomen omdat dit is geregeld in
het BW en de Wet SUWI.E.e.a. volgt uit I.

Art. 7:658b lid 1 BW jo.
art 32 lid 3b Wet SUW

333
334
335
336
337
338

ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR

41
41a
42
43
44
45 lid 1

[Vervallen per 01-12-2005]
[Vervallen per 14-01-1998]
[Vervallen per 01-12-2005]
[Vervallen per 29-12-2004]
[Vervallen per 29-12-2004]
Bij samenloop van een recht krachtens dit hoofdstuk met een
ZW-uitkering, WIA-uitkering, AAOP-uitkering, WW-uitkering of
bovenwettelijke WW-uitkering, dan wel een daarmee
vergelijkbare uitkering, op grond van dezelfde dienstbetrekking,
wordt deze uitkering in mindering gebracht op dit recht, tenzij
het een recht op grond van de artikelen 47 of 48 betreft.

-

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Samenloop bij recht op loondoorbetaling wordt geregeld
in het BW. Aangezien de loondoorbetaling het naar
tijdvak vastgestelde loon betreft blijven de
tegemoetkomingen voor gemaakte ziektekosten op grond
van artikel 47 en 48 buiten de werking van de samenloop
en hoeft dat niet expliciet te worden geregeld.

Art. 7:628 lid 2 BW

339 ARAR

45 lid 2

Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van
handelingen door de ambtenaar of de gewezen ambtenaar de
ZW-uitkering, de WIA-uitkering, de AAOP-uitkering, de WWuitkering of de bovenwettelijke WW-uitkering een vermindering
ondergaat, dan wel de aanspraak daarop geheel of gedeeltelijk
wordt geweigerd, wordt de ZW-uitkering, de WIA-uitkering, de
AAOP-uitkering, de WW-uitkering of de bovenwettelijke WWuitkering voor het vaststellen van de vermindering, bedoeld in
het eerste lid, steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

-

Deze bepaling is niet overgenomen omdat die in strijd is
met het BW.

-

340 ARAR

45 lid 3

Indien de ambtenaar of de gewezen ambtenaar recht heeft op een ZW-uitkering of een WIA-uitkering, is het verplichtingen- en
sanctieregime van de ZW of de WIA van overeenkomstige
toepassing op zijn recht krachtens dit hoofdstuk op grond van
dezelfde dienstbetrekking.

-

Deze bepaling is niet overgenomen omdat die in strijd is
met het BW.

-

341 ARAR

45 lid 4

De inkomsten die de ambtenaar of de gewezen ambtenaar
§8.6
geniet in verband met het verrichten van in het belang van zijn
genezing door de deskundige persoon of de arbodienst
wenselijk geachte arbeid, worden op de aanspraak op de
doorbetaling van de bezoldiging vermeerderd met de vakantieuitkering en de eindejaarsuitkering in mindering gebracht, voor
zover deze inkomsten tezamen met de aanspraak op de
doorbetaling van de bezoldiging vermeerderd met de vakantieuitkering en de eindejaarsuitkering of de WIA-uitkering,
vermeerderd met de AAOP-uitkering, de bezoldiging
vermeerderd met de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering te boven gaan.

De doorbetaling van uw maandinkomen wordt verlaagd als
u:
• tijdens uw ziekte nieuwe inkomsten krijgt
• voorafgaand aan uw ziekte andere inkomsten had die
daarna hoger zijn geworden maar niet als de verhoging van
uw inkomsten niet komt doordat u meer bent gaan werken.
De verlaging van uw maandinkomen is gelijk aan het bedrag
van uw nieuwe of hogere inkomsten, maar niet meer dan het
maandinkomen dat u ontvangt vanwege uw
arbeidsongeschiktheid.

Dat de inkomsten het gevolg zijn van arbeid die de
deskundige persoon of arbodienst van belang worden
geacht voor de genezing van de werknemer volgt uit (de
eerste twee volzinnen van de tweede alinea van) § 8.1 van
de cao.

§8.1

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

342 ARAR

45 lid 5

Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf worden op het §8.6
bedrag, waarop de gewezen ambtenaar ingevolge dit hoofdstuk
recht heeft, in mindering gebracht, tenzij:
a) de gewezen ambtenaar deze inkomsten reeds vóór het
intreden van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn
arbeid wegens ziekte genoot; en
b) de omvang van die arbeid niet is toegenomen.

Als u nieuwe of hogere inkomsten ontvangt vanwege
werkzaamheden tijdens u ziekte, wordt uw maandinkomen
verlaagd. Deze verlaging is gelijk aan het bedrag van uw
nieuwe of hogere inkomsten, maar niet meer dat het
maandinkomen dat u ontvangt vanwege uw
arbeidsongeschiktheid. Uw maandinkomen wordt niet
verlaagd als de verhoging van uw inkomsten niet komt
doordat u meer bent gaan werken.

-

-

343 ARAR

46 lid 1

Voor zolang de gewezen ambtenaar na beëindiging van de haar §8.3
ingevolge artikel 33fc, het eerste, tweede of het vierde lid,
toekomende uitkering:
a) wegens ziekte ongeschikt is tot werken, dan wel
b) binnen een maand na deze beëindiging ongeschikt wordt tot
werken, heeft zij gedurende een tijdvak van 52 weken recht op
de doorbetaling van de bezoldiging overeenkomstig artikel 38.
De termijn van 52 weken wordt geacht aan te vangen na
beëindiging van voornoemde periode respectievelijk met ingang
van de eerste dag waarop zij ongeschikt is een naar aard en
omvang soortgelijke functie te vervullen.

-

344 ARAR

46 lid 2

345 ARAR

47 lid 1

In andere bijzondere situaties kan uw werkgever u een
vergoeding geven voor resterende zorgkosten van uzelf of
uw gezin.

-

-

346 ARAR

47 lid 2

Ongeschikt tot werken, geheel of gedeeltelijk, in de zin van het eerste lid is de vrouwelijke gewezen 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 betrekking als zij vervulde, te
vervullen.
IIn bijzondere gevallen kan aan de ambtenaar een
§8.7
tegemoetkoming worden toegekend in noodzakelijk gemaakte
kosten die verband houden met ziekte, welke de ambtenaar
voor zichzelf en voor zijn medebelanghebbenden heeft
gemaakt:
a) indien hierin niet ingevolge een andere regeling kan worden
voorzien; en
b) deze kosten redelijkerwijs niet voor zijn rekening kunnen
blijven.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kan omtrent het bepaalde in het eerste lid nadere regels
vaststellen.

Als u:
Aangezien de cao-tekst in § 8.3 staat heeft de aanspraak
• tijdens uw bevallingsverlof ziek bent geworden; of
betrekking op de voormalige werknemer.
• binnen een maand na afloop van uw bevallingsverlof ziek
wordt;
en daardoor niet of niet volledig kunt werken, heeft u
gedurende maximaal 52 weken recht op doorbetaling van uw
voormalig maandinkomen De termijn van 52 weken waarin
uw maandinkomen volledig wordt doorbetaald begint op de
dag:
• na uw bevallingsverlof als u tijdens dat verlof al ziek bent
geworden; of
• dat u ziek wordt binnen een maand na afloop van uw
bevallingsverlof.
Deze bepaling gaf de definitie in de zin van de ZW voor
arbeidsongeschiktheid en is daarom niet overgenomen
omdat dit in de ZW is geregeld.

-

. Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector Rijk nadere regels over de tegemoetkoming voor
zorgkosten te stellen. Als cao-partijen daar aanleiding toe
zien kunnen ze een nadere uitwerking van deze bepaling
aan de cao toevoegen. Daarvoor is geen grondslag vooraf
nodig.

Art. 19 lid 1 ZW

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

347 ARAR

48 lid 1

Indien de ziekte, uit hoofde waarvan de ambtenaar of de
§8.7
gewezen ambtenaar ongeschikt is zijn arbeid te verrichten,
voortvloeit uit een dienstongeval of een door het verrichten van
zijn arbeid opgelopen beroepsziekte, worden hem vergoed de
naar het oordeel van Onze Minister noodzakelijk gemaakte
kosten van geneeskundige behandeling of verzorging die voor
rekening van de ambtenaar blijven.

Als u kosten maakt vanwege uw ziekte die niet door uw
zorgverzekering worden vergoed en u die kosten daarom zelf
moet betalen, dan kunt u in bepaalde situaties in aanmerking
komen voor een vergoeding van uw werkgever van die
zorgkosten.
[...]
U heeft recht op volledige vergoeding van de noodzakelijk
gemaakte zorgkosten die u zelf moet betalen als uw ziekte
het gevolg is van een beroepsincident, dienstongeval of
beroepsziekte. Uw werkgever bepaalt of u deze zorgkosten
noodzakelijk heeft gemaakt. Als u een beroepsincident heeft
gehad vergoedt uw werkgever u daarnaast ook alle overige
schade die u als gevolg hiervan heeft geleden.

348 ARAR

48 lid 2

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kan omtrent het bepaalde in het eerste lid nadere regels
vaststellen.

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over de tegemoetkoming
voor zorgkosten in geval van een beroepsincident,
dienstongeval of beroepsziekte. Als cao-partijen daar
aanleiding toe zien kunnen ze een nadere uitwerking aan
de cao toevoegen. Daarvoor is geen grondslag vooraf
nodig.

349 ARAR

48a lid 1

Het bedrag van de bezoldiging of de laatstgenoten bezoldiging, §1.6
bedoeld in de artikelen 37, 37a, derde lid, en 38, en het bedrag
van de eindejaarsuitkering, bedoeld in de genoemde artikelen,
worden in voorkomende gevallen gewijzigd overeenkomstig een
algemene wijziging van het salaris respectievelijk de
eindejaarsuitkering.

Daarnaast zijn de volgende toelagen, aanvullingen op uw
salaris en uitkeringen die u ontvangt gekoppeld aan de
loonsverhogingen die in de CAO Rijk zijn afgesproken:
o [..]
o [..]
o de doorbetaling van uw (voormalige) maandinkomen bij
langdurige ziekte
o [..]
o [..]
o [..].

-

-

350 ARAR

48a lid 2

Indien de ambtenaar in het genot is van een toelage als bedoeld §1.6
in artikel 17, 17a, 18 of 18a van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, worden die toelagen voor de
vaststelling van het in het eerste lid bedoelde bedrag,
vastgesteld op het bedrag dat hem ingevolge zijn
arbeidstijdpatroon zou zijn toegekend indien hij niet ongeschikt
was geworden tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte.
Indien de vaststelling van het bedrag op deze wijze niet mogelijk
is, dan wordt dit bedrag vastgesteld op het gemiddelde van het
bedrag dat de ambtenaar per maand aan die toelagen heeft
genoten over de drie kalendermaanden voorafgaande aan:
a) de kalendermaand waarin de ambtenaar ongeschikt is
geworden tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte; of
b) de kalendermaand waarin de gewezen ambtenaar wegens
ziekte ongeschikt is geworden een naar aard en omvang
soortgelijke betrekking te vervullen.

Als u niet werkt omdat u vakantie of verlof heeft of ziek bent en in deze cao is bepaald dat uw maandinkomen geheel of
gedeeltelijk wordt doorbetaald geldt voor de daarbij te
hanteren hoogte van uw:
o toelage onregelmatige dienst
o toelage werktijdverschuiving en
o toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
dat daarvan het bedrag wordt genomen dat u volgens uw
arbeidspatroon zou hebben ontvangen als u wel gewerkt zou
hebben.
Als dat niet mogelijk is of als uw arbeidspatroon vanwege
arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op uw arbeidsduur per
week wordt het gemiddelde bedrag genomen dat u de
laatste drie maanden voorafgaand aan uw
arbeidsongeschiktheid aan deze toelagen die in hoogte
variëren heeft ontvangen.

-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

351 ARAR

48a lid 3

Indien ook voor het overige de bezoldiging niet in een vast
§1.6
bedrag per maand kan worden uitgedrukt, wordt gerekend met
het bedrag dat gemiddeld per maand is toegekend over de drie
kalendermaanden voorafgaande aan de maand waarin:
a) de ambtenaar ongeschikt is geworden tot het verrichten van
zijn arbeid wegens ziekte;
b) de gewezen ambtenaar wegens ziekte ongeschikt is
geworden een naar aard en omvang soortgelijke betrekking te
vervullen.

Als u een wisselend maaninkomen heeft omdat u een
arbeidsovereenkomst als oproepkracht heeft en u niet werkt
omdat u vakantie of verlof heeft of ziek bent en in deze cao is
bepaald dat uw maandinkomen geheel of gedeeltelijk wordt
doorbetaald, wordt daarbij uitgegaan van uw gemiddelde
maandinkomen in de laatste drie maanden.

-

352 ARAR

48a lid 4

Voor zover de ambtenaar of de gewezen ambtenaar geen drie
kalendermaanden in dienst is geweest, wordt voor de
toepassing van het tweede en derde lid gerekend met het
bedrag dat hem gemiddeld aan bezoldiging per maand is
toegekend over het tijdvak 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 betrekking.

§1.6

Als u nog geen drie maanden in dienst bent wordt uitgegaan van het gemiddelde in de periode sinds u in dienst bent.

-

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

48b
49
49a
49b
49c
49ca
49d
49e
49f
49g
49h
49i
49j
49k
49l
49m
49n lid 1
49o
49p
49q

[Vervallen per 13-01-2010]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 25-06-2010]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]

-

-

-

ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.
Vervallen.

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

373 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

49r

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen, wordt
§14.1
verstaan onder:
a. begeleidingstraject: het begeleidingstraject van werk naar
werk, bedoeld in artikel 49y, vijfde lid, bij de uitvoering van het
VWNW-plan;
b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 49uu, eerste lid;
c. plaats van tewerkstelling: de plaats van tewerkstelling,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989;
d. reorganisatie: iedere wijziging van de organisatiestructuur,
de omvang of de taakinhoud van een onderdeel van de sector
Rijk, waaraan personele consequenties zijn verbonden;
e. verplichte VWNW-kandidaat: de ambtenaar
1°. die krachtens artikel 49w, tweede lid, als overtollig is
aangewezen,
2°. van wie de functie in verband met een reorganisatie is
opgeheven,
3°. ten aanzien van wie het bevoegd gezag heeft besloten dat in
redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij zich zal voegen in
zijn verplaatsing over een aanmerkelijke afstand tengevolge van
een besluit tot wijziging van de plaats van tewerkstelling;
f. VWNW: van werk naar werk;
g. voorbereidende fase: de voorbereidende fase, bedoeld in
artikel 49s, eerste lid, waarin een onderdeel van de sector Rijk
zich bevindt;
h. vrijwillige VWNW-kandidaat: de ambtenaar, die deel
uitmaakt van een aangewezen groep als bedoeld in artikel 49s,
tweede lid, en aanvangt met de uitvoering van het VWNW-plan;

374

375 ARAR

49s lid 1

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

i. VWNW-kandidaat: de vrijwillige VWNW-kandidaat of de
verplichte VWNW-kandidaat;
j. VWNW-onderzoek: het VWNW-onderzoek, bedoeld in artikel
49x;
k. VWNW-plan: het VWNW-plan, bedoeld in artikel 49y.
Een voorgenomen besluit tot een belangrijke reorganisatie
§14.1
wordt voorafgegaan door een voorbereidende fase,
onverminderd artikel 49u.

Iedere wijziging van de organisatiestructuur, omvang of
taakinhoud van uw organisatie waaraan personele
consequenties zijn verbonden is een reorganisatie. Een
reorganisatie kan ook betrekking hebben op een onderdeel
van uw organisatie.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Van dit artikellid komen alleen de onderdelen d, e en h
terug in de cao. De overige onderdelen zijn “zoals
bedoeld” verwijzingen die in de cao steeds worden
gedaan met links.

-

Door de herformulering van punten 1 en 2 (beiden
U wordt verplichte VWNW-kandidaat zodra u:
benoemd als overtollig – maar om andere redenen) hoeft
• geen functie meer heeft omdat u overtollig bent omdat uw niet meer steeds beide sub-vormen in opsommingen te
functie is vervallen, of
worden herhaald en wordt meer aangesloten bij het
• geen functie meer heeft omdat u binnen een groep van
spraakgebruik in de praktijk. In het ARAR was dat niet
uitwisselbare functies overtollig bent geworden, nadat dit is doorgevoerd omdat VWNW-beleid in eerste instantie
vastgesteld met gebruik van de daarvoor geldende regels die tijdelijk bedoeld was.
zijn opgenomen in bijlage 13 van de cao;
• uw functie niet meer vervult omdat u van mening bent dat Oorspronkelijk was de bedoeling om van de derde reden
dit voor u niet meer mogelijk is door de toegenomen reistijd om verplichte kandidaat te worden in de uitleg op te
door de verhuizing van uw werklocatie naar een andere
nemen dat het initiatief daarvoor vooral bij de
locatie en uw werkgever het daar gezien uw reistijd en
medewerker ligt en dat de werkgever daarbij de
persoonlijke omstandigeden mee eens is.
persoonlijke omstandigheden van de medewerker moet
Dit is alleen anders als u een dienstverband heeft bij het
betrekken (dit conform toelichting in amvb 540, 2013). In
ministerie van Buitenlandse zaken en daar een functie heeft plaats daarvan wordt de formulering van die passage van
waarvoor een plaatsingsduur geldt. In het
de cao zelf verduidelijkt (deze verduidelijking is al
personeelsreglement van dat ministerie is opgenomen in
opgenomen in de transponeringstabel).
welke situaties u dan verplichte VWNW-kandidaat wordt.
De uitzondering voor BZ-medewerkers in een functie met
een plaatsingsduur was voorheen in het RDBZ geregeld
U wordt vrijwillige VWNW-kandidaat als u in de
(het ARAR voor BZ-ambtenaren). Om deze specifieke
voorbereidende fase onderdeel uitmaakt van een
invulling in de nieuwe situatie ook mogelijk te houden is
aangewezen groep en ervoor kiest uw VWNW-plan uit te
daarvoor deze bepaling nodig in de cao.
voeren.

Aan een verplichte fase gaat altijd een voorbereidende fase De passage “onverminderd artikel 49u” zorgt voor de
vooraf. Dit is alleen anders als uw werkgever na overleg met tweede zin in de cao die de uitzondering op de hoofdregel
de vakbonden in een bijzondere situatie afziet van de
aangeeft.
voorbereidende fase.

Volgnr. Regeling

376 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

49s lid 2

Het bevoegd gezag besluit tot een voorbereidende fase in de
volgende gevallen:
a. om te voorkomen dat op termijn ambtenaren als verplichte
VWNW-kandidaten worden aangemerkt omdat hun functie
wordt opgeheven,
b. om te voorkomen dat op termijn overtolligheid ontstaat
binnen een door het bevoegd gezag aangewezen groep
ambtenaren die een uitwisselbare functie vervullen indien het
totale aantal van die functies zodanig wordt verminderd dat
onvoldoende van die functies resteren voor de betrokken
ambtenaren, of
c. bij een besluit tot wijziging van de plaats van tewerkstelling
voor een door het bevoegd gezag aangewezen groep
ambtenaren naar een locatie die ten opzichte van de
oorspronkelijke plaats van tewerkstelling is gelegen op een
reisafstand van meer dan een half uur per enkele reis.

§14.1 en §26.3

Omdat categorie a (verlies eigen functie) en categorie b
(verlies functie door afspiegeling) nu beiden onder
noemer overtollig vallen, is de opsomming korter dan
voorheen.

-

De voorbereidende fase wordt toegepast:
• als uw werklocatie verhuist naar een locatie op meer dan
een half uur reizen van de oorspronkelijke locatie of.
• om zoveel mogelijk te voorkomen dat overtolligheid
ontstaat bij een reorganisatie op een later moment.

Aan categorie c is een overlegverplichting gekoppeld.
Voorbereidende fase bij wijziging werklocatie vanwege
Deze betreft het vaststellen of sprake is van een reistijd
toename reistijd
van meer een half uur in het RGO en zat verstopt in de
Als een werkgever een werklocatie verhuist naar een andere toelichting van Staatsblad 540, 2013 (p21)
locatie, wordt in het betrokken decentrale overleg met de
vakbonden vastgesteld of sprake is van meer dan een half
uur reistijd tussen de nieuwe en de oorspronkelijke locatie,
Hierbij is onderwerp van overleg op welke wijze de reistijd
wordt vastgesteld en welk gebruikelijk vervoermiddel daarbij
wordt uitgegaan.

377 ARAR

49s lid 3

Een aangewezen groep ambtenaren als bedoeld in het tweede §14.1
lid, bestaat uit ambtenaren die zijn aangesteld in tijdelijke
dienst voor een proeftijd en uit ambtenaren die zijn aangesteld
in vaste dienst.

Voordat het VWNW-beleid start, overlegt uw werkgever met
de vakbonden en de ondernemingsraad over de
voorbereidende fase. Daar komt aan de orde voor welke
periode een voorbereidende fase nodig is en welke groep
daarvoor wordt aangewezen. Werknemers met een tijdelijk
dienstverband worden geen onderdeel van de aangewezen
groep voor het VWNW-beleid. Dit is alleen anders voor
werknemers die een tijdelijk dienstverband hebben om hun
geschiktheid te beoordelen voor een vast dienstverband.

378 ARAR

49s lid 4

Het bevoegd gezag besluit wanneer de voorbereidende fase
begint en eindigt. De duur van de voorbereidende fase kan door
het bevoegd gezag worden verlengd of verkort.

-

Zie vertaling van 49t, lid 3.

-

379 ARAR

49s lid 5

Gedurende de voorbereidende fase neemt een aangewezen
groep ambtenaren als bedoeld in het tweede lid, deel aan een
VWNW-onderzoek.

-

In de tabel aan het begin van § 14.2 is voor de
verschillende situaties aangegeven of een VWNW
onderzoek, advies, plan en begeleidingstraject verplicht
zijn of een eigen keuze. Uit deze tabel blijkt dat voor
werknemers die behoren tot een aangewezen groep
verplicht zijn deel te nemen aan een VWNW-onderzoek.

-

380 ARAR

49t lid 1

De centrales van verenigingen van ambtenaren, bedoeld in
§26.3
artikel 113 en artikel 118, en de betrokken ondernemingsraden
worden door het bevoegd gezag tijdig geïnformeerd over een
voorgenomen besluit tot aanvang van een voorbereidende fase.

Als een werkgever overweegt om voor zijn organisatie of
voor een of meer onderdelen daarvan een voorbereidende
fase te starten, dan moeten de vakbonden in het betreffende
decentrale overleg en de betrokken ondernemingsraden
daarover vooraf tijdig worden geïnformeerd.

381 ARAR

49t lid 2

Voorafgaand aan een voorbereidende fase legt het bevoegd
§26.3
gezag een globale beschrijving van de toekomstige organisatie
aan de betrokken ondernemingsraden voor teneinde hen in de
gelegenheid te stellen hun zienswijze in te brengen ten aanzien
van betrokken functiegroepen en de argumentatie voor de
voorziene vermindering van functies.

Daarbij legt de werkgever aan de betrokken
ondernemingsraden een globale beschrijving van de
toekomstige organisatie voor. De betrokken
ondernemingsraden krijgen de gelegenheid hun mening te
geven over de hierbij betrokken functiegroepen en over de
argumentatie van de werkgever waarom er functies zullen
verdwijnen.

§14.2

-

-

De overlegverplichting bij een voorbereidende fase
vanwege een wijziging van de werklocatie was in het
ARAR niet geregeld maar wel vermeld in de nota van
toelichting waarmee het VWNW-beleid is geintroduceerd.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

382 ARAR

49t lid 3

Het bevoegd gezag legt de zienswijze van de betrokken
§26.3
ondernemingsraden met de globale beschrijving van de
toekomstige organisatie voor aan de centrales van verenigingen
van ambtenaren en stelt hen in de gelegenheid advies uit te
brengen over het aanwijzen van een groep ambtenaren als
bedoeld in artikel 49s, tweede lid, en over de duur en over de
verlenging of verkorting van de voorbereidende fase, bedoeld in
het vierde lid van dat artikel. Van dit advies kan slechts
gemotiveerd worden afgeweken.

Vervolgens legt de werkgever de globale beschrijving van de toekomstige organisatie samen met de mening van de
betrokken ondernemingsraden daarover voor aan de
vakbonden. De werkgever geeft de vakbonden gelegenheid
te adviseren over de omvang van de aangewezen groep en
over de duur van de voorbereidende fase. De werkgever kan
alleen gemotiveerd afwijken van het advies van de
vakbonden.

-

383 ARAR

49t lid 4

Het bevoegd gezag betrekt de centrales van verenigingen van
§26.3
ambtenaren bij de voorlichting en begeleiding van ambtenaren
tijdens de voorbereidende fase.

De werkgever betrekt de vakbonden bij de voorlichting van de betrokken medewerkers over de voorbereidende fase en
bij de manier waarop die medewerkers tijdens de
voorbereidende fase worden begeleid.

-

384 ARAR

49u lid 1

In afwijking van artikel 49s, kan het bevoegd gezag afzien van
een voorbereidende fase indien de omstandigheden daartoe
aanleiding geven, nadat het bevoegd gezag de centrales van
verenigingen van ambtenaren in de gelegenheid heeft gesteld
daarover advies uit te brengen.

§26.3

Als een werkgever overweegt over te gaan tot een
reorganisatie zonder dat daar een voorbereidende fase aan
vooraf gaat, dan wordt een voorstel daartoe voorgelegd aan
de vakbonden en worden zij in de gelegenheid gesteld
daarover advies uit te brengen.

-

385 ARAR

49u lid 2

Een geschil tussen het bevoegd gezag en de centrales van
§26.3
verenigingen van ambtenaren naar aanleiding van het advies,
bedoeld in het eerste lid, wordt door of namens Onze Minister
voor Wonen en Rijksdienst voorgelegd aan de Sectorcommissie
overleg rijkspersoneel, bedoeld in artikel 105.

Als de werkgever en vakbonden het niet eens worden over
het overslaan van de voorbereidende fase, dan wordt het
geschil daarover voorgelegd aan het Sectoroverleg Rijk. Daar
wordt over het overslaan van de voorbereidende fase
besloten.

-

386 ARAR

49u lid 3

Het geschil, bedoeld in het tweede lid, wordt door of namens
Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst of door de
Sectorcommissie overleg rijkspersoneel voorgelegd aan de
Advies- en Arbitragecommissie, bedoeld in artikel 110g, indien
hierover in het overleg geen overeenstemming is bereikt.

§26.3

Als partijen in het Sectoroverleg Rijk het hierover niet eens
kunnen worden, wordt het verschil van mening daarover
voorgelegd aan de Advies- en Arbitragecommissie.

-

-

387 ARAR

49v lid 1

Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties worden regels gesteld omtrent de te volgen
procedure bij reorganisatie en herplaatsing van ambtenaren.

-

-

388 ARAR

49v lid 2

In aanvulling op het eerste lid kan Onze Minister bij regeling
nadere regels stellen omtrent de te volgen procedure bij
reorganisatie en herplaatsing van ambtenaren.

§26.3

389 ARAR

49v lid 3

Indien na afloop van de voorbereidende fase sprake is van
overtolligheid of van ambtenaren van wie de functie wordt
opgeheven, zijn de regels omtrent de te volgen procedure bij
reorganisaties en herplaatsing van ambtenaren die krachtens
het eerste en tweede lid zijn vastgesteld van toepassing.

§14.1

De verplichte fase wordt toegepast als er bij een
reorganisatie sprake is van overtolligheid.

In samenhang te lezen met de vertaling van artikel 49s,
lid 1.

-

390 ARAR

49v lid 4

Door het bevoegd gezag worden de centrales van verenigingen
van ambtenaren tijdig geïnformeerd over een voorgenomen
besluit tot een reorganisatie.

§26.3

Als een werkgever overweegt om de organisatie of een of
meer onderdelen daarvan te reorganiseren, dat moeten de
vakbonden en de betrokken ondernemingsraden daarover
vooraf tijdig worden geïnformeerd.

-

-

Dit was de grondslag voor de verouderde Regeling
procedure bij reorganisaties die is vervallen vanwege het
structureel worden van VWNW-beleid per 1 januari 2018.
In het VWNW-beleid zijn alle sectorale procedures
opgenomen.
Daarnaast zijn binnen de organisatie mogelijk afspraken over Zowel in de oude als huidige situatie is de bepaling een
het reorganisatieproces gemaakt die moeten worden
grondslag voor decentrale regels bij reorganisaties. De
toegepast.
eventuele decentrale regels zijn opgenomen in het
personeelsreglement van de organisatie

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
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391 ARAR

49v lid 5

Door het bevoegd gezag worden de betrokken
§26.3
ondernemingsraden tijdig geïnformeerd over een voorgenomen
besluit tot een reorganisatie.

392 ARAR

49w lid 1

Van overtolligheid is sprake indien binnen het te reorganiseren
onderdeel van de sector Rijk, meer ambtenaren een
uitwisselbare functie vervullen en het totale aantal van die
functies zodanig wordt verminderd dat onvoldoende van die
functies voor de betrokken ambtenaren resteren.

-

-

393 ARAR

49w lid 2

De overtolligheid wordt door het bevoegd gezag vastgesteld per
leeftijdsgroep binnen de categorie uitwisselbare functies. Hierbij
wordt het eerst als overtollig aangewezen de ambtenaar die het
geringste aantal jaren overheidswerknemer is als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van de Wet privatisering ABP. In bijzondere
gevallen kan het bevoegd gezag van deze volgorde afwijken.

B13, inleiding en
afwijken van het
afspiegelen bij stap
8.

Dit document beschrijft de regels op welke wijze via het
afspiegelingsbeginsel wordt vastgesteld wie in geval van
overtolligheid zijn functie verliest. Dit gebeurt per
leeftijdsgroep, waarbij de werknemer met de kortste
diensttijd in de leeftijdsgroep als overtollig wordt
aangewezen. Om vast te stellen tot welke leeftijd een
werknemer hoort geldt de leeftijd op de datum van
vaststellen van het reorganisatiebesluit. [...] De te betrekken
diensttijd betreft de tijd doorgebracht als
overheidswerknemer als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van
de Wet privatisering ABP (verder: overheidsdiensttijd).
Er is een drietal situaties waarin de werkgever onder
voorwaarden mag afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Dit
betreft: een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een
onmisbare werknemer en detachering.

394 ARAR

49w lid 3

De leeftijdsgroepen, bedoeld in het tweede lid, omvatten de
leeftijd van 15 tot en met 24 jaar, 25 tot en met 34 jaar, 35 tot
en met 44 jaar, 45 tot en met 54 jaar, en 55 jaar en ouder.

B15, stap 5

395 ARAR

49w lid 4

Om te bepalen tot welke leeftijdsgroep een ambtenaar behoort, B15, stap 5
stelt het bevoegd gezag een peildatum vast.

[...] De werknemers van de categorie uitwisselbare functies
moeten door de werkgever worden ingedeeld in vijf
leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35
jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en
ouder.
Bij het indelen in de leeftijdsgroepen is de leeftijd van de
werknemer op de peildatum het uitgangspunt. De peildatum
is de datum waarop het reorganisatiebesluit is vastgesteld.

396 ARAR

49w lid 5

Ambtenaren van wie de aanstelling binnen 26 weken na de
B15, inleiding
peildatum eindigt blijven buiten beschouwing bij het vaststellen
van overtolligheid.

Bij het vaststellen van de overtolligheid blijven werknemers van wie de arbeidsovereenkomst binnen 26 weken na die
peildatum eindigt buiten beschouwing. Om de
leeftijdsopbouw van de organisatie vóór en ná de inkrimping
verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk te houden, wordt
deze categorie overigens wel betrokken bij de verdeling van
de overtolligheid over de leeftijdsgroepen.

397 ARAR

49w lid 6

Bij regeling van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst
worden nadere regels gesteld over de toepassing van dit artikel.

-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Meegenomen in vertaling van lid 4. In de cao is voor de
volledigheid ook aangegeven dat de ondernemingsraad
naast hetgeen de cao regelt ook adviesrecht heeft op
grond van de WOR.
Dit is een inleidende bepaling, waarvan de inhoud
vergelijkbaar is met de tweede reden in § 14.1 om
verplichte VWNW-kandidaat te worden: “u geen functie
meer heeft omdat u overtollig bent omdat u binnen een
groep van uitwisselbare functies overtollig bent geworden
nadat dit is vastgesteld met gebruik van de daarvoor
geldende regels die zijn opgenomen in bijlage 15 van de
cao”.
-

-

-

Dat de peildatum altijd de datum van het
reorganisatiebesluit is, is opgenomen in de Overeenkomst
VWNW-beleid en bovenwettelijke WW uit 2017.
-

Dit was de grondslag voor de Regeling vaststellen
overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de
sector Rijk. De inhoud van deze regeling is in Bijlage 15:
Regels vaststellen overtolligheid VWNW-beleid van de cao
opgenomen. Zie bij die regeling voor de vertaling naar de
cao-tekst.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

398 ARAR

49wa

Bij plaatsing van een ambtenaar wiens functie niet is opgeheven §14.1
en die niet als overtollig is aangewezen en geen vrijwillige
VWNW-kandidaat is in een functie als bedoeld in artikel 57,
tweede lid, geldt dat deze functie passend is, indien het
maximumsalaris van de salarisschaal in de nieuwe functie ten
minste gelijk is aan het maximumsalaris van de salarisschaal die
behoort bij de laatstelijk door de ambtenaar vervulde functie.
Met instemming van de ambtenaar kan het bevoegd gezag
afwijken van de eerste volzin.

Als u bij een reorganisatie geen verplichte VWNW-kandidaat wordt, houdt u uw functie of krijgt u als functievolger een
functie die minimaal dezelfde salarisschaal heeft als uw
voormalige functie. Hierover kan alleen met uw instemming
worden afgeweken.

-

399 ARAR

49wb lid 1

Bij regeling van Onze Minister kan worden afgeweken van
§14.1
artikel 49cc en paragraaf 3 , indien de kenmerken van de
doelgroep of de specifieke omstandigheden met betrekking tot
de reorganisatie daartoe aanleiding geven.

In het overleg dat uw werkgever heeft met de vakbonden
kan ook aan de orde komen of het vanwege de specifieke
omstandigheden van de organisatie nodig is om afwijkende
afspraken te maken over:
• de VWNW-voorzieningen of
• wat een passende functie is.

-

400 ARAR

49wb lid 2

Bij toepassing van het eerste lid worden nadere regels gesteld
omtrent de kenmerken van de doelgroep en de specifieke
omstandigheden met betrekking tot de reorganisatie.

401 ARAR

49wb lid 3

402 ARAR

49x lid 1

Een regeling als bedoeld in het tweede lid wordt niet eerder
§26.3
vastgesteld dan nadat daarover overleg is gevoerd met de
Sectorcommissie overleg rijkspersoneel als bedoeld in artikel
105.
De ambtenaar die deel uitmaakt van een aangewezen groep als §14.2
bedoeld in artikel 49s, tweede lid, en de verplichte VWNWkandidaat nemen deel aan een VWNW-onderzoek.

Afwijken van VWNW-beleid voor groepen werknemers is
alleen mogelijk voor de onderstaande onderwerpen en is
alleen mogelijk als daarmee minimaal twee vakbonden
instemmen.
Een werkgever kan de vakbonden voorstellen dat:
• de werknemers in de aangewezen groep niet worden
verplicht om een VWNW-onderzoek te doen.
• voor de VWNW-kandidaten afwijkende regels nodig zijn
voor het plaatsingsbereik en/of voor de VWNWvoorzieningen. Als de vakbonden daarmee instemmen wordt
vastgelegd welke kenmerken van de doelgroep en welke
specifieke omstandigheden bij de reorganisatie reden zijn
voor een afwijking van het VWNW-beleid op deze
onderdelen. De beoogde afwijking kan pas worden
vastgesteld nadat deze ter toetsing is voorgelegd aan het
Sectoroverleg
Rijk.
Verwerkt in de vertaling van lid 2 (laatste volzin, tweede
bolletje)

403 ARAR

49x lid 2

Van een VWNW-onderzoek kan gedurende de voorbereidende
fase worden afgezien indien de omstandigheden daartoe
aanleiding geven en het bevoegd gezag en de betrokken
ambtenaar die deel uitmaakt van een aangewezen groep als
bedoeld in artikel 49s, tweede lid, daarmee instemmen.

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

§26.3

§14.2

Tabel.

Bijzonderheden

-

Artikel arbeidsrecht

-

-

In de tabel aan het begin van § 14.2 is voor de
verschillende situaties aangegeven of een VWNW
onderzoek, advies, plan en begeleidingstraject verplicht
zijn of een eigen keuze. Uit deze tabel blijkt dat voor
werknemers die behoren tot een aangewezen groep en
verplichte VWNW-kandidaten verplicht zijn deel te nemen
aan een VWNW-onderzoek.

Als u in de voorbereidende fase deel uitmaakt van de
aangewezen groep kunt u afzien van het VWNW-onderzoek
als dat vanwege uw omstandigheden gewenst is. Als u een
vast dienstverband heeft geldt daarbij als voorwaarde dat uw
werkgever het daarmee eens is.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

404 ARAR

49x lid 3

Het VWNW-onderzoek richt zich op de wensen en
§14.2
ontwikkelmogelijkheden van de ambtenaar die deelneemt aan
het onderzoek en diens mogelijkheden voor het vinden van een
passende functie in of buiten de sector Rijk.

Het VWNW-onderzoek is bedoeld om uw wensen, uw
mogelijkheden om u te ontwikkelen en uw mogelijkheden
voor het vinden van een passende functie te onderzoeken.

-

-

405 ARAR

49x lid 4

406 ARAR

49x lid 5

Het VWNW-onderzoek vindt plaats onder onafhankelijke
professionele begeleiding.
Naar aanleiding van het VWNW-onderzoek wordt een advies
uitgebracht aan de ambtenaar en het bevoegd gezag.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke
mobiliteitsadviseur.
De mobiliteitsadviseur maakt op basis van het VWNWonderzoek voor u en uw leidinggevende een VWNW-advies.

-

-

-

-

407 ARAR

49x lid 6

Uit het advies naar aanleiding van het VWNW-onderzoek volgt §14.2
welke loopbaanbegeleiding de ambtenaar nodig heeft en of
scholing dan wel het tijdelijk verrichten van andere
werkzaamheden nodig is.
De ambtenaar met een aanstelling in tijdelijke dienst als
bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder b tot en met f, waarvan
de aanstelling afloopt tijdens de voorbereidende fase, bedoeld
in artikel 49s, eerste lid, of waarvan de aanstelling eindigt
binnen 26 weken na de peildatum, bedoeld in artikel 49w, vijfde
lid, kan deelnemen aan een VWNW-onderzoek. Het derde tot
en met het zesde lid, zijn van toepassing.

In dit advies staat wat uw kansen op ander werk zijn en
welke opleiding, tijdelijke extra werkervaring en begeleiding
daarvoor nodig is.

-

408 ARAR

49x lid 7

Als u geen deel uitmaakt van de aangewezen groep omdat u
een tijdelijk dienstverband heeft, heeft u wel recht op een
VWNW-onderzoek

-

409 ARAR

49x lid 8

Indien de ambtenaar of het bevoegd gezag zich niet kan vinden §14.2
in het advies naar aanleiding van het VWNW-onderzoek, kan op
verzoek van de ambtenaar of het bevoegd gezag binnen twee
weken nadat het advies is vastgesteld, onder onafhankelijke
professionele begeleiding een nieuw advies worden uitgebracht.

Als u of uw leidinggevende het niet eens is met de inhoud
van het VWNW-advies, dan kunt u allebei een tweede advies
aanvragen bij een andere mobiliteitsadviseur. Dit moet
gebeuren binnen twee weken nadat het eerste advies is
uitgebracht. Als u of uw leidinggevende het ook niet ens is
met het tweede advies kunt u allebei het verschil van mening
daarover voorleggen aan de geschillencommissie.

-

410 ARAR

49x lid 9

Bij regeling van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst
kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van
dit artikel.

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector Rijk nadere regels te stellen over het VWNW-onderzoek
en advies. Als cao-partijen daar aanleiding toe zien
kunnen ze nadere uitwerking van de bepalingen daarover
toevoegen aan de cao. Daarvoor is geen grondslag vooraf
nodig.

411 ARAR

49y lid 1

Het bevoegd gezag stelt na overleg met de betrokken
§14.2
ambtenaar op basis van het advies, bedoeld in artikel 49x, vijfde
lid, of een nieuw advies, bedoeld artikel 49x, achtste lid, een
VWNW-plan vast, tenzij de betrokken ambtenaar kenbaar heeft
gemaakt dat hij daarvan afziet.

Op basis van het advies wordt in overleg met u een VWNWplan opgesteld. Als u deel uitmaakt van een aangewezen
groep in de voorbereidende fase kunt u ervoor kiezen dat
een VWNW-plan wordt opgesteld. Als u verplichte VWNWkandidaat bent gebeurt dit altijd.

Deze tekst is ter ondersteuning van de tabel aan het begin van § 14.2

412 ARAR

49y lid 2

Binnen twee weken na de datum van de vaststelling van het
VWNW-plan maakt de ambtenaar, die deel uitmaakt van een
aangewezen groep als bedoeld in artikel 49s, tweede lid, aan
het bevoegd gezag kenbaar of hij het plan gaat uitvoeren.

§14.2

Het opgestelde VWNW-plan wordt vastgesteld door uw
leidinggevende. In de voorbereidende fase heeft u daarna
veertien dagen de tijd om uw leidinggevende te laten weten
of u het VWNW-plan wil uitvoeren. Als u verplichte VWNWkandidaat bent is uitvoering van het VWNW-plan verplicht.

-

413 ARAR

49y lid 3

Met ingang van de datum waarop de ambtenaar, bedoeld in het §14.2
tweede lid, aanvangt met de uitvoering van het plan, heeft hij
als vrijwillige VWNW-kandidaat aanspraak op het
begeleidingstraject en de voorzieningen, bedoeld in paragraaf 3
van dit hoofdstuk.

In de voorbereidende fase begint uw begeleidingstraject op de datum die u met uw leidinggevende afspreekt om met de
uitvoering van uw VWNW-plan te beginnen. U wordt op die
datum vrijwillige VWNW-kandidaat.

-

§14.2
§14.2

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

414 ARAR

49y lid 4

Het bevoegd gezag begeleidt de VWNW-kandidaat bij de
uitvoering van het VWNW-plan.

§14.2

-

-

415 ARAR

49y lid 5

Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het begeleidingstraject §14.2 en §12.3
de volgende faciliteiten toekennen in het VWNW-plan:
a. de voor de uitvoering van het VWNW-plan benodigde
opleiding, waarbij verlof met behoud van bezoldiging wordt
verleend voor de tijd die is gemoeid met het volgen van die
opleiding,
b. het tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden of het
volgen van een stage om werkervaring op te doen,
c. de voor de uitvoering van het VWNW-plan benodigde
loopbaanbegeleiding en de wijze waarop daarin wordt voorzien,
en
d. overige voorzieningen die voor de uitvoering van het VWNWplan nodig zijn.

Tijdens het begeleidingstraject gaat u met begeleiding van
uw leidinggevende uw VWNW-plan uitvoeren, daarbij
ondersteund door een mobiliteitsadviseur
Het VWNW-plan gaat in op het zoekbereik voor een
geschikte functie, en op:
• de opleiding,
• de tijdelijke extra werkervaring en
• de begeleiding
die u nodig heeft om een geschikte andere functie te vinden.
In het plan worden ook andere specifieke voorzieningen
vastgelegd die u krijgt om het plan uit te voeren. Deze
specifieke voorzieningen zijn in aanvulling op de algemene
VWNW-voorzieningen waarop u als VWNW-kandidaat recht
heeft.

In de cao is in § 12.3 in het algemeen is geregeld dat het maandinkomen tijdens studieverlof doorloopt.
De tijdelijke extra werkervaring ziet zowel op de stage als
op het tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden;
aangezien beiden het opdoen van werkervaring tot doel
hebben.

Voor studieverlof en zelfstudie geldt dat uw maandinkomen
tijdens het verlof volledig wordt doorbetaald.

416 ARAR

49y lid 6

In het VWNW-plan worden naast de faciliteiten, bedoeld in het §14.2
vijfde lid, het zoekbereik voor een andere functie en voor de
vrijwillige VWNW-kandidaat de datum waarop de uitvoering van
het VWNW-plan aanvangt, vastgelegd.

-

Verwerkt in de vertaling van lid 3 en 5.

-

417 ARAR

49y lid 7

Het VWNW-plan wordt elke zes maanden geëvalueerd.

§14.2

-

-

418 ARAR

49y lid 8

Het bevoegd gezag evalueert het VWNW-plan indien de
vrijwillige VWNW-kandidaat een aangeboden passende functie
weigert.

-

Aan het einde van iedere periode evalueert u de uitvoering
van het VWNW-plan met uw leidinggevende en de
inspanningen die u daar beiden voor heeft gedaan. Daarbij
bespreekt u samen ook of het VWNW-plan nog steeds
haalbaar is.
-

Was in het ARAR per abuis dubbelop ten opzichte van
bepalingen over verplichtingen VWNW-kandidaten (zie
artikel 49z, zesde lid). Komt daar terug.

-

419 ARAR

49y lid 9

Het bevoegd gezag kan het VWNW-plan herzien indien
bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

§14.2

420 ARAR

49ya lid 1

§14.2 en §26.3

421 ARAR

49ya lid 2

In de voorbereidende fase kan door Onze Minister worden
afgeweken van artikel 49x, eerste lid, en van artikel 49y, eerste
lid, indien de centrales van verenigingen van ambtenaren ,
bedoeld in artikel 113 en artikel 118, met die afwijking
instemmen.
Indien van de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt, wordt op verzoek van de ambtenaar die deel
uitmaakt van een aangewezen groep als bedoeld in artikel 49s,
tweede lid, een VWNW-onderzoek uitgevoerd alsmede een
VWNW-plan opgesteld en uitgevoerd.

§14.2

In bijzondere gevallen kan uw leidinggevende beslissen dat het nodig is om uw VWNW-plan aan te passen of om een
periode van zes maanden te verlengen vanwege uw
persoonlijke omstandigheden of vanwege het
begeleidingstraject.
Het kan ook zijn dat uw werkgever met vakbonden heeft
Zie ook de vertaling van artikel PM; het eerste bolletje van afgesproken dat het voor de aangewezen groep tijdens de
de opsomming ziet op deze bepaling.
voorbereidende fase niet verplicht is een VWNW-onderzoek
te doen.
In dat geval heeft u wel recht om:
• een VWNW-onderzoek te doen
• een VWNW-advies te krijgen
• een VWNW-plan op te stellen en
• uw VWNW-plan uit te voeren

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

422 ARAR

49z lid 1

De VWNW-kandidaat voert het VWNW-plan uit.

§14.1

423 ARAR

49z lid 2

De verplichte VWNW-kandidaat is verplicht een aangeboden
§14.1
passende functie te aanvaarden, binnen het voor hem geldende
plaatsingsbereik, bedoeld in artikel 49cc, eerste lid.

Als verplichte VWNW-kandidaat moet u een passende
functie accepteren als uw werkgever die aanbiedt.

De tweede zin volgt niet uit het ARAR maar uit de
afspraken van de Overeenkomst VWNW-beleid en WWdossier sector Rijk om uit te dragen dat de
voorbereidende fase bedoeld is om mobiliteit te
stimuleren en te faciliteren maar niet vrijblijvend is en ook
niet teveel dichtgeregeld.
-

424 ARAR

49z lid 3

Er is sprake van een aangeboden functie indien acceptatie van
de functie door de VWNW-kandidaat leidt tot plaatsing in de
functie.

B1

-

425 ARAR

49z lid 4

§14.1

426 ARAR

49z lid 5

-

49z lid 6

-

-

428 ARAR

49aa

Als ontslag aan de orde is dan geldt daarbij een opzegtermijn
van ten minste drie maanden.
Als u vrijwillige kandidaat bent en een aangeboden passende
functie niet accepteert, zal uw werkgever na daarover met u
te overleggen, uw VWNW-plan herzien.
Een functie is passend als uw werkgever vindt:
• dat deze redelijkerwijs past bij uw vooruitzichten,
persoonlijkheid en uw omstandigheden en
• u de kennis en deskundigheid om de functie te kunnen
uitvoeren heeft of binnen een redelijke termijn via scholing
kunt krijgen.

-

427 ARAR

Ontslag kan worden verleend aan de verplichte VWNWkandidaat die heeft geweigerd te voldoen aan:
a. de verplichting, bedoeld in het tweede lid, of
b. een hem op grond van dit hoofdstuk opgelegde andere
verplichting.
Bij ontslagverlening op grond van het vierde lid wordt een
opzegtermijn van drie maanden in acht genomen.
Het bevoegd gezag herziet het VWNW-plan na overleg met de
vrijwillige VWNW-kandidaat die een aangeboden passende
functie weigert.
Van een passende functie is sprake indien de VWNW-kandidaat
naar het oordeel van het bevoegd gezag beschikt over de kennis
en kunde die noodzakelijk worden geacht om de functie naar
behoren te kunnen uitoefenen, dan wel indien de VWNWkandidaat naar het oordeel van het bevoegd gezag binnen
redelijke termijn om-, her- of bijgeschoold kan worden, en deze
functie hem in verband met zijn persoonlijkheid, zijn
omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten,
redelijkerwijs kan worden opgedragen.

Er is in verband met het VWNW-beleid sprake van een
aangeboden passende functie als het krijgen van de
aangeboden functie alleen afhankelijk is van de acceptatie
van de VWNW-kandidaat.
Als u een aangeboden passende functie niet accepteert kan uw werkgever dit opvatten als verwijtbaar gedrag. Dit kan
een aantal consequenties voor u hebben en eventueel leiden
tot uw ontslag.

429 ARAR

49bb lid 1

Het begeleidingstraject bestaat uit drie elkaar opvolgende
§14.2
perioden van elk zes maanden, met dien verstande dat bij een
aanstelling in tijdelijke dienst het begeleidingstraject bestaat uit
maximaal de resterende periode van die aanstelling.

Het begeleidingstraject bestaat uit drie opvolgende periodes van ieder zes maanden. Als u een tijdelijke
arbeidsovereenkomst heeft, eindigt uw begeleidingstraject
bij het einde van uw dienstverband als dat eerder is.

-

430 ARAR

49bb lid 2

De eerste periode van het begeleidingstraject vangt voor de
§14.2
verplichte VWNW-kandidaat aan met ingang van de datum van
vaststelling van het VWNW-plan, met dien verstande dat voor
de verplichte VWNW-kandidaat, bedoeld in artikel 49r,
onderdeel e, onder 1° en 2°, het begeleidingstraject niet eerder
aanvangt dan nadat hij niet meer met zijn functie wordt belast.

Als u verplichte VWNW-kandidaat bent begint uw
begeleidingstraject zodra het VWNW-plan is vastgesteld en u
uw voormalige functie niet meer vervult.

-

431 ARAR

49bb lid 3

-

-

432 ARAR

49bb lid 4

Voor de ambtenaar, die deel uitmaakt van een aangewezen
§14.2
groep als bedoeld in artikel 49s, tweede lid, vangt het
begeleidingstraject aan vanaf de datum waarop hij aanvangt
met de uitvoering van het plan.
De vrijwillige VWNW-kandidaat kan nadat de voorbereidende
§14.2
fase is geëindigd, gebruik blijven maken van het
begeleidingstraject en de voorzieningen, bedoeld in paragraaf 3
van dit hoofdstuk.

§14.1
§14.1

§14.1

Als VWNW-kandidaat moet u uw VWNW-plan uitvoeren.
Als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent kunt u uw
leidinggevende vragen om met de uitvoering van uw VWNWplan te stoppen als u daarvoor een goede reden heeft.

Artikel arbeidsrecht

-

In bijlage 1 is ook een definitie van passende functie
opgenomen; deze is ook van belang voor hoofdstuk 8
(passende functie in het kader van re-integratie na ziekte.

Zie tekst bij 49y, lid 3.

Als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent loopt uw
begeleidingstraject ook door als de voorbereidende fase van
uw organisatie is gestopt. U houdt daarbij recht op de
voorzieningen in uw VWNW-plan en op de algemene VWNWvoorzieningen.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

433 ARAR

49bb lid 5

434 ARAR

49bb lid 6

435 ARAR

49bb lid 7

De perioden, bedoeld in het eerste lid, worden slechts
§14.2
opgeschort indien de VWNW-kandidaat op verzoek van het
bevoegd gezag andere werkzaamheden verricht die de
uitvoering van het VWNW-plan ophouden.
Voor de vrijwillige VWNW-kandidaat die verplichte VWNW§14.2
kandidaat wordt, vangt een nieuw begeleidingstraject aan,
onverminderd de reeds genoten begeleiding als vrijwillige
VWNW-kandidaat.
Het bevoegd gezag kan een periode als bedoeld in het eerste lid, §14.2
verlengen indien ernstige persoonlijke omstandigheden bij de
VWNW-kandidaat of het begeleidingstraject hiertoe aanleiding
geven.

436 ARAR

49cc lid 1

Het plaatsingsbereik waarbinnen een aangeboden functie voor §14.2
een verplichte VWNW-kandidaat passend is, is gedurende:
a. de eerste periode, bedoeld in artikel 49bb, eerste lid: een
functie binnen de sector Rijk indien de voor de functie geldende
salarisschaal ten minste gelijk is aan de salarisschaal die behoort
bij de laatstelijk door de verplichte VWNW-kandidaat vervulde
functie,
b. de tweede periode, bedoeld in artikel 49bb, eerste lid: een
functie binnen de sector Rijk indien de voor de functie geldende
salarisschaal niet meer dan twee schalen lager is dan de
salarisschaal die behoort bij de laatstelijk door de verplichte
VWNW-kandidaat vervulde functie,
c. de derde periode, bedoeld in artikel 49bb, eerste lid: een
dienstverband bij een bij de Stichting Pensioenfonds ABP
aangesloten organisatie, indien het maximumsalaris van de voor
de functie geldende salarisschaal niet lager is dan het
maximumsalaris van de salarisschaal die twee schalen lager is
dan de salarisschaal die behoort bij de laatstelijk door de
verplichte VWNW-kandidaat vervulde functie, en het voor een
verplichte VWNW-kandidaat met een aanstelling in vaste dienst
een dienstverband voor onbepaalde tijd dan wel een
dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op een
dienstverband voor onbepaalde tijd betreft.

437 ARAR

49cc lid 2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een
§14.2
vrijwillige VWNW-kandidaat, met dien verstande dat de functie
passend is indien het maximumsalaris van de salarisschaal in de
nieuwe functie ten minste gelijk is aan het maximumsalaris van
de salarisschaal die behoort bij de laatstelijk door de vrijwillige
VWNW-kandidaat vervulde functie.

Als u tijdens uw begeleidingstraject op verzoek van uw
leidinggevende werkzaamheden gaat doen waardoor u uw
VWNW-plan niet kunt uitvoeren, wordt uw
begeleidingstraject tijdelijk stopgezet.
Als u tijdens uw begeleidingstraject verplichte VWNWkandidaat wordt, start voor u een nieuw begeleidingstraject
als verplichte VWNW-kandidaat.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

-

-

-

In bijzondere gevallen kan uw leidinggevende beslissen dat het nodig is om uw VWNW-plan aan te passen of om een
periode van zes maanden te verlengen vanwege uw
persoonlijke omstandigheden of vanwege het
begeleidingstraject. Als u met uw leidinggevende van mening
verschilt over verlenging van een periode, kunt u het verschil
van mening daarover voorleggen aan de
geschillencommissie.
Zie tabel (1e,2e,3e periode)
Deze tekst is onjuist. Het gaat om een passende functie en niet een geschikte functie.
In de eerste en tweede periode is een functie alleen passend Deze tekst wordt ondersteund door een tabel die boven
als dat een functie binnen de sector Rijk is. In de derde
de tekst hiernaast is geplaatst.
periode van het begeleidingstraject wordt het bereik
waarbinnen voor u een passende nieuwe functie is,
uitgebreid naar alle overheidsorganisaties die zijn
aangesloten bij het ABP. Als u verplichte VWNW-kandidaat
bent en een vast dienstverband heeft, moet aan die nieuwe
functie ook een vast dienstverband zijn verbonden of uitzicht
daarop.
Als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent moet een passende
functie minimaal dezelfde salarisschaal hebben als de functie
die u had voor u aan het begeleidingstraject begon.
Als u verplichte VWNW-kandidaat bent is dit alleen in de
eerste periode het geval. Tijdens de tweede en derde periode
mag een passende functie maximaal twee salarisschalen
lager zijn dan de salarisschaal van uw voormalige functie. In
dat geval heeft u nog twee jaar recht op VWNW-begeleiding
naar een functie met een salarisschaal van uw voormalige
functie; ook als u niet meer in een functie vinnen de sector
Rijk heeft.

-

Verwerkt in de vertaling van lid 1 (door andere opbouw
niet goed op te splitsen)

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

438 ARAR

49cc lid 3

Bij plaatsing van de VWNW-kandidaat in een functie waarvan de §14.2
salarisschaal lager is dan de salarisschaal die behoort bij de
laatstelijk door de VWNW-kandidaat vervulde functie, heeft
betrokkene gedurende twee jaar recht op VWNW-begeleiding,
gericht op de plaatsing in een functie met dezelfde salarisschaal
als de salarisschaal die behoort bij de laatstelijk door de VWNWkandidaat vervulde functie.

-

439 ARAR

49cc lid 4

Indien de VWNW-kandidaat daarmee instemt, kan het bevoegd §14.2
gezag afwijken van het eerste tot en met het derde lid.

-

440 ARAR

49dd lid 1

441 ARAR

49dd lid 2

Indien de vrijwillige VWNW-kandidaat na afloop van de derde
periode van het begeleidingstraject niet geplaatst is in een
andere functie, vervalt zijn status als vrijwillige VWNWkandidaat en vervalt zijn aanspraak op het begeleidingstraject
en op de voorzieningen, bedoeld in paragraaf 3 van dit
hoofdstuk.
Indien de verplichte VWNW-kandidaat na afloop van de derde
periode van het begeleidingstraject niet geplaatst is in een
andere functie, wordt onder onafhankelijke professionele
begeleiding een individueel vervolgtraject bepaald, dat in
beginsel is gericht op de aanvaarding van een andere functie
door de verplichte VWNW-kandidaat.

Uw werkgever kan u ook een aanbod doen voor een andere functie dan een passende functie. De keuze is aan u om dat
aanbod wel of niet te accepteren.
Als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent, en het na afloop van uw begeleidingstraject niet gelukt is om een passende functie
te vinden, stopt uw begeleiding en bent u geen VWNWkandidaat meer.

§14.2

Als u verplichte VWNW-kandidaat bent, en het na afloop van uw begeleidingstraject niet gelukt is om een passende functie
te vinden, start voor u een afrondende fase. In de
afrondende fase wordt het vinden van een andere functie
onder begeleiding van een mobiliteitsadviseur voortgezet en
daarvoor wordt eerst een nieuw VWNW-advies opgesteld.

-

442 ARAR

49dd lid 3

Tijdens het vervolgtraject, bedoeld in het tweede lid, heeft de
§14.2
verplichte VWNW-kandidaat aanspraak op een nieuw
begeleidingstraject en heeft hij aanspraak op de voorzieningen,
bedoeld in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met dien verstande
dat artikel 49cc, eerste lid, en 49gg, zesde en zevende lid niet
van toepassing zijn.

In deze fase is voor u een passende functie ook een functie buiten de overheid en een functie die meer dan twee
salarisschalen lager is dan uw voormalige functie. De
afrondende fase is in beginsel gericht op het vinden van een
andere functie voor u.

-

443 ARAR

49ee lid 1

VWNW-kandidaten hebben aanspraak op de voorzieningen,
bedoeld in de artikelen 49ff tot en met 49ss.

§14.3

Naast de maatwerk-voorzieningen in uw VWNW-plan, bevat Na deze tekst volgt in de cao waarvan van alle 14
het VWNW-beleid ook een aantal algemene voorzieningen
voorzieningen is aangegeven in welke situaties
die uw overstap naar een andere functie kunnen bevorderen. werknemers daarop recht hebben.
Van een aantal van deze voorzieningen kunt u ook gebruik
maken als u geen VWNW-kandidaat bent. In onderstaande
tabel is aangegeven welke VWNW-voorzieningen er zijn en of
u daar recht op heeft.

-

444 ARAR

49ee lid 2

Indien sprake is van een aanstelling in tijdelijke dienst geldt de
aanspraak, bedoeld in het eerste lid, gedurende maximaal de
resterende periode van die aanstelling.

§14.3

Als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft zijn de
termijnen van de VWNW-voorzieningen voor u beperkt tot
de resterende duur van uw arbeidsovereenkomst.

445 ARAR

49ff

De VWNW-kandidaat in vaste dienst aan wie op zijn aanvraag
§14.3
eervol ontslag wordt verleend in verband met de aanvaarding
van een functie buiten de overheid heeft, indien hij binnen twee
jaar na zijn indiensttreding buiten de overheid buiten zijn schuld
of toedoen wordt ontslagen, op grond van zijn ontslag als
ambtenaar aanspraak op een uitkering overeenkomstig het
Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de
sector Rijk.

§14.2

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Verwerkt in de vertaling van lid 1 (door andere opbouw
niet goed op te splitsen)

-

-

-

-

Als u een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever die niet is aangesloten bij het ABP en daarna binnen twee jaar
werkloos wordt, heeft u recht op de aanvullingen op de wwuitkering volgens deze cao als u een ww-uitkering ontvangt.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

446 ARAR

49gg lid 1

Aan de VWNW-kandidaat wordt een salarisgarantie gedurende §14.3
twee jaar toegekend indien hij een aangeboden functie
aanvaardt waarvan de berekeningsbasis lager is dan de
berekeningsbasis in de laatstelijk door de VWNW-kandidaat
vervulde functie.

Als u een functie met een lager salaris accepteert, heeft u
twee jaar recht op salarisgarantie en vervolgens op
salarissuppletie.

447 ARAR

49gg lid 2

Bij het bepalen van de hoogte van de salarisgarantie wordt bij
een functie binnen de sector Rijk voor de berekeningsbasis
uitgegaan van de som van het salaris op basis van artikel 5,
tweede lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984, de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering. Bij aanvaarding van een functie buiten de
sector Rijk wordt voor de berekeningsbasis uitgegaan van de
aldaar geldende vaste inkomensbestanddelen.

§14.3

De hoogte van de salarisgarantie en de salarissuppletie is:
Ten dele is dit ook de vertaling van artikel 2 van de
• het verschil tussen uw oude salaris en uw nieuwe salaris,
Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het VWNWbeide verhoogd met uw IKB-budget. Dit is in de situatie als u beleid. Zie aldaar.
een functie binnen de sector Rijk houdt.
• het verschil tussen uw oude salaris verhoogd met uw IKBbudget en uw salaris en andere vaste inkomensbestanddelen
in uw nieuwe functie. Dit is de situatie als u een
arbeidsovereenkomst met een werkgever buiten de sector
Rijk sluit.
Bij de berekening van het verschil wordt uw oude salaris
aangepast aan de salarisafspraken van deze cao.

448 ARAR

49gg lid 3

Bij plaatsing in een functie binnen de sector Rijk wordt de
salarisgarantie maandelijks uitgekeerd.

§14.3

Als u een functie binnen de sector Rijk houdt, dan wordt uw
salarisgarantie en salarissuppletie maandelijks betaald. Voor
de salarisgarantie hoeft u geen aanvraag in te dienen.
Uitbetaling van uw salarissuppletie kunt u aanvragen bij PDirekt.

De laatste twee volzinnen zijn geen vertaling van het
ARAR maar de uitkomst van het in de Overeenkomst
VWNW-beleid en WW-dossier afgesproken onderzoek om
technisch mogelijk te maken dat de salarissuppletie
pensioengevend wordt. Uitkomst was dat dit alleen
mogelijk was via uitbetaling daarvan door P-Direkt.

449 ARAR

49gg lid 4

Bij aanvaarding van een functie buiten de sector Rijk wordt de
volledige aanspraak op de salarisgarantie eenmalig uitgekeerd.

§14.3

-

450 ARAR

49gg lid 5

Na de periode van twee jaar, bedoeld in het eerste lid, kan de
§14.3
VWNW-kandidaat jaarlijks suppletie op zijn salaris aanvragen,
waarvan de hoogte wordt bepaald op grond van het tweede lid.
De salarissuppletie wordt één maal per jaar uitbetaald en volgt
de algemene salarisontwikkeling van de sector Rijk. Op verzoek
van de VWNW-kandidaat wordt de salarissuppletie maandelijks
uitgekeerd.

Als u in uw nieuwe functie een arbeidsovereenkomst met
een werkgever buiten de sector Rijk heeft, dan wordt uw
salarisgarantie als bedrag in een keer uitbetaald bij de
beëindiging van uw dienstverband.
Uitbetaling van uw salarissuppletie kunt u aanvragen binnen
zes maanden na afloop van het jaar waarvoor u uitbetaling
aanvraagt. Uw voormalige werkgever laat u weten waar u dit
kunt doen.

451 ARAR

49gg lid 6

In afwijking van het vijfde lid is voor een VWNW-kandidaat die §14.3
op de datum waarop hij de status van VWNW-kandidaat heeft
gekregen een diensttijd binnen de sector Rijk heeft van korter
dan vijf jaar, de maximale duur van de salarissuppletie gelijk aan
de duur van de diensttijd bij de sector Rijk. Voor de berekening
van de maximale duur van de suppletie wordt uitgegaan van de
datum van aanvang van de nieuwe functie waarvan de
berekeningsbasis lager is dan de berekeningsbasis van de
laatstelijk door de VWNW-kandidaat vervulde functie.

Dat na twee jaar recht op salarissuppletie is, volgt uit lid 5. -

-

(Dit ziet op de aanvraag van salarissuppletie door een
voormalige VWNW-kandidaat die een functie buiten de
sector Rijk heeft geaccepteerd. Momenteel is dat bij APG
– bij het einde van het dienstverband wijst de werkgever
op deze mogelijkheid en de wijze van aanvragen.
Maandelijkse uitbetaling ziet alleen op de situatie binnen
de sector Rijk (uitgevoerd door P-Direkt – zie boven) en
zou voor deze categorie ook geen verbetering zijn
aangezien de suppletie pas na het einde van het jaar kan
worden aangevraagd.

Als u op het moment waarop u VWNW-kandidaat werd
minder dan vijf jaar een functie binnen de sector Rijk had, is
uw recht op salarissuppletie tijdelijk. De duur daarvan is dan
gelijk aan de duur van uw dienstverband tot u VWNWkandidaat werd.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

452 ARAR

49gg lid 7

De salarisgarantie en de salarissuppletie zijn ten hoogste gelijk §14.3
aan het verschil tussen de berekeningsbasis in de laatstelijk
vervulde functie en de berekeningsbasis van een functie die
twee schalen lager is, met dien verstande dat indien voor de
laatstelijk vervulde functie een lagere salarisschaal geldt dan die
welke waarin de VWNW-kandidaat is ingedeeld, voor de
berekeningsbasis uitgegaan wordt van de salarisschaal waarin
de VWNW-kandidaat is ingedeeld.

Hierbij geldt dat uw salarisgarantie en salarissuppletie
Het “Hierbij” slaat op de vertaling van het tweede lid en in maximaal het verschil tussen de salarisschaal van uw oude
de cao aansluitend geplaatst.
functie en twee salarisschalen lager bedraagt.
Dit is anders als u:
• op verzoek van uw werkgever een functie accepteert of
• in de afrondende fase van uw VWNW-begeleiding een
functie accepteert met een salarisschaal die meer dan twee
salarisschalen lager is dan uw oude functie.
In dat geval heeft u recht op salarisgarantie en
salarissuppletie voor het gehele verschil.
Dit is ook anders als u in uw oude functie een hogere
salarisschaal had dan bij die functie hoorde. Ook in dat geval
heeft u recht op salarisgarantie en salarissuppletie voor het
gehele verschil.

453 ARAR

49gg lid 8

-

Verwerkt in de vertaling van lid 7: het blokje tekst dat
begint met: Dit is anders als u…tot de tekst die begint
met: Dit is ook anders als u….

454 ARAR

49gg lid 9

In afwijking van het zesde lid, zijn de salarisgarantie en de
§14.3
salarissuppletie gelijk aan het verschil tussen de
berekeningsbasis in de oorspronkelijke functie en de
berekeningsbasis in de nieuwe functie, indien de VWNWkandidaat heeft ingestemd met een plaatsing in een functie
waarvan de salarisschaal meer dan twee schalen lager is dan de
salarisschaal die behoort bij de laatstelijk door de VWNWkandidaat vervulde functie.
Bij regeling van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst
kunnen nadere regels worden gesteld over de berekeningswijze
van de salarisgarantie en de salarissuppletie en de wijze waarop
de salarissuppletie aangevraagd wordt.

-

Dit was de grondslag voor de Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werk beleid. De
inhoud daarvan is nu opgenomen in § 14.3 van de cao. Zie
bij die regeling voor de vertaling naar de cao-tekst.

455 ARAR

49hh lid 1

In afwijking van artikel 18b, eerste en derde lid, van het
§14.3
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bedraagt
de aflopende toelage, bedoeld in het eerste lid van dat artikel,
voor VWNW-kandidaten gedurende het eerste en tweede jaar
100%, het derde jaar 75%, het vierde jaar 50% en het vijfde jaar
25% van de berekeningsbasis, bedoeld in het tweede lid van dat
artikel, indien zijn bezoldiging als gevolg van de toepassing van
de bepalingen van dit hoofdstuk een blijvende verlaging
ondergaat.

Voor de aflopende vergoeding in tijd of geld en toelage geldt
het volgende afbouwschema:
Eerste twee jaar: 100% van het verschil
Derde jaar: 75 van het verschil
Vierde jaar: 50% van het verschil
Vijfde jaar: 25% van het verschil

In de cao zijn voor de drie aflopende voorzieningen
(waaronder de aflopende toelage) de aspecten die gelijk
zijn geregeld, algemeen geformuleerd onder het kopje:
Tijdelijke aflopende vergoeding en toelage.

456 ARAR

49hh lid 2

Bij de aanvaarding van een functie buiten de sector Rijk wordt §14.3
de volledige aanspraak op de aflopende toelage, bedoeld in het
eerste lid, eenmalig uitgekeerd.

Net als lid 1 is dit een van de algemene bepalingen onder het kopje: Tijdelijke aflopende vergoeding en toelage.

457 ARAR

49hh lid 3

Bij regeling van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst
kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van
dit artikel.

Als u een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever
buiten de sector Rijk, wordt uw aflopende vergoeding en
aflopende toelage voor de volledige periode van vijf jaar
uitgerekend en als bedrag in een keer uitbetaald bij uw
ontslag.
-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over de aflopende toelage.
Als cao-partijen daar aanleiding toe zien kunnen ze
nadere uitwerking van de bepalingen daarover toevoegen
aan de cao. Daarvoor is geen grondslag vooraf nodig.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

458 ARAR

49ii

In afwijking van artikel 12ba, tweede lid, en het bepaalde
§11.5
krachtens artikel 12bb van het Verplaatsingskostenbesluit 1989
heeft de VWNW-kandidaat, die als gevolg van een wijziging van
de plaats van tewerkstelling wordt verplaatst, gedurende twee
jaar na verplaatsing recht op volledige vergoeding van de door
het bevoegd gezag redelijk geachte pensionkosten.

-

Aanspraak is gekoppeld aan opdracht tot verhuizen. Dit
komt in private arbeidsrecht niet voor. Partijen hebben
wel besloten de oude regelingen voor verhuis- en
pensionkosten te bezien in het licht van de nieuwe
situatie en daarover in de volgende cao afspraken te
maken.

-

459 ARAR

49jj lid 1

Indien de reistijd van de VWNW-kandidaat voor woon§14.3
werkverkeer door een wijziging van de plaats van tewerkstelling
met meer dan 15 minuten per enkele reis toeneemt, wordt deze
extra reistijd, voor zover deze meer is dan 15 minuten,
gedurende twee jaar als werktijd aangemerkt.

Als uw reistijd vanwege de wijziging van uw werklocatie met minimaal 15 minuten enkele reis toeneemt, heeft u recht op
de aflopende vergoeding daarvoor.
[...]
U krijgt uw reistijd in tijd vergoed: deze wordt in mindering
gebracht op uw werktijd.

-

460 ARAR

49jj lid 2

-

-

461 ARAR

49jj lid 3

Gedurende het derde, vierde en vijfde jaar wordt respectievelijk §14.3
75%, 50% en 25% van de in het eerste lid bedoelde extra reistijd
als werktijd aangemerkt.
Voor de voormalige VWNW-kandidaat die de in het eerste lid
§14.3
bedoelde aanspraak heeft, en voor wie binnen twee jaar anders
dan op zijn aanvraag opnieuw de plaats van tewerkstelling
wijzigt, wordt bij de berekening van de extra reistijd uitgegaan
van de totale toename ten opzichte van de reistijd zoals die was
voor de eerste wijziging.

462 ARAR

49jj lid 4

Indien de tweede toename van de reistijd meer dan 15 minuten §14.3
bedraagt ten opzichte van de reistijd zoals die was na de eerste
wijziging, vangt de in het eerste en tweede lid genoemde
termijn, gedurende welke de aanspraak bestaat, opnieuw aan.

463 ARAR

49jj lid 5

De ambtenaar voor wie binnen twee jaar voor de tweede maal
anders dan op eigen aanvraag de plaats van tewerkstelling
wijzigt en voor wie pas na de tweede wijziging de toename van
de reistijd meer dan 15 minuten bedraagt, heeft aanspraak op
de voorziening, bedoeld in het eerste en tweede lid, vanaf de
tweede wijziging.

-

464 ARAR

49jj lid 6

Voor de bepaling van de reistijd wordt uitgegaan van de route
met de minste reistijd, berekend met de ANWB-routeplanner.

§14.3

465 ARAR

49jj lid 7

Bij de plaatsing in een functie binnen de sector Rijk kan het
§14.3
bevoegd gezag de werktijd, bedoeld in het eerste en tweede lid,
vergelden tegen het voor de VWNW-kandidaat geldende salaris
per uur direct voorafgaande aan de plaatsing in de nieuwe
functie, indien de VWNW-kandidaat daarmee instemt.

Zie bij artikel 49hh, lid 1.

Als uw werklocatie binnen twee jaar weer wijzigt, en uw
Zie voor de aanspraken bij een wijziging van werklocatie
reistijd daardoor extra toeneemt ten opzichte van uw reistijd vanwege eigen keuze de vertaling van lid 9.
voor de eerste wijziging van uw werklocatie, heeft u recht op
vergoeding voor die reistijd.

-

Als in dat geval uw extra reistijd met
• minimaal 15 minuten enkele reist toeneemt, start voor u
een nieuwe afbouwperiode van
vijf jaar voor de gehele extra reistijd ten opzichte van de
eerste wijziging van uw werklocatie
• minder dan 15 minuten enkele reis toeneemt, wordt uw
extra reistijd toegevoegd aan de aflopende vergoeding.
Hierbij wijzigt het afbouwschema niet.
-

-

-

Verwerkt in de vertaling van lid 4.

-

De reistijd wordt berekend met de ANWB-routeplanner.
Hierbij wordt uitgegaan van:
• de route met de minste reistijd en
• het vervoermiddel dat u heeft gebruikt en gaat gebruiken.

De toevoeging over gebruikte vervoermiddel komt uit de
toelichting van de amvb (Stbl 540, 2013).

-

Dit is alleen anders als u op verzoek van uw werkgever er
mee instemt dat u de extra reistijd krijgt vergoed in geld.

De “Dit is alleen anders” volgt in de cao direkt op de
vertaling van lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

466 ARAR

49jj lid 8

De waarde van de extra reistijd is gelijk aan uw salaris per
uur op de datum waarop uw werklocatie is gewijzigd.

467 ARAR

49jj lid 9

Bij de aanvaarding van een functie buiten de sector Rijk door de §14.3
VWNW-kandidaat wordt de volledige omvang van de werktijd,
bedoeld in het eerste lid en tweede lid, eenmalig vergolden
tegen het voor hem geldende salaris per uur direct
voorafgaande aan het ontslag.
De voormalige VWNW-kandidaat die de in het eerste lid
§14.3
bedoelde aanspraak heeft en voor wie de plaats van
tewerkstelling op zijn aanvraag wederom wijzigt, wordt de extra
reistijd herberekend. Bij een afname van de reistijd wordt de
reistijd die als werktijd geldt naar rato aangepast. Bij een
toename van de reistijd blijft de tegemoetkoming, bedoeld in
het eerste en tweede lid ongewijzigd.

Zie onder 49hh, lid 2 voor de uitbetaling in een keer.

-

Als u binnen twee jaar na de wijziging van uw werklocatie,
zelf kiest voor een verandering van uw werklocatie, wordt de
extra reistijd opnieuw berekend. Deze herberekening kan
niet leiden tot een hogere aflopende vergoeding voor extra
reistijd en heeft geen gevolgen voor het afbouwschema.

-

468 ARAR

49kk lid 1

In afwijking van artikel 12b, eerste lid, van het
§14.3
Verplaatsingsbesluit 1989 heeft de voormalige VWNWkandidaat, die na een wijziging van de plaats van tewerkstelling
in verband met plaatsing op grond van de bepalingen van dit
hoofdstuk de nieuwe plaats van tewerkstelling doelmatig per
openbaar vervoer kan bereiken, maar daar geen gebruik van
maakt, gedurende een jaar aanspraak op de volledige
tegemoetkoming, bedoeld in artikel 12a van dat besluit.

Als uw reiskosten voor woon-werkverkeer toenemen
vanwege de wijziging van uw werklocatie, heeft u mogelijk
recht op de aflopende vergoeding daarvoor. Dit is het geval
als u voorheen een hoge reiskostenvergoeding ontving
omdat u uw werklocatie niet praktisch met het openbaar
vervoer kon bereiken en u uw nieuwe werklocatie:
• we praktisch met het openbaar vervoer kunt bereiken maar
u daarvan geen gebruik maakt. In dat geval heeft u recht op
een aflopende toelage van het verschil tussen:
o een lage reiskostenvergoeding en een hoge
reiskostenvergoeding. Dit is in de situatie als u een
arbeidsovereenkomst met de Staat houdt;
o de vergoeding voor woon-werkverkeer waar u bij uw
werkgever buiten de Staat recht op heeft en de hoge
reiskostenvergoeding volgens deze cao. Dit is de situatie als
uw werklocatie wijzigt omdat u een arbeidsovereenkomst
met een werkgever buiten de sector Rijk sluit.

-

469 ARAR

49kk lid 2

Aan de voormalige VWNW-kandidaat:
§14.3
a. voor wie de reiskosten voor woon- werkverkeer toenemen
ten gevolge van een wijziging van de plaats van tewerkstelling in
verband met plaatsing op grond van de bepalingen van dit
hoofdstuk,
b. die de oude en de nieuwe plaats van tewerkstelling niet of
niet doelmatig kan bereiken per openbaar vervoer, en
c. voor wie de feitelijke kosten meer bedragen dan de
tegemoetkoming, bedoeld in artikel 12a van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989,
wordt gedurende het eerste en tweede jaar na plaatsing in de
nieuwe functie een extra tegemoetkoming toegekend ter
hoogte van het verschil.

• ook niet praktisch met het openbaar vervoer kunt
bereiken. In dat geval heeft u recht op een aflopende toelage
van het verschil tussen:
o een hoge reiskostenvergoeding zonder en met toepassing
van de maximale vaste reiskostenvergoeding. Dit is in de
situatie als u een functie binnen de sector Rijk houdt;
o de vergoeding voor woon-werkverkeer waar u bij uw
werkgever buiten de sector Rijk recht op heeft en de hoge
reiskostenvergoeding zonder toepassing van de maximale
vaste reiskostenvergoeding volgens deze cao. Dit is de
situatie als uw werklocatie wijzigt omdat u een
arbeidsovereenkomst met een werkgever buiten de sector
Rijk sluit.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

470 ARAR

49kk lid 3

Het tweede, derde en negende lid van artikel 49jj zijn van
overeenkomstige toepassing.

§14.3

Als uw werklocatie binnen twee jaar weer wijzigt, en uw
reiskosten voor woon-werkverkeer daardoor extra
toenemen, heeft u recht op een vergoeding voor die
reiskosten. Deze extra kosten worden op de bovenstaande
manier berekend:
• als uw werklocatie in het tweede jaar wijzigt start voor u
een nieuwe afbouwperiode van vijf jaar voor het gehele
bedrag van extra reiskosten ten opzichte van de eerste
wijziging van uw werklocatie.
• als uw werklocatie in het eerste jaar wijzigt wordt het
bedrag aan extra reiskosten toegevoegd aan de lopende
vergoeding, waarbij het afbouwschema niet wijzigt.

-

-

471 ARAR

49kk lid 4

Bij de aanvaarding van een dienstbetrekking buiten de sector
Rijk wordt de volledige aanspraak op de tegemoetkoming,
bedoeld in het eerste en tweede lid lid, eenmalig uitgekeerd.

§14.3

-

-

472 ARAR

49kka lid 1

473 ARAR

49kka lid 2

De bedragen, bedoeld in de artikelen 49hh, tweede lid, 49jj,
§14.3
achtste lid, en artikel 49kk, tweede lid, bedragen tezamen niet
meer dan€ 79.000 [Red: per 1 januari 2019: € 81.000] of niet
meer dan de som van twaalf maandsalarissen verhoogd met de
vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, indien deze som
hoger is.
Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt telkens met
§27.4
ingang van 1 januari bij regeling van Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herzien
overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals
deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de
Macro-Economische Verkenningen, in het voorafgaande jaar is
geraamd. Het bedrag wordt daarbij afgerond op het naaste
veelvoud van € 1.000.

Als u binnen twee jaar na de wijziging van uw werklocatie,
zelf kiest voor een verandering van uw werklocatie, worden
de extra reiskosten opnieuw berekend. Deze herberekening
kan niet leiden tot een hogere aflopende vergoeding voor
extra reistijd en heeft geen gevolgen voor het
afbouwschema.
Hierbij geldt als voorwaarde dat de som van uw aflopende
vergoedingen voor reistijd en reiskosten en uw aflopende
toelage niet hoger mag zijn dan momenteel maximaal €
83.000 of twaalf maandsalarissen verhoogd met 16,37% IKBbudget als dat een hoger bedrag is.
Maximale stimuleringspremie - Maximale bedrag
transitievergoeding - Per 1 januari

Het bij afzonderlijke regeling wijzigen van het maximale bedrag is niet meer nodig. In de nieuwe situatie stellen
cao-partijen de afgesproken indexeringswijze jaarlijks
vast. De afspraak hoe wordt geindexeerd is opgenomen in
de tabel met indexatiebepalingen onder overig.

474 ARAR

49ll lid 1

Aan de VWNW-kandidaat die in verband met zijn plaatsing in
een functie in opdracht van het bevoegd gezag is verhuisd,
wordt eenmalig een bedrag toegekend van € 11.637,69 ter
tegemoetkoming in de daarmee verband houdende kosten,
indien de verhuizing plaatsvindt binnen twee jaar nadat de
opdracht om te verhuizen is gegeven.

§11.5

Als uw werklocatie wijzigt of als u dichter bij uw werklocatie
gaat wonen, kunt u recht hebben op een vergoeding voor de
kosten van tijdelijke andere woonruimte en/of voor de
kosten vanwege uw verhuizing. Voor deze vergoedingen
blijven tijdelijk nog de oude regelingen van toepassing. Hier
vindt u de uitleg daarover.

Aanspraak is gekoppeld aan opdracht tot verhuizen. Dit
komt in private arbeidsrecht niet voor. Partijen hebben in
§ 27.1 van de cao wel het voornemen opgenomen om het
verouderde samenstel van verhuiskostenvergoedingen,
dat bovendien niet goed past binnen de
arbeidsverhoudingen van het private arbeidsrecht, in de
volgende cao te vervangen door een nieuwe
verhuiskostenvergoeding.

475 ARAR

49ll lid 2

In de gevallen waarin de VWNW-kandidaat en zijn echtgenoot
beiden in aanmerking komen voor het bedrag bedoeld in het
eerste lid ontvangt elk de helft daarvan.

§11.5

-

Zie lid 1.

476 ARAR

49mm

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de VWNW-kandidaat §14.3
desgewenst na plaatsing in een functie binnen de sector Rijk
minimaal 20% van zijn werktijd flexibel kan werken indien het
aanvaarden van die functie hierdoor wordt bevorderd, tenzij de
aard van de werkzaamheden zich daartegen verzet. De
flexibiliteit heeft betrekking op de werktijden en de plaats waar
gewerkt wordt.

De verhoging van het maximumbedrag per 1 januari 2020 is niet verwerkt in het na 31 december 2019 vervallen
ARAR

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u in uw nieuwe
functie minimaal 20% van uw werktijd met uw werktijden of
werklocaties kunt variëren, als het accepteren van een
functie daardoor gemakkelijk voor u wordt. Dit is alleen niet
het geval als flexibel werken door de aard van uw
werkzaamheden niet mogelijk is.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

477 ARAR

49nn

Indien het bevoegd gezag binnen zes maanden na plaatsing in
een functie binnen de sector Rijk besluit dat de VWNWkandidaat is geplaatst in een functie die niet passend is, heeft
betrokkene vanaf de dag dat hem dit besluit hem ter kennis is
gebracht, aanspraak op het begeleidingstraject en de
voorzieningen, bedoeld in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met
dien verstande dat de perioden van het begeleidingstraject die
voor de plaatsing in de nieuwe functie zijn doorlopen, in
mindering worden gebracht op de periode van het nieuwe
begeleidingstraject.

§14.3

Als uw werkgever binnen zes maanden nadat u bent gaan
werken in uw nieuwe functie tot de conclusie komt dat die
functie voor u toch niet passend is, dan start voor u weer een
VWNW-begeleidingstraject met de bijbehorende
voorzieningen. In dat geval wordt de duur van uw oude
VWNW-begeleidingstraject in mindering gebracht op de
termijn van uw nieuwe VWNW-begeleidingstraject.

-

478 ARAR

49oo lid 1

Een VWNW-kandidaat met een aanstelling in vaste dienst die
buiten de sector Rijk een dienstverband voor onbepaalde tijd
heeft aanvaard en die buiten zijn schuld of toedoen binnen de
eerste twaalf maanden daarvan wordt ontslagen, wordt
ondersteund door zijn voormalig bevoegd gezag bij het vinden
van ander werk.

§14.3

Als u een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever
buiten de sector Rijk en uw dienstverband wordt buiten uw
schuld beëindigd, dan heeft u recht op ondersteuning van uw
voormalige werkgever bij het vinden van ander werk. Hierbij
gelden als voorwaarden dat u:
• een vaste arbeidsovereenkomst had met de sector Rijk;
• u binnen twaalf maanden bent ontslagen nadat u een vaste
arbeidsovereenkomst met een werkgever buiten de sector
Rijk hebt gesloten, of
• u bent ontslagen uit een tijdelijke arbeidsovereenkomst
met uitzicht op een vast dienstverband met een werkgever
buiten de sector Rijk.

-

479 ARAR

49oo lid 2

Een VWNW-kandidaat met een aanstelling in vaste dienst die
§14.3
buiten de sector Rijk een dienstverband voor bepaalde tijd heeft
aanvaard met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde
tijd en die buiten zijn schuld of toedoen wordt ontslagen, wordt
ondersteund door zijn voormalig bevoegd gezag bij het vinden
van ander werk.

-

-

480 ARAR

49pp lid 1

De VWNW-kandidaat heeft bij eervol ontslag aanspraak op een §14.3
diensttijdgratificatie als bedoeld in artikel 79, tweede lid.

Als u uw arbeidsovereenkomst opzegt of deze buiten uw
De woorden “gedeeltelijke jubileumuitkering” in de caoschuld wordt beëindigd, heeft u recht op een gedeeltelijke
tekst linken naar de tekst daarover in § 6.4
jubileumuitkering. Daarvoor moet u wel voldoen aan de
voorwaarden om voor een gedeeltelijke jubileumuitkering in
aanmerking te komen,

481 ARAR

49pp lid 2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de
ambtenaar die deel uitmaakt van een aangewezen groep als
bedoeld in artikel 49s, tweede lid.

§14.3

Tabel 14.3

482 ARAR

49qq lid 1

Het bevoegd gezag legt de VWNW-kandidaat bij eervol ontslag
niet de terugbetalingsverplichting, bedoeld in artikel 33g,
achtste lid, en artikel 59, zesde lid, op.

§14.3

Als u uw arbeidsovereenkomst opzegt of deze buiten uw
schuld wordt beëindigd, geldt voor u niet de
terugbetalingsverplichting voor studiekostenvergoeding en
betaald ouderschapsverlof.

Verwerkt in de vertaling van lid 1

Artikel arbeidsrecht

-

Dat een werknemer die onderdeel uitmaakt van een
aangewezen groep recht heeft op de gedeeltelijke
jubileumuitkering volgt uit de tabel die is opgenomen aan
het begin van § 14.3 waar van alle 14 algemene VWNWvoorzieningen is aangegeven wie daar aanspraak op
heeft.
-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

483 ARAR

49qq lid 2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de
ambtenaar die deel uitmaakt van een aangewezen groep als
bedoeld in artikel 49s, tweede lid, en die aan een VWNWonderzoek heeft deelgenomen.

§14.3

Tabel 14.3

Dat voor een werknemer die onderdeel uitmaakt van een aangewezen groep de terugbetalingsverplichting voor
studiekostenvergoeding en betaald ouderschapsverlof
niet gelden volgt uit de tabel die is opgenomen aan het
begin van § 14.3 waar van alle 14 algemene VWNWvoorzieningen is aangegeven wie daar aanspraak op
heeft.

484 ARAR

49rr lid 1

De verplichte VWNW-kandidaat heeft een voorrangspositie op §14.3
ambtenaren die geen voorrangspositie hebben bij de vervulling
van vacatures:
a. binnen de sector Rijk, en
b. binnen een zelfstandig bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1
van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen dat geen
onderdeel uitmaakt van de Staat, indien dat zelfstandig
bestuursorgaan dat schriftelijk heeft verklaard.

Als verplichte VWNW-kandidaat heeft u een voorrangspositie
bij vacatures bij de organisaties binnen de sector Rijk. Deze
voorrangspositie heeft u ook bij zelfstandige
bestuursorganen die schriftelijk hebben verklaard bij
vacatures een voorrangspositie te geven aan verplichte
VWNW-kandidaten die een arbeidsovereenkomst met de
Staat hebben.

De woorden “voorrangspositie bij vacatures” linken naar § 12.6. In deze paragraaf is de tekst over voorrangspositie
opgenomen die voorheen was beschreven in de
toelichting van de Amvb waarmee het VWNW-beleid is
geïntroduceerd.

485 ARAR

49rr lid 2

Indien een zelfstandig bestuursorgaan de schriftelijke verklaring, §12.7
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, heeft gegeven, heeft de
verplichte VWNW-kandidaat bij de vervulling van vacatures
dezelfde voorrangspositie als de werknemer in dienst van dat
zelfstandig bestuursorgaan die ingevolge artikel 15, eerste lid,
van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen met
overeenkomstige toepassing van artikel 49r, onderdeel e, van
het Algemeen Rijksambtenarenreglement verplichte VWNWkandidaat is.

Dezelfde voorrangspositie geldt ook voor verplichte VWNW- kandidaten van zelfstandige bestuursorganen die schriftelijk
hebben verklaard bij vacatures een voorrangspositie te geven
aan verplichte VWNW-kandidaten die een
arbeidsovereenkomst met de Staat hebben.

-

486 ARAR

49ss lid 1

Aan de verplichte VWNW-kandidaat die een functie aanvaardt §14.3
bij een organisatie die niet is aangesloten bij de Stichting
Pensioenfonds ABP en die aanspraak heeft op een
voorwaardelijke pensioenaanspraak, kent het bevoegd gezag
een bijdrage toe ter hoogte van die aanspraak. Tevens kan het
bevoegd gezag de verplichte VWNW-kandidaat een aanvullende
bijdrage toekennen voor het in de toekomst op te bouwen
pensioen.

Als verplichte VWNW-kandidaat heeft u recht op een
vergoeding voor uw pensioenopbouw als u een
arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever die niet is
aangesloten bij ABP. Deze vergoeding is het bedrag dat nodig
is om uw recht op voorwaardelijk pensioen te compenseren.

-

487 ARAR

49ss lid 2

Aan de vrijwillige VWNW-kandidaat die een functie aanvaardt
bij een organisatie die niet is aangesloten bij de Stichting
Pensioenfonds ABP, kan het bevoegd gezag een bijdrage
toekennen voor de pensioenopbouw.

Daarnaast kan uw werkgever u een aanvullende vergoeding geven voor uw toekomstige pensioenopbouw bij uw nieuwe
werkgever. Deze vergoeding kan uw werkgever u ook geven
als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent.

-

488 ARAR

49ss lid 3

De in het eerste en tweede lid bedoelde bijdrage wordt bij leven §14.3
van de VWNW-kandidaat twee jaar na verlening van het ontslag
uitbetaald, voor zover de ambtenaar in die periode geen
aanspraak heeft gemaakt op de in artikel 49ff bedoelde
voorziening van een bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid
voor de sector Rijk, voor zover de ambtenaar gedurende die
twee jaar niet in dienst is geweest bij een organisatie die
aangesloten is bij het ABP.

-

-

§14.3

De vergoeding voor pensioenopbouw ontvangt u twee jaar
nadat uw dienstverband is beëindigd, maar niet als:
• u een beroep heeft gedaan op aanvullingen op de wwuitkering volgens deze cao
• uw recht op voorwaardelijk pensioen is hersteld omdat u
daarna een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een
werkgever die wel is aangesloten bij ABP.

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

489 ARAR

49tt lid 1

Aan de VWNW-kandidaat wordt op zijn aanvraag een
stimuleringspremie bij ontslag toegekend, indien hij afziet van
zijn aanspraak op het begeleidingstraject en de voorzieningen,
bedoeld in paragraaf 3 van dit hoofdstuk.

§14.4

U heeft de keuze om af te zien van uw VWNW-begeleiding en uw VWNW-voorzieningen en in plaats daarvan uw
dienstverband te beëindigen met recht op een
stimuleringspremie.

-

490 ARAR

49tt lid 2

Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaar die
§14.4
VWNW-kandidaat is geworden gedurende een voorbereidende
fase in verband met een wijziging van de plaats van
tewerkstelling zonder dat sprake is van een dreigende opheffing
van functies of vermindering van uitwisselbare functies als
bedoeld in artikel 49s, tweede lid, onder b.

U heeft geen recht op een stimuleringspremie als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent geworden in een voorbereidende
fase vanwege de verhuizing van uw werklocatie waarbij geen
sprake was van dreigende overtolligheid vanwege opheffing
van functies of vermindering van uitwisselbare functies.

-

491 ARAR

49tt lid 3

De hoogte van de stimuleringspremie bedraagt één
§14.4
maandsalaris per rekenkundige maand. Voor de verplichte
VWNW-kandidaat bedraagt de stimuleringspremie één
maandsalaris per rekenkundige maand vermenigvuldigd met het
aantal voor de betrokkene resterende maanden voor het
begeleidingstraject gedeeld door 18.

Als u voorafgaand aan uw ontslag al een aantal maanden
VWNW-begeleiding heeft gehad, ontvangt u naar rato een
lagere stimuleringspremie dan volgens de
pensioenjarentabel. Het aantal maandsalarissen wordt dan
vermenigvuldigd met uw resterend aantal maanden VWNWbegeleiding en vervolgens gedeeld door 18. Bij het
vaststellen van het resterend aantal maanden VWNWbegeleiding wordt geen rekening gehouden met een
verlenging daarvan die u mogelijk heeft gekregen.

De laatste volzin is ter vervanging van het hanteren van
de term “rekenkundige” maanden VWNW-begeleiding.
Voor de berekening van de stimuleringspremie tellen
alleen de standaard 18 maanden mee en niet de
eventuele verlenging van de begeleidingsperiode. In het
ARAR werd daarom gesproken over rekenkundige
maanden (en de reden daarvoor uitgelegd in de
toelichting van de Amvb waarmee het VWNW-beleid is
geintroduceerd). In de cao is deze toelichting nu verwerkt
in de tekst.

492 ARAR

49tt lid 4

De rekenkundige maanden, bedoeld in het derde lid, zijn:
§14.4
a. vier maanden voor VWNW-kandidaten die minder dan tien
jaren overheidswerknemer zijn als bedoeld in artikel 2, eerste
lid, van de Wet privatisering ABP,
b. acht maanden voor VWNW-kandidaten die tien tot twintig
jaren overheidswerknemer zijn als bedoeld in artikel 2, eerste
lid, van de Wet privatisering ABP;
c. twaalf maanden voor VWNW-kandidaten die twintig tot
vijfentwintig jaren overheidswerknemer zijn als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van de Wet privatisering ABP,
d. achttien maanden voor VWNW-kandidaten die vijfentwintig
tot dertig jaren overheidswerknemer zijn als bedoeld in artikel
2, eerste lid, van de Wet privatisering ABP,
e. vierentwintig maanden voor VWNW-kandidaten die dertig of
meer jaren overheidswerknemer zijn als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van de Wet privatisering ABP.

De hoogte van uw stimuleringspremie is afhankelijk van uw
ABP-pensioenjaren:
- Aantal pensioenjaren - Aantal maandsalarissen
- minder dan 10 4
- 10 tot 20 8
- 20 tot 25 12
- 25 tot 30 18
- 30 of meer 24

-

493 ARAR

49tt lid 5

In afwijking van het vierde lid is het aantal rekenkundige
maanden het aantal hele maanden tot het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste en
tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, indien dit aantal
lager is dan de aantallen bedoeld in het vierde lid.

In een aantal andere gevallen wordt uw stimuleringspremie
ook lager dan volgens de pensioenjarentabel. Het aantal
maandsalarissen kan namelijk niet hoger zijn dan:
• het aantal maanden tot het bereiken van uw AOW-leeftijd
• het aantal maanden dat u nog een tijdelijke
arbeidsovereenkomst met de Staat heeft.

Het eerste bolletje ziet op de verlaging bedoeld in lid 5.
Het tweede bolletje is de (verduidelijkte) bepaling in het
ARAR (49ee, lid 2) dat voorzieningen voor werknemers
met een tijdelijke aanstelling niet doorlopen na afloop van
het dienstverband.

§14.4

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

494 ARAR

49tt lid 6

Bij het vaststellen van de teller, bedoeld in het derde lid, wordt §14.4
uitgegaan van de datum waarop de VWNW-kandidaat het
ontslag wil laten ingaan waarbij tussen de aanvraag en de
gewenste ontslagdatum de opzegtermijn ten minste een maand
bedraagt, met dien verstande dat een maand opzegtermijn niet
in mindering wordt gebracht op de resterende maanden van het
begeleidingstraject in de teller.

Een maand opzegtermijn bij uw ontslag wordt niet in
mindering gebracht op uw resterend aantal maanden VWNWbegeleiding.

-

495 ARAR

49tt lid 7

Daarnaast kan uw stimuleringspremie niet hoger zijn dan
momenteel € 83.000 of twaalf maanden salaris verhoogd
met 16,37% IKB-budget als dat een hoger bedrag is.

-

496 ARAR

49tt lid 8

De stimuleringspremie bedraagt ten hoogste € 79.000 [Red: per §14.4
1 januari 2019: € 81.000] of niet meer dan de som van twaalf
maandsalarissen verhoogd met de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering van de VWNW-kandidaat, indien deze som
hoger is. Artikel 49kka, tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing.
De stimuleringspremie wordt terugbetaald indien:
§14.4
a. de voormalige VWNW-kandidaat terugkeert naar een functie
binnen de sector Rijk binnen het aantal maanden van zijn
volgens het vierde lid vastgestelde rekenkundige periode van
VWNW-begeleiding;
b. de voormalige VWNW-kandidaat vanwege ontslag op zijn
aanvraag een werkloosheidsuitkering wordt toegekend ten laste
van het bevoegd gezag, of
c. de voormalige VWNW-kandidaat buitengewoon verlof is
verleend krachtens de in het tiende lid gestelde regels en hij na
afloop van het buitengewoon verlof terugkeert naar een functie
binnen de sector Rijk binnen het voor de betrokkene op grond
van het vierde lid vastgestelde rekenkundige periode.

U moet uw stimuleringspremie terugbetalen als u:
• na uw ontslag, vanwege dat ontslag een ww-uitkering
ontvangt, of
•binnen een periode die korter is dan het aantal maanden
salaris van uw stimuleringspremie weer een
arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever binnen de
sector Rijk.

Onderdelen a en c zijn samengevoegd tot het tweede bolletje.

497 ARAR

49tt lid 9

Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties kunnen regels worden gesteld over het
inzetten van de stimuleringspremie ten behoeve van
buitengewoon verlof , waarbij aan VWNW-kandidaten op hun
verzoek buitengewoon verlof wordt verleend.

-

-

Dit was de grondslag voor de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof.
De inhoud daarvan is nu opgenomen in §
14.4. Zie bij die regeling voor de vertaling
naar de cao-tekst.

498 ARAR

49tt lid 10

In aanvulling op het negende lid bepaalt Onze Minister bij
regeling of van de mogelijkheid tot het inzetten van de
stimuleringspremie ten behoeve van buitengewoon verlof,
waarbij aan VWNW-kandidaten op hun verzoek buitengewoon
verlof wordt verleend gebruik kan worden gemaakt.

§14.4

U heeft de keuze om uw stimuleringspremie geheel of
gedeeltelijk te ruilen voor een periode van verlof. Daarmee
stelt u uw ontslagdatum dus uit. Deze keuze heeft u niet als
in het personeelsreglement van uw organisatie deze
keuzemogelijkheid is uitgesloten.

499 ARAR

49uu lid 1

Er is een rijksbrede commissie VWNW-beleid.

-

-

De cao is op het punt van het regelen van de aanspraak op de uitruil niet technische
omgezet. Alleen als de uitruilmogelijkheid niet
wordt toegepast moet dat worden opgenomen
in het personeelsreglement. Dit is gedaan uit
praktische overwegingen; aangezien er maar
één organisatie binnen het Rijk de uitruil niet
aanbiedt.
Voor een organisatie die wil afzien van de
uitruil van de stimuleringspremie voor een
periode van VWNW-verlof, geldt de in § 26.3
opgenomen overlegverplichting (onder het
Rijksbrede commissie VWNW-beleid is
opgegaan in de geschillencommissie
beschreven in § 16.2. De in dit artikel
genoemde onderwerpen worden nu door die
commissie behandeld.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

500 ARAR

49uu lid 2

Als u dat wenst, kunt u zonder tussenkomst van het RABA
terecht bij de geschillencommissie als u een verschil van
mening heeft met uw werkgever over:
• een aantal onderwerpen rond uw begeleiding naar ander
werk bij het VWNW-beleid
Het gaat hierbij om een verschil van mening over de
volgende onderwerpen:
- de inhoud van het VWNW-advies
- de faciliteiten in het VWNW-plan
- het verlengen van een periode van zes maanden VWNWbegeleiding
- (een klacht over) de wijze waarop de werkgever de VWNWbegeleiding uitvoert
- een redelijke termijn voor de werknemer om na
outsourcing te wennen aan de nieuwe situatie
een te sluiten overeenkomst of de beslissing die de
werkgever in de afrondende fase wil nemen.

In § 14.2 staat de mogelijkheid een geschil aan de
geschillencommissie voor te leggen steeds bij het
betreffende onderwerp. Zie daarvoor ook de vertaling van
ARAR artikelen 49x lid 8; 49y lid vijf; 49bb lid zeven; en
49dd lid twee. De rol van de VWNW-commissie voor
klachten was in het ARAR alleen in artikel 49uu geregeld.
In de cao is het ook benoemd in § 14.2.
De taak van de geschillencommissie bij outsourcing volgt
niet uit de technische omzetting. Zie de vertaling van
ARAR-artikel 49vv.
De tekst “een aantal onderwerpen rond uw begeleiding
naar ander werk bij het VWNW-beleid” linkt naar de
definitie daarvan in bijlage 1.

501 ARAR

49uu lid 3

De commissie, bedoeld in het eerste lid, heeft tot taak:
§16.2 en B1
a. op verzoek van het bevoegd gezag of op verzoek van de
ambtenaar die het betreft het bevoegd gezag te adviseren over
het advies naar aanleiding van een VWNW-onderzoek nadat een
nieuw advies is uitgebracht als bedoeld in artikel 49x, achtste
lid,
b. het bevoegd gezag te adviseren over de te nemen beslissing
op een bezwaarschrift tegen een besluit als bedoeld in artikel
49y, vijfde lid, inzake toekenning van faciliteiten in het VWNWplan,
c. het bevoegd gezag te adviseren over de te nemen beslissing
op een bezwaarschrift tegen een besluit als bedoeld in artikel
49bb, zevende lid, om een periode van het begeleidingstraject
niet te verlengen,
d. het bevoegd gezag te adviseren over de afhandeling van een
klacht over gedragingen van het bevoegd gezag in het kader van
het VWNW-begeleidingstraject,
e. op verzoek van het bevoegd gezag of op verzoek van de
verplichte VWNW-kandidaat die het betreft het bevoegd gezag
te adviseren over een geschil over een voorgenomen besluit
inzake het vervolgtraject, bedoeld in artikel 49dd, tweede lid.
De commissie spant zich in haar advies uiterlijk vier weken na
ontvangst van een verzoek als bedoeld in het tweede lid, onder
a of e, uit te brengen.

-

De werkwijze van degeschillencommissie staat niet in cao maar in het Reglement Geschillencommissie CAO Rijk, dat
is geplaatst op www.caorijk.nl

502 ARAR

49uu lid 4

Het bevoegd gezag kan van het advies, bedoeld in het tweede
lid, onder a of e, slechts gemotiveerd afwijken.

Omdat het de bedoeling is dat de uitspraak van de
geschillencommissie zoveel mogelijk wordt gevolgd, moet uw
werkgever de beslissing uitstellen. Na ontvangst van
uitspraak van de geschillencommissie kan uw werkgever de
aangekondigde beslissing of een andere beslissing nemen en
deze uitvoeren. Als uw werkgever met zijn beslissing afwijkt
van de uitspraak van de geschillencommissie dan moet dit
gemotiveerd gebeuren.

De vertaling in de cao is wat uitgebreider dan die in het
ARAR omdat dit voor 1 januari 2019 volgde uit de
Algemene wet bestuursrecht en dus niet in het ARAR
opgenomen hoefde te worden.

-

503 ARAR

49uu lid 5

De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar
werkzaamheden aan het overleg van Onze Minister voor Wonen
en Rijksdienst met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel.

-

Zie onder lid 3.

-

504 ARAR

49uu lid 6

Bij regeling van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst
worden regels gesteld met betrekking tot de benoeming van de
leden en de werkwijze van de commissie.

-

Dit was de grondslag voor de Regeling rijksbrede
commissie VWNW-beleid. De inhoud daarvan is nu
opgenomen in § 16.2 van de cao. Zie bij de die regeling
naar de vertaling naar de cao-tekst..

-

§16.2

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

505 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

49vv lid 1

Indien een onderdeel van de sector Rijk wordt geprivatiseerd of §14.1 en §26.3
verzelfstandigd dan wel de werkzaamheden van dat onderdeel
worden uitbesteed of overgedragen aan andere overheden
buiten de sector Rijk, wordt een sociaal plan opgesteld.

Bijzonderheden

Als:
“is wettelijk bepaald” linkt naar de BW-bepalingen over
• uw organisatie of organisatieonderdeel wordt
overgang van onderneming.
geprivatiseerd of verzelfstandigd of
• uw werkzaamheden worden verplaatst naar een werkgever
die niet is genoemd in deze cao
is wettelijk bepaald dat u in de meeste situaties mee gaat
naar de nieuwe organisatie. In een dergelijke situatie spreekt
uw werkgever daarvoor met de vakbonden een sociaal plan
af om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Artikel arbeidsrecht

-

Als:
• een organisatie of organisatieonderdeel wordt
geprivatiseerd of verzelfstandigd of
• als werkzaamheden worden uitbesteed of overgedragen
aan een overheidsorganisatie buiten de sector Rijk,
spreekt een werkgever met de vakbonden een sociaal plan
af.
506 ARAR

49vv lid 2

De betrokken ambtenaren gaan overeenkomstig het bepaalde
in het sociaal plan over naar de private onderneming, het
zelfstandig bestuursorgaan of de andere overheden buiten de
sector Rijk. Aan hen wordt eervol ontslag verleend.

§14.1

-

Werkwijze bij outsourcing is geregeld in het BW (overgang Art. 7:667 t/m 7:668a
van onderneming).
BW

507 ARAR

49vv lid 3

De betrokken ambtenaar die op basis van het sociaal plan niet
kan overgaan naar de private onderneming, het zelfstandig
bestuursorgaan of de andere overheden buiten de sector Rijk,
wordt verplichte VWNW-kandidaat.

§14.1

-

Dit was in het ARAR dubbelop ten opzichte van artikel
49r, onderdeel e, punt 2, aangezien een outsourcing ook
een reorganisatie is. Deze dubbeling is in de cao niet
overgenomen.

508 ARAR

49vv lid 4

De ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, die is aangesteld in
§14.1
tijdelijke dienst voor een proeftijd of die is aangesteld in vaste
dienst, heeft een terugkeergarantie gedurende een periode van
twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment van overgang
naar de private onderneming, het zelfstandig bestuursorgaan of
een overheid buiten de sector Rijk.

Als u:
- een vast dienstverband heeft of een tijdelijk dienstverband
om uw geschiktheid te beoordelen voor een vast
dienstverband;
- overgaat naar de nieuwe organisatie
- en niet kunt wennen aan de nieuwe situatie
dan heeft u de eerste twaalf maanden recht om terug te
keren naar uw voormalige organisatie. U probeert zes
maanden te wennen aan de nieuwe situatie. Dit is alleen
anders als het niet redelijk is van u te verwachten dat u het
zes maanden probeert. Als u een verschil van mening heeft
over wat hierbij redelijk is, kunt u het verschil daarover
voorleggen aan de geschillencommissie.

De terugkeergarantie is niet technisch omgezet aangezien er bij beëindiging van een vast dienstverband bij
terugkeer binnen zes maanden bij dezelfde werkgever
altijd sprake is van een vast dienstverband. Dit volgt uit
artikel 7:667, lid 4 BW. Ter vervanging van de daardoor
technisch niet om te zetten ARAR-bepaling hebben caopartijen daarvoor een alternatief afgesproken.

509 ARAR

49vv lid 5

De ambtenaar die gebruik maakt van de terugkeergarantie,
§14.1
bedoeld in het vierde lid, kan na terugkeer zonder herplaatsing
maximaal twaalf maanden in dienst blijven. Tijdens deze
periode zijn de paragrafen 2 tot en met 6 van dit hoofdstuk van
overeenkomstige toepassing op de ambtenaar, met dien
verstande dat de artikelen 49cc, eerste lid, onderdelen a en b,
en 49dd, tweede en derde lid, niet van toepassing zijn.

Als het u niet lukt om te wennen aan de nieuwe situatie en u gebruik maakt van uw recht om terug te keren, dan sluit u
een tijdelijke arbeidsovereenkomst met de Staat voor een
periode van twaalf maanden. Het doel is om in die periode
ander werk in een vast dienstverband voor u te realiseren.
Tijdens dit dienstverband heeft u dezelfde rechten en
plichten als een verplichte VWNW-kandidaat.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

510 ARAR

49vv lid 6

-

511 ARAR
512 ARAR

49ww
49xx

De ambtenaar die aangesteld was in vaste dienst en die gebruik maakt van de terugkeergarantie, bedoeld in het vierde lid,
wordt eervol ontslagen indien hij twaalf maanden na terugkeer
niet kan worden herplaatst.
[Vervallen per 01-01-2018]
Het bevoegd gezag kan de aanspraak op het begeleidingstraject §14.1
en de voorzieningen, bedoeld in paragraaf 3 en 4 van dit
hoofdstuk toekennen aan een andere ambtenaar voor zover
daarmee de plaatsing van een VWNW-kandidaat een functie
moet krijgen of dat een bijdrage wordt geleverd aan het
realiseren van een taakstelling.

Plaatsmakersregeling
Uw werkgever kan de bepalingen van dit hoofdstuk ook
toepassen op werknemers die daarom verzoeken maar geen
VWNW-kandidaat zijn. Hierbij geldt dat daarmee een VWNWkandidaat een functie moet krijgen of dat een bijdrage
wordt geleverd aan het realiseren van een taakstelling.

-

513 ARAR
514 ARAR

49yy
49zz

[Vervallen per 01-01-2018]
De artikelen 49jj, eerste tot en met het zevende lid, 49kk, eerste §14.3
lid, en artikel 49ll zijn van overeenkomstige toepassing op de
ambtenaar van wie de plaats van tewerkstelling wijzigt vanwege
een wijziging van de locatie van zijn organisatie.

-

-

515 ARAR

49aaa

Het bevoegd gezag kan afwijken van de bepalingen in dit
hoofdstuk voor zover toepassing gelet op het belang dat deze
bepalingen beogen te beschermen, zal leiden tot een
onbillijkheid van overwegende aard voor de ambtenaar.

Uw werkgever kan beslissen om in bijzondere situaties af te
wijken van de bepalingen in dit hoofdstuk als de toepassing
daarvan in uw situatie zeer onredelijk is.

516 ARAR

50 lid 1

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat dit nu is geregeld Art. 6 Aw 2017 jo. 7:611
in de Ambtenarenwet 2017 en ook is geregeld in het BW., BW

517 ARAR

50 lid 2

De ambtenaar is gehouden de plichten uit zijn functie
voortvloeiende nauwgezet en ijverig te vervullen en zich te
gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt.
Het is de ambtenaar verboden in dienst uniformkledingstukken te dragen, tenzij deze van regeringswege zijn verstrekt of
voorgeschreven.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Op grond van het
Art. 7:660 BW
instructierecht kan een werkgever kledingvoorschriften
geven. Als dit voor een groep werknemers wordt gedaan
zal dit zijn opgenomen in het personeelsreglement van de
organisatie,

518 ARAR

50 lid 3

-

Zie lid 2.

519 ARAR

51 lid 1

Het is de ambtenaar verboden bij gekleed gaan in uniform
insignes of andere onderscheidingstekens te dragen, tenzij deze
van regeringswege zijn verstrekt of voorgeschreven of tot het
dragen daarvan door Onze Minister-President vergunning is
verleend.
De ambtenaar is verplicht een eed of een belofte af te leggen. -

-

520 ARAR

51 lid 2

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake het
afleggen door de ambtenaar van de eed of de belofte.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat dit nu is geregeld Art. 7 Aw 2017
in de Ambtenarenwet 2017.
Dit artikellid is niet overgenomen omdat dit nu is geregeld Art 5 UBAw 2017
in het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

521 ARAR

51 lid 3

Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt het formulier vastgesteld dat wordt
gebruikt voor het afleggen door de ambtenaar van de eed of de
belofte.

-

H14 (inleiding)

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Zie onder lid 4. Ontslag zoals in deze ARAR-bepaling
beschreven kan in in het private arbeidsrecht niet.

-

Vervallen
Dat een werknemer van wie de werklocatie wijzigt ook
recht heeft op de voorzieningen bij verhuizen, en de
tijdelijke vergoedingen voor extra reistijd en extra
reiskosten volgt uit de tabel die is opgenomen aan het
begin van § 14.3 waar van alle 14 algemene VWNWvoorzieningen is aangegeven wie daar aanspraak op
heeft.
-

Dit artikellid was de grondslag voor de regeling
Vaststelling formulier eed/belofte rijksambtenaren. De
inhoud daarvan is nu geregeld in Hoofdstuk I Rijk van de
bijlage Eed en belofteformulieren van het
Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

-

-

Bijlage UBAw 2017

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

522 ARAR

52

Ter zake van niet-naleving van bepalingen, welke redelijkerwijs
niet kunnen worden geacht den ambtenaar bekend te zijn,
worden hem geen voordeelen onthouden of nadeelen
toegebracht.

-

-

Dit artikel is niet overgenomen aangezien het algemeen Art. 7:611 en 6:248 BW
verbintenissenrecht, een bepaling bevat die hetzelfde
regelt als art. 52 ARAR. Daarnaast valt de inhoud van deze
bepaling onder goed werkgeverschap.

523 ARAR
524 ARAR

53
54

[Vervallen per 23-10-1998]
Indien de ambtenaar verhinderd is zijn dienst te verrichten, is hij verplicht daarvan, onder opgave van redenen, zoo tijdig
mogelijk mededeeling te doen, ten einde vertraging of hinder in
den dienst zooveel doenlijk te voorkomen.

-

525 ARAR

55 lid 1

De ambtenaar kan worden verplicht te gaan wonen of te blijven wonen in of nabij de gemeente die hem als standplaats is
aangewezen of waartoe zijn standplaats behoort, indien dit naar
het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is in verband
met de goede vervulling van zijn functie.

-

Vervallen
Dit artikel is niet overgenomen. Een werkgever kan
7:611 BW
instructies geven over de wijze waarop een werknemer
moet melden dat die verhinderd is. De meldplicht dat niet
gewerkt kan worden volgt ook uit het goed
werknemerschap.
Dit artikel ziet op een opdracht tot verhuizen en is niet
overgenomen omdat een dergelijke opdracht niet past
binnen het private arbeidsrecht. Dit is geen gemis
aangezien opdracht tot verhuizen alleen nog in
uitzonderlijke gevallen plaats vond.,

526 ARAR

55 lid 2

De ambtenaar aan wie de verplichting is opgelegd in of nabij de in het eerste lid bedoelde gemeente te gaan wonen, is
gehouden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee jaar nadat
die verplichting is opgelegd, daaraan gevolg te geven.

-

Zie lid 1..

527 ARAR

56 lid 1

De ambtenaar is verplicht, indien hem eene ambts- of
dienstwoning ter bewoning is aangewezen, deze te betrekken
en zich ter zake van de bewoning en het gebruik te gedragen
naar de voorschriften, die daaromtrent zijn gesteld.

-

-

528 ARAR

56 lid 2

-

529 ARAR

57 lid 1

530 ARAR

57 lid 2

Hij draagt de onderhoudskosten, welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik gemeenlijk voor rekening van den huurder
zijn, tenzij door het bevoegd gezag ter zake eene afwijkende
regeling is vastgesteld.
De ambtenaar kan op zijn aanvraag een andere functie worden opgedragen.
Wanneer het belang van de dienst zulks vordert, is de
ambtenaar verplicht een andere passende functie als bedoeld in
artikel 49aa, te aanvaarden.

Dit artikel ziet op het betrekken van een dienstwoning en is niet overgenomen omdat er nog slechts drie
dienstwoningen binnen de sector Rijk in gebruik zijn
(betreft sterfhuisconstructies) en er geen nieuwe gevallen
zullen volgen.
zie lid 1.
-

531 ARAR

57 lid 3

Het opdragen van een andere functie aan de ambtenaar,
bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, vindt plaats door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in
overeenstemming met Onze Minister.

-

-

Het overleg tussen de minister van BZK en de minister
waar een TMG-lid wordt geplaatst is geen aangelegenheid
voor de cao. De afspraken daarover zijn opgenomen in
het Kaderboek bedrijfsvoering Rijk.

532 ARAR

57 lid 4

Het opdragen van een andere functie aan de ambtenaar,
bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder b of c, vindt plaats door
Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

-

-

Het overleg tussen de minister van BZK en de minister
waar de overige ABD-leden (niet zijnde een TMG-lid)
wordt geplaatst is geen aangelegenheid voor de cao. De
afspraken daarover zijn opgenomen in het Kaderboek
bedrijfsvoering Rijk.

-

533 ARAR

57a

[Vervallen per 01-12-2005]

-

-

Vervallen

-

-

Artikel arbeidsrecht

Een dergelijke kan-bepaling is in het private arbeidsrecht niet nodig.
Dit artikellid is niet overgenomen omdat het BW (inclusief Art. 7:613 BW
jurisprudentie) regelen wat een werknemer qua
accepteren van ander werk opgelegd kan worden (anders
dan middels afspraak).

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

534 ARAR

57b lid 1

Indien de ambtenaar van 57 jaar of ouder op diens aanvraag
§12.6
een functie wordt opgedragen waaraan een salarisschaal is
verbonden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds
voor hem geldende salarisschaal, wordt op zijn salaris een
inhouding toegepast.

Als u 58 jaar of ouder bent en met uw werkgever afspreekt
om te gaan werken in een minder belastende functie met
een lagere salarisschaal, krijgt u de salarisschaal die hoort bij
uw nieuwe functie. Bij de overgang is uw salarisnummer in
uw nieuwe salarisschaal gelijk aan uw salarisnummer in uw
oude salarisschaal.

Met ingang van 1 januari 2020 hebben alle salarisschalen dezelfde 11 salarisnummers (0 t/m 10); zie paragraaf 2.3
van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk
(2018-2020).
Tav de leeftijd: afgesproken is om de SOR-afspraak om de
aanvangsleeftijd PAS te koppelen aan de
pensioenrekenleeftijd ook op deze voorziening toe te
passen. Dit uit oogpunt van consistentie en om
ingewikkelde uitleg over wel of geen pensioenopbouw bij
aanvang te voorkomen.

535 ARAR

57b lid 2

De inhouding is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat de §12.6
ambtenaar geniet en het salaris dat de ambtenaar zou genieten
bij inpassing in de bij de nieuwe functie behorende salarisschaal
op hetzelfde salarisnummer. Indien dit salarisnummer in
laatstbedoelde salarisschaal niet voorkomt, geschiedt de
inpassing op het naastlagere salarisnummer.

In de cao worden geen inhoudingen op salaris of
bezoldiging meer gehanteerd. Via deze formulering wordt
materieel hetzelfde gerealiseerd.

536 ARAR

57b lid 3

Indien na 52 weken ziekte de doorbetaling van de bezoldiging
§12.6
op grond van artikel 37, eerste lid, wordt teruggebracht tot
70%, wordt de inhouding over die uren opgeschort voor de duur
van de ziekte.

• de salarisschaal van uw oude functie het uitgangspunt blijft
om:
- de hoogte te bepalen van uw IKB-budget;
- vast te stellen of bij re-integratie bij langdurige
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte sprake is van passend
werk;
- te bepalen of sprake is van een passende functie in het
geval u VWNW-kandidaat wordt; en
- de hoogte te bepalen van uw salarisgarantie of
salarissuppletie in verband met het VWNW-beleid.
• als u langdurig ziek wordt, u tijdens de periode dat uw
werkgever 70% van uw maandinkomen betaalt, recht heeft
op een toelage. De hoogte van deze toelage is 70% van het
verschil tussen het maandinkomen dat u in uw oude functie
gehad zou hebben en de hoogte van uw maandinkomen in
uw nieuwe functie;

Zie onder lid 2: met deze formulering wordt materieel
hetzelfde geregeld als in de oude situatie.

-

537 ARAR

57b lid 4

In bijzondere gevallen kan Onze Minister geheel of gedeeltelijk
van de inhouding afzien.

§12.6

-

-

538 -

-

-

§12.6

• uw werkgever in bijzondere gevallen kan beslissen u een
toelage te geven om het verschil tussen het salaris van uw
oude functie en uw nieuwe functie geheel of gedeeltelijk te
compenseren.
• uw werkgever voor uw pensioenopbouw het
pensioengevend inkomen aan ABP opgeeft dat hoort bij uw
oude functie;

539 -

-

-

§12.6

540 ARAR

58 lid 1

De ambtenaar kan worden verplicht tijdelijk andere ambtelijke
werkzaamheden te verrichten dan die, welke hij gewoonlijk
verricht, mits die werkzaamheden hem redelijkerwijs kunnen
worden opgedragen. Hij kan echter niet worden verplicht
werkzaamheden te verrichten in de plaats van stakers of
uitgeslotenen in particuliere dienst, tenzij de opgedragen
werkzaamheden worden verricht in dienst van het lichaam,
waarbij hij werkzaam is, en voor de openbare dienst tijdens de
staking of uitsluiting, dan wel als onmiddellijk gevolg daarvan
redelijkerwijze dadelijk noodzakelijk zijn te achten.

-

Artikellid ingevoegd om te verduidelijken dat de
pensioenopbouw niet wijzigt vanwege deelname aan
functieverlichting. Het ABP-pensioenreglement voorziet
daarin.
Als u deelneemt aan de PAS-regeling dan telt deze aanvulling Met deze passage wordt op het punt van de PAS
mee bij de vermindering van uw salaris bij het vaststellen van materieel hetzelfde geregeld als in de oude situatie,
de hoogte van uw PAS-aanvulling.
waarbij ipv een aanvulling op het salaris, het oude salaris
werd doorbetaald; dat in geval van PAS zou worden
verminderd.
Deze bepaling is niet overgenomen. De mogelijkheid om Art. 7:660 BW
tijdelijk andere werkzaamheden op te dragen, mits die
werkzaamheden de werknemer redelijkerwijs kunnen
worden opgedragen valt onder het instructierecht van het
BW.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

541 ARAR

58 lid 2

Voorts kan aan de ambtenaar door Onze Minister de
verplichting worden opgelegd in tijden van oorlog,
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden andere
werkzaamheden te verrichten dan die, welke hij gewoonlijk
verricht, mits die werkzaamheden strekken ter uitvoering van
de taak, welke het ministerie waarbij hij werkzaam is of
waaronder de dienst of instelling, waarbij hij werkzaam is,
ressorteert, in die tijden heeft of zal krijgen, dan wel ertoe
strekken een zo goed en ongestoord mogelijke uitvoering van
die taak te verzekeren.

-

Cao-partijen hebben besloten om in de cao geen
voorzieningen op te nemen voor eventuele tijden van
oorlog(sgevaar). Voor de situatie om in overige
buitengewone omstandigheden geldt hetzelfde als voor
lid 1. Partijen bezien nog of en zo ja, waar een intern
“onderkruipersverbod” bij stakingen in de cao moet
worden opgenomen.

-

542 ARAR

58 lid 3

De ambtenaar aan wie de in het vorige lid bedoelde verplichting is opgelegd, is tevens te allen tijde verplicht lessen te volgen en
deel te nemen aan oefeningen, die verband houden met de in
dat lid bedoelde werkzaamheden.

-

Zie lid 2.

-

543 ARAR

58 lid 4

Bij de toepassing van het bepaalde in de vorige leden wordt
voor zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke
omstandigheden van de ambtenaar.
De ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen om
tevens werkzaam te zijn als bedrijfshulpverlener als bedoeld in
artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet ontvangt een
vergoeding indien hij de taken in verband met
bedrijfshulpverlening in voldoende omvang verricht.

-

-

Deze bepaling is niet overgenomen omdat dit volgt uit de Art. 7:611 BW
BW-bepaling over goed werkgeverschap.

544 ARAR

58a lid 1

§11.4

Als uw werkgever u heeft aangewezen om op te treden als
bedrijfshulpverlener (BHV-er) en u de daarbij behorende
taken heeft uitgevoerd, heeft u recht op een vergoeding.

-

-

545 ARAR

58a lid 2

De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt per jaar:
a. voor de basisbedrijfshulpverlener: € 231,27;
b. voor de allroundbedrijfshulpverlener: € 462,53;
c. voor de bedrijfshulpverlener die door het bevoegd gezag is
aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot
bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 693,81.

§11.4

U ontvangt deze vergoeding na afloop van het jaar waarin u
BHV-er was. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van
uw rol als BHV-er en bedraagt momenteel:
BHV-rol-- BHV-vergoeding per jaar
Basishulpverlener-- € 251,31
Allround BHV-er-- € 502,59
BHV-er met leidinggevende taken-- € 753,90

Bedragen in cao-bepaling zijn opgenomen in een tabel in
§ 11.4.

-

546 ARAR

58a lid 3

De aanspraak op de vergoeding wordt berekend naar het
§11.4
bedrag van de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, op de
eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van het
jaar waarin betrokkene bedrijfshulpverlener was. De vergoeding
voor een gedeelte van een jaar wordt berekend naar
evenredigheid van het aantal hele maanden dat de aanwijzing
tot bedrijfshulpverlener heeft geduurd.

De hoogte van de vergoeding die u ontvangt is afhankelijk
van het aantal volledige maanden dat u in het voorafgaande
jaar bedrijfshulpverlener was. Als u tijdens dat jaar van BHVrol bent veranderd geldt voor uw vergoeding de rol die u aan
het einde van dat jaar vervulde.

-

547 ARAR

58a lid 4

De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, ontvangt vijf jaar na
§11.4
diens aanwijzing tot bedrijfshulpverlener en vervolgens elke vijf
jaar daarna zolang de aanwijzing duurt, een jubileumtoeslag ten
bedrage van:
a. € 378,44 na vijf jaar;
b. € 462,53 na tien jaar;
c. € 551,89 na vijftien jaar en na elke vijf jaar daaropvolgend.

Als u langere tijd bedrijfshulpverlener bent, ontvangt u een
BHV-jubileumuitkering:
Aantal jaar-- BHV-Jubileumuitkering
Na 5 jaar-- €411,22
Na 10 jaar-- € 502,59
Na 15 jaar, en na elke volgend vijf jaar-- € 599,70

-

Bedragen in cao-bepaling zijn opgenomen in een tabel in
§ 11.4.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

548 ARAR

58a lid 5

In afwijking van artikel 23 van het Bezoldigingsbesluit
§11.4
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 worden taken in het kader
van de bedrijfshulpverlening die in opdracht van het bevoegd
gezag als overwerk worden verricht, vergoed voor alle
aangewezen ambtenaren en uitsluitend met een bedrag in geld,
met dien verstande dat voor elk uur overwerk een vergoeding
wordt toegekend ten bedrage van 125% van het salaris per uur,
behorende bij het maximumsalaris van salarisschaal 7.

Als u vanwege uw werkzaamheden als BHV-er moet
overwerken, dan heeft u voor die werktijd recht op een
overwerkvergoeding van momenteel € 25,13 per uur.

549 ARAR

58a lid 6

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst past de bedragen,
bedoeld in het tweede en vierde lid, aan overeenkomstig de
algemene salarisontwikkeling van het rijkspersoneel.

Vergoedingsbedragen voor bedrijfshulpverleners – Afspraken Het bij afzonderlijke regeling wijzigen van het maximale loonsverhoging CAO Rijk
bedrag is niet meer nodig. In de nieuwe situatie stellen
cao-partijen de afgesproken indexeringswijze jaarlijks
vast. De afspraak hoe wordt geïndexeerd is opgenomen in
de tabel met indexatiebepalingen onder vergoedingen.

550 ARAR

58b lid 1

Het bevoegd gezag breidt de formatie van de organisatorische eenheid waar de ambtenaar die lid is van de ondernemingsraad
werkzaam is, uit met de tijd die met toepassing van de artikelen
17 en 18 van de Wet op de ondernemingsraden voor die
ambtenaar is vastgesteld, voor zover dit noodzakelijk is om
gedurende de periode van het lidmaatschap de door de
organisatorische eenheid te verrichten werkzaamheden te
realiseren.

-

Zie vertaling lid 2 (De volzin die begint met Dit is alleen
anders… en de daarop volgende zin).

-

551 ARAR

58b lid 2

De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, heeft op zijn aanvraag §3.4
voor de resterende duur van zijn lidmaatschap van de
ondernemingsraad recht op uitbreiding van zijn arbeidsduur
met het aantal uren waarmee het bevoegd gezag vanwege dat
lidmaatschap op grond van het eerste lid de formatie heeft
uitgebreid. Artikel 21, tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing. Een aanvraag als bedoeld in de eerste volzin wordt
niet toegewezen zolang de ambtenaar geheel of gedeeltelijk
ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte.

Als u lid bent van een ondernemingsraad, heeft u recht op
uitbreiding van uw arbeidsduur. Dit kan met het aantal uren
waarvan uw werkgever samen met de ondernemingsraad
heeft vastgesteld dat die nodig zijn om de taken in de
ondernemingsraad uit te voeren. Dit is alleen anders als u
binnen uw huidige arbeidsduur over die uren voor de
ondernemingsraad kunt beschikken omdat u op verzoek van
uw werkgever uw takenpakket heeft verminderd. Voor de
uren die u nodig heeft voor de ondernemingsraad, regelt uw
werkgever extra capaciteit als dat nodig is om de
werkzaamheden van uw organisatie(onderdeel) uit te
voeren. Deze uitbreiding mag niet tot gevolg hebben dat uw
arbeidsduur hoger wordt dan gemiddeld 40 uur per week. De
uitbreiding is gekoppeld aan uw lidmaatschap van de
ondernemingsraad en eindigt als u geen lid van de
ondernemingsraad meer bent.
U heeft geen recht op deze uitbreiding van uw arbeidsduur
naar meer dan gemiddeld 36 uur per week als u:
• geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent vanwege
ziekte
• gebruik maakt van de PAS-regeling
• met ouderschapsverlof bent
• met langdurend bijzonder verlof bent of
• een WIA-uitkering ontvangt.

Bij de formulering van de cao-bepaling is ook rekening
gehouden met hetgeen is toegelicht in de nota van
toelichting op dat artikel (Stbl.2006, 670, toelichting
onder kopje “I en II, onderdeel D, en III, onderdeel B”).

-

§27.4

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

-

Volgnr. Regeling

552 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

59 lid 1

De ambtenaar kan in het belang van de rijksdienst worden
verplicht om scholing te volgen, voor zover dat redelijkerwijs
van hem kan worden verlangd. Bij het opleggen van de
verplichting tot het volgen van scholing worden
studiefaciliteiten toegekend.

§12.3

Voor het uitoefenen van uw functie of voor uw loopbaan kan
het van belang zijn een studie of opleiding te volgen. Daarbij
kunt u recht hebben op studiefaciliteiten. De hoogte daarvan
hangt af van de reden waarom u de studie of opleiding volgt.
Als u op verzoek van uw leidinggevende een studie of
opleiding volgt of daarover met uw leidinggevende afspraken
heeft gemaakt als onderdeel van loopbaanafspraken, heeft u
recht op studiefaciliteiten. Deze zijn opgenomen in
onderstaande tabel.

In deze bepaling is nu ook aanleiding vierde lid
(loopbaanafspraken) vervat.

-

-

Artikellid wordt niet overgenomen want is verouderd.
Herplaatsingskandidaten bestaan niet meer. Voor VWNWkandidaten geldt dat studiefaciliteiten zijn opgenomen in
hun VWNW-plan.

553 ARAR

59 lid 2

De ambtenaar die is aangewezen als herplaatsingskandidaat als
bedoeld in de artikelen 49d en 49e, en die een studie volgt of
gaat volgen die aantoonbaar bijdraagt aan het realiseren van
vastgelegde loopbaanafspraken dan wel het kunnen plaatsen in
een andere functie worden studiefaciliteiten toegekend.

554 ARAR

59 lid 3

De in het eerste en tweede lid bedoelde faciliteiten zijn:
a. een volledige vergoeding van de met de studie gemoeide
scholingskosten;
b. 100% verlof met behoud van bezoldiging voor de tijd die is
gemoeid met:
1° het volgen van lessen en stages die een onlosmakelijk
onderdeel uitmaken van de opleiding;
2° contacturen die een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van
de opleiding;
3° zelfstudie van maximaal een dag per week, en
4° het afleggen van examens.

555 ARAR

59 lid 4

§12.3

Aan de ambtenaar, niet zijnde de ambtenaar, bedoeld in het
§12.3 en B1
eerste of tweede lid, die een studie volgt of gaat volgen die naar
het oordeel van het bevoegd gezag aantoonbaar bijdraagt aan
het realiseren van vastgelegde loopbaanafspraken worden de
volgende studiefaciliteiten toegekend:
a. een volledige vergoeding van de met de studie gemoeide
scholingskosten;
b. 50% verlof met behoud van bezoldiging voor de tijd die is
gemoeid met:
1° het volgen van lessen en stages die een onlosmakelijk
onderdeel uitmaken van de opleiding;
2° contacturen die een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van
de opleiding;
3° zelfstudie van maximaal een dag per week, en
4° het afleggen van examens.

In de uitleg zal nog de volgende zin worden opgenomen:
Uw werkgever kan u alleen verplichten een opleiding te
volgen wanneer dat redelijkerwijs voor de uitvoering van
uw werkzaamheden kan worden verlangd. Dit volgt uit
het BW (goed werkgeverschap).

verzoek leidinggevende:-- onderdeel loopbaanafspraken:-Artikellid is verwerkt in de tabel die is opgenomen in §
andere reden:
12.3 en de zin daar direct onder over doorbetaling
studiekosten-vergoeding-- 100%-- 100%-- maximaal 50%
maandinkomen.
studieverlof-- 100% studietijd-- 50% studietijd--maximaal
25%
studietijd-- verlof voor zelfstudie-- maximaal 1 dag per week-maximaal 1 dag per week-- reis- en verblijfkosten-- als bij dienstreizen-- als bij
dienstreizen-- -

-

Voor studieverlof en zelfstudie geldt dat uw maandinkomen
tijdens het verlof volledig wordt doorbetaald.
Studieverlof: De tijd die nodig is voor:
- het volgen van lessen en stages
- contacturen die voor de studie vereist zijn en
- de tijd die nodig is voor het afleggen van examens.

Artikellid is verwerkt in de tabel opgenomen in § 12.3 (zie lid 3. deels verwerkt in de vertaling van lid 1 .

Definitie studieverlof en studiekostenvergoeding zijn
opgenomen in de definitielijst (bijlage 1 van de cao).
Studiekostenvergoeding: De vergoeding voor gemaakte
De tweede volzin van de definitie van
kosten voor alle door de onderwijsinstelling verplicht
studiekostenvergoeding is afkomstig uit de Nota van
gestelde onderwijsmiddelen, excursies en studiereizen en de Toelichting van de Amvb waarmee dit artikel is gemaakt
les- en examengelden. Andere gemaakte kosten, zoals
(Stb. 2013, 489, laatste zin Artikel I, onderdeel I: Onder
kantoorbenodigdheden of een computer, vallen niet onder scholingskosten vallen dus niet de kosten die de
studiekosten.
ambtenaar maakt voor internet, computers, printers en
bijkomende kosten als inktpatronen, mappen, papier en
dergelijke.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

556 ARAR

59 lid 5

Aan de niet in het eerste tot en met vierde lid bedoelde
§12.3
ambtenaar die een studie volgt of gaat volgen, kan het bevoegd
gezag de volgende studiefaciliteiten toekennen:
a. een vergoeding van de met de studie gemoeide
scholingskosten tot ten hoogste 50% van deze scholingskosten;
b. ten hoogste 25% verlof met behoud van bezoldiging voor de
tijd die is gemoeid met het volgen van lessen en stages die een
onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de opleiding, en het
afleggen van examens.

Als u een studie of opleiding volgt om een andere reden
Dit artikellis is verwerkt in de tabel die is opgenomen in § heeft u geen recht op studiefaciliteiten. Als uw werkgever
12.3. Zie lid 3 en deels vertaald via de zin hiernaast die
daar aanleiding voor ziet, kunt u wel studiefaciliteiten krijgen vlak boven die tabel staat.
tot maximaal het niveau dat daarvoor in onderstaande de
tabel is opgenomen.

557 ARAR

59 lid 6

De ambtenaar kan worden verplicht tot terugbetaling van de
§12.3
aan hem toegekende vergoeding van de scholingskosten:
a. bij onvoldoende resultaat in de scholing en bij tussentijds
afbreken van de scholing, indien dit aan eigen schuld of toedoen
van de ambtenaar is te wijten;
b. bij ontslag tijdens het volgen van de scholing en in bijzondere
gevallen bij ontslag binnen een termijn van ten hoogste drie
jaren na het met voldoende resultaat afronden van de scholing,
tenzij de ambtenaar binnen een maand na zijn ontslag elders in
dienst treedt binnen de rijksdienst of aansluitend aan zijn
ontslag recht heeft op een uitkering op grond van werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid of ouderdomspensioen.

In sommige gevallen kan uw werkgever u verplichten de
studiekostenvergoeding geheel of gedeeltelijk terug te
betalen. Dit is het geval als u:
• door eigen schuld onvoldoende resultaat behaalt;
• door eigen schuld de studie of opleiding tussentijds
afbreekt;
• tijdens het volgen van de studie of opleiding uw
dienstverband beëindigt en in bijzondere gevallen ook als uw
dienstverband binnen drie jaar na afronding van de studie of
opleiding beëindigt. In dat geval is de terugbetaling maximaal
naar rato van de verstreken tijd sinds u uw studie of
opleiding heeft afgerond. Uw werkgever kan u niet
verplichten de studiekostenvergoeding geheel of gedeeltelijk
terug te betalen als het initiatief voor de beëindiging van het
dienstverband bij uw werkgever ligt. Dit is alleen anders als
de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst heeft ontbonden
op grond van ernstig verwijtbaar handelen als u bent
ontslagen om een dringende reden. Uw werkgever kan u ook
niet verplichten de studiekosten geheel of gedeeltelijk terug
te betalen als u:
- binnen een maand na het einde van uw dienstverband weer
in dienst treedt bij een organisatie binnen de sector Rijk;
- VWNW-kandidaat bent of deel uitmaakt van een doelgroep
die is aangewezen voor de voorbereidende fase van het
VWNW-beleid
- aansluitend aan het einde van uw dienstverband recht
heeft op een uitkering voor werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid;
- met pensioen gaat.

558 ARAR

59 lid 7

De verplichting tot terugbetaling wordt niet opgelegd aan de
ambtenaar die binnen de in artikel 49g bedoelde termijn nadat
hij is aangewezen als herplaatsingskandidaat als bedoeld in de
artikelen 49d en 49e, op zijn aanvraag eervol ontslag wordt
verleend wegens de aanvaarding van een functie buiten de
rijksdienst.

-

-

Artikellid is niet overgenomen want is verouderd.
Herplaatsingskandidaten bestaan niet meer. Voor VWNWkandidaten is vrijstelling van de terugbetalingsverplichting
geregeld in § 14.3.

559 ARAR

59 lid 8

Het bevoegd gezag kan toestaan dat het verlof voor zelfstudie,
bedoeld in het derde lid, onderdeel b, onder 3°, en vierde lid,
onderdeel b, onder 3°, geldt voor meer dan maximaal een dag
per week.

§12.3

Uw leidinggevende kan u meer verlof voor zelfstudie
toekennen als daar aanleiding voor is.

-

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

560 ARAR

59 lid 9

Op reizen en verblijf en de vergoeding van de daaruit
§12.3
voortvloeiende kosten, die de ambtenaar in het kader van
scholing als bedoeld in het eerste, tweede of vierde lid maakt, is
het bepaalde bij of krachtens het Reisbesluit binnenland of het
Reisbesluit buitenland van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat:
a. in afwijking van artikel 6, tweede lid, van het Reisbesluit
binnenland de vergoeding van kosten, voor zover binnen
Nederland met de trein wordt gereisd, gelijk is aan de gemaakte
kosten op basis van het tarief van de tweede klasse, en;
b. Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst, voor zover het
reizen betreft waarvan het beginpunt of het eindpunt buiten
Nederland ligt, kan afwijken van het krachtens artikel 6, vierde
lid, van het Reisbesluit buitenland bepaalde.

Uw reis- en verblijfkosten vanwege uw opleiding en studie
worden op dezelfde manier vergoed als bij een dienstreis.
Afwijkend daarvan geldt dat als u met de trein reist, u de
kosten voor 2e klasse vergoed krijgt en als u met het vliegtuig
reist de kosten voor economy klasse of een vergelijkbare
klasse.

-

561 ARAR

59 lid 10

-

Artikellid is verwerkt in de definitie van
studiekostenvergoeding. Zie lid 4.

-

562 ARAR

60

In deze bepaling wordt onder scholingskosten verstaan de
kosten voor de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde
onderwijsmiddelen, les- en examengelden en verplicht gestelde
excursies of studiereizen.
Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties kunnen nadere regels worden gesteld om
ambtenaren die werkzaam zijn in een substantieel bezwarende
functie als bedoeld in artikel 94b, eerste lid, te stimuleren na
verloop van tijd de overstap te maken naar een niet substantieel
bezwarende functie.

-

Dit was de grondslag voor de ‘Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie’. Deze
regeling is uitgewerkt per 1 januari 2019.

563 ARAR

61 lid 1

De ambtenaar is verplicht aan Onze Minister, op een door Onze Minister te bepalen wijze, opgave te doen van de
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.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 8, lid 2 sub a Aw
de Ambtenarenwet 2017.
2017

564 ARAR

61 lid 2

Onze Minister voert een registratie op basis van de op grond
van het eerste lid gedane opgaven.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dat de werkgever een
registratie bijhoud is geen onderwerp voor de cao.

565 ARAR

61 lid 3

De door de leden van de topmanagementgroep, bedoeld in
H17
artikel 4, vijfde lid, onder a, juncto artikel 7, vierde lid, en door
de directeur-generaal Algemene Bestuursdienst gemelde
nevenwerkzaamheden worden openbaar gemaakt met
vermelding van eventueel door Onze Minister aan het
verrichten van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

Het is voor alle ambtenaren wettelijk verplicht dat zij hun
nevenwerkzaamheden die de belangen van de organisatie
kunnen raken melden aan hun werkgever. Voor u als TMG-lid
geldt daarbij dat uw werkgever de nevenwerkzaamheden die
u meldt in de meeste gevallen openbaar maakt.

566 ARAR

61 lid 4

Het is de ambtenaar verboden nevenwerkzaamheden te
verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de
goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in
verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou
zijn verzekerd. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels
omtrent dit verbod worden gesteld.

-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 8, lid 1 sub a en lid
de Ambtenarenwet 2017.
3 Aw 2017

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

567 ARAR

61a lid 1

Onze Minister wijst de ambtenaren aan die werkzaamheden
verrichten waaraan in het bijzonder het risico van financiële
belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van
koersgevoelige informatie verbonden is. De aangewezen
ambtenaar meldt financiële belangen, alsmede het bezit van en
transacties met effecten die de belangen van de dienst voor
zover deze in verband staan met zijn functievervulling kunnen
raken, aan een daartoe aangewezen functionaris.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 5, lid 1 sub d en art.
de Ambtenarenwet 2017.
8 lid 2 sub b Aw.2017

568 ARAR

61a lid 2

Onze Minister voert een registratie van de op grond van het
eerste lid gedane meldingen.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dat de werkgever een
registratie bijhoud is geen onderwerp voor de cao.

569 ARAR

61a lid 3

De ambtenaar verstrekt nadere informatie of bescheiden met
betrekking tot de financiële belangen of het bezit van of de
transacties met effecten, indien daarvoor naar het oordeel van
Onze Minister of de aangewezen functionaris, bedoeld in het
eerste lid, aanleiding bestaat op grond van de melding of na de
melding gebleken feiten of omstandigheden.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 8 lid 2 sub bAw
de Ambtenarenwet 2017.
2017

570 ARAR

61a lid 4

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 8 lid 1 sub d Aw
de Ambtenarenwet 2017.
2017

571 ARAR

61a lid 5

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art. 8 lid 3 Aw 2017
de Ambtenarenwet 2017.

572 ARAR

62 lid 1

Het is de ambtenaar verboden 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, voorzover dit in verband
staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn
verzekerd.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld
omtrent de melding, bedoeld in het eerste lid, de registratie,
bedoeld in het tweede lid, en het verbod, bedoeld in het vierde
lid.
Het is den ambtenaar verboden, middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van
openbare diensten, tenzij daarvoor toestemming is verleend.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art 8 lid 1 sub b Aw
de Ambtenarenwet 2017.
2017

573 ARAR

62 lid 2

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art 8 lid 1 sub b Aw
de Ambtenarenwet 2017.
2017

574 ARAR
575 ARAR

63
63a lid 1

Hij is verplicht zich te gedragen naar hetgeen voor hem is
bepaald ten aanzien van het deelnemen, middellijk of
onmiddellijk, aan aannemingen en leveringen ten behoeve van
anderen.
[Vervallen per 19-12-1997]
De ambtenaar, die een besturende, beherende dan wel
toezichthoudende functie vervult in een naamloze
vennootschap of ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam,
en voor de in die functie verrichte of te verrichten
werkzaamheden, anders dan uit ’s Rijks kas, een vergoeding
ontvangt, is verplicht die vergoeding in genoemde kas te
storten, indien de benoeming in die functie
a. heeft plaats gehad door dan wel in overeenstemming met
Onze Minister;
b. is voortgevloeid uit een wettelijk voorschrift dan wel uit een
overeenkomst, welke met instemming van Onze Minister of de
Raad van Ministers is tot stand gekomen.

-

Vervallen
Dit artikellid is niet overgenomen. Deze verplichting volgt Art. 8 lid 1 sub e Aw
uit verbod vergoedingen (anders dan met goedvinden)
2017
aan te nemen in de Ambtenarenwet 2017.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

576 ARAR

63a lid 2

-

-

Zie lid 1.

-

577 ARAR

63a lid 3

-

-

Zie lid 1.

-

578 ARAR

64 lid 1

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit is reeds geregeld in Art 8 lid 1 sub e Aw
de Ambtenarenwet 2017.
2017

579 ARAR

64 lid 2

-

-

65

-

-

Dit artikellid wordt is overgenomen. Dit volgt uit het
verbod om giften aan te nemen. Zie lid 1.
Dit artikel is niet overgenomen, kledingvoorschriften
kunnen via instructierecht in het BW worden
voorgeschreven Regelilingen die voorheen op deze
grondslag zijn gemaakt zijn onderdeel geworden van de
personeelsreglementen.

-

580 ARAR

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien
van de ambtenaar die werkzaamheden vervult die verband
houden met het door hem beklede ambt en hem zijn
opgedragen door Onze Minister, en die voor die
werkzaamheden, anders dan uit ’s Rijks kas, een vergoeding
ontvangt.
De vorige leden vinden geen toepassing in de gevallen, waarin
dit door Onze Minister-President is bepaald.
Het is den ambtenaar in zijn ambt verboden, anders dan met
goedvinden van het bevoegd gezag, vergoedingen, belooningen,
giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan
te nemen.
Het aannemen van steekpenningen is onvoorwaardelijk en ten
strengste verboden.
De ambtenaar is verplicht de dienstkleding en de
onderscheidingstekenen te dragen, voor zover dit door Onze
Minister voorgeschreven is.

581 ARAR

66 lid 1

-

Dit artikel is niet overgenomen, wordt al geregeld in het
BW.

Art. 7:661 BW

582 ARAR

66 lid 2

De ambtenaar kan worden verplicht tot geheele of gedeeltelijke vergoeding van de door den dienst geleden schade, voor zoover
deze aan hem is te wijten.
Het bedrag van de schadevergoeding wordt niet vastgesteld,
dan nadat de ambtenaar in de gelegenheid is gesteld zich
schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

-

Dit artikellid hoeft niet in cao te worden geregeld
Art 7:611 BW
vanwege het beginsel van behoorlijk bestuur en van goed
werkgeverschap.

583 ARAR
584 ARAR

66a
67

[Vervallen per 01-01-1998]
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kan regels stellen ten aanzien van telewerken. Deze regels
hebben in ieder geval betrekking op:
a. de inrichting van de telewerkplek;
b. de beschikbaarstelling door het bevoegd gezag van
apparatuur;
c. de wijze waarop de werkcontacten tussen de ambtenaar en
zijn dienstonderdeel zullen plaatsvinden;
d. de wijze waarop wordt voorzien in een vergoeding van de
door de ambtenaar gemaakte kosten;
e. de wijze waarop het overleg met de vertegenwoordigers van
het personeel wordt gevoerd.

-

Vervallen
Dit was de grondslag voor de ‘Raamregeling Telewerken’. De inhoud van deze regeling is nu opgenomen in
‘Paragraaf 11.2 Telewerkvergoeding en
telewerkvoorzieningen’ van de CAO Rijk.
Dit artikellid is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.

585 ARAR

68 lid 1

De ambtenaar heeft recht op vergoeding wegens reis- en
verblijfkosten ter zake van dienstreizen.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Voorafgaand aan
totstandkoming van Reisbesluiten Binnenland en
Reisbesluit Buitenland (en hun voorgangers) was dit de
grondslag om een vergoeding voor dienstreizen te
verstrekken. Sinds de reisbesluiten hun grondslag vonden
in de (oude) Ambtenarenwet is deze bepaling al lang
overbodig.

586 ARAR

68 lid 2

Deze vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de daarvoor gestelde regels.

-

Zie lid 1.

Art. 7:660 BW

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

587 ARAR

68a lid 1

De ambtenaar die een functie als bedoeld in het derde lid
§11.3
uitoefent of ten minste drie maanden waarneemt, ontvangt een
maandelijkse tegemoetkoming in verband met
representatiekosten.

588 ARAR

68a lid 2

In deze bepaling wordt onder representatiekosten verstaan de §11.3
door de ambtenaar gemaakte of te maken kosten in verband
met de eisen die de uitoefening van de functie stelt ten aanzien
van het onderhouden van externe contacten en het verrichten
van representatieve activiteiten, waaronder worden begrepen
de kosten in verband met:
a. huur of aanschaf van kleding en schoeisel of andere
persoonlijke attributen;
b. aanpassing en inrichting van de eigen woning;
c. persoonlijke verzorging;
d. contributies en lidmaatschappen;
e. ontvangsten van bescheiden omvang in de eigen woning;
f. het aanbieden van lunches, diners en overige consumpties,
persoonlijke attenties en geschenken, en
g. fooien.

589 ARAR

68a lid 3

De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:
§11.3
a. voor een functie die is vastgesteld op grond van de regeling,
bedoeld in artikel 7, vierde lid: € 541,36 [Red: per 1 januari
2017: € 541,90.] .
b. voor het structurele plaatsvervangerschap van een functie als
bedoeld onder a: 75% van het onder a genoemde bedrag;
c. voor de functie van directeur of daarmee door het bevoegd
gezag voor de toepassing van dit artikel gelijk te stellen functie:
50% van het onder a genoemde bedrag;
d. voor een andere functie waaraan representatiekosten zijn
verbonden, voor zover deze functie is vermeld op een daartoe
door het bevoegd gezag vastgestelde lijst: het bij die functie
vermelde bedrag dat maximaal 25% van het onder a genoemde
bedrag kan zijn.

590 ARAR

68a lid 4

Indien de ambtenaar op grond van het derde lid in aanmerking
zou komen voor meer dan één tegemoetkoming ontvangt hij
uitsluitend de tegemoetkoming met het hoogste bedrag.

§11.3

591 ARAR

68a lid 5

In afwijking van het derde lid, aanhef en onder d, kan in
§11.3
bijzondere gevallen een hogere tegemoetkoming aan de
betrokken ambtenaar worden toegekend, die maximaal gelijk is
aan het bedrag, bedoeld in het derde lid, onder c.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

U heeft maandelijks recht op een
representatiekostenvergoeding als u een functie in
onderstaande tabel vervult of ten minste drie maanden
waarneemt. In de tabel staat ook welk maandelijks bedrag
daar momenteel voor geldt.
Het kan nodig zijn dat u vanwege uw functie kosten maakt
voor het onderhouden van externe contacten en
representatieve activiteiten. Dit zijn representatiekosten.
Afhankelijk van uw functie kunt u deze kosten declareren bij
uw werkgever of daarvoor een
representatiekostenvergoeding ontvangen.
De representatiekostenvergoeding ontvangt u voor uitgaven
aan:
• kleding, schoeisel en accessoires;
• aanpassing en inrichting van uw woning;
• persoonlijke verzorging;
• contributies en lidmaatschappen;
• ontvangsten van een bescheiden omvang in uw eigen
woning;
• persoonlijke attenties en geschenken;
• het aanbieden van lunches, diners en overige consumpties;
• fooien

Het woord momenteel geeft aan dat het bedrag
geïndexeerd wordt. Zie daarvoor lid 9.
Zie voor de tabel de vertaling van lid 3.

-

-

-

Functie-- Bedrag
Lid van de Topmanagementgroep (TMG) die in een TMGfunctie is genoemd, secretaris van de Raad van State en
Griffier Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal-- €
575,05
Structureel vervanger van een lid van de TMG en
plaatsvervangend Griffier Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal-- € 431,29
Directeur en een daaraan gelijk gestelde functie-- € 287,53
Andere functies waarvoor binnen uw organisatie is
vastgesteld dat daar een representatiekostenvergoeding
voor geldt-- € 143,76

De bedragen in cao-bepaling zijn opgenomen in de tabel
in § 11.3.

-

In het personeelsreglement van uw organisatie kunt u lezen
of uw werkgever voor andere functies met vakbonden heeft
afgesproken dat daarvoor een
representatiekostenvergoeding geldt.
Als door samenloop van functies twee verschillende
bedragen gelden, krijgt u maandelijks alleen de hoogste
representatiekostenvergoeding.
In bijzondere situaties kan voor een dergelijke functie ook de afspraak zijn gemaakt dat daarbij een hoger bedrag tot
maximaal de representatiekostenvergoeding geldt die hoort
bij de functie van directeur.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

592 ARAR

68a lid 6

De tegemoetkoming wordt niet uitbetaald vanaf de eerste dag
van de kalendermaand volgend op die waarin de ambtenaar in
het geheel geen dienst heeft verricht, tenzij het niet verrichten
van de dienst het gevolg is van vakantieverlof of ziekte voor
zover het de eerste vier weken van de ziekte betreft. De
uitbetaling wordt hervat in de kalendermaand volgend op die
waarin de ambtenaar zijn dienst heeft hervat.

§11.3

Uw representatiekostenvergoeding wordt niet uitbetaald als u langer dan een maand niet werkt. Dit geldt niet als u niet
werkt omdat u met vakantie bent. Als u niet werkt omdat u
ziek bent dan worden de eerste vier weken van uw ziekte
niet meegerekend voor het bepalen van de datum waarop de
representatiekostenvergoeding stopt.
Uw representatiekostenvergoeding wordt weer uitbetaald
vanaf de eerste dag van de maand nadat u weer bent gaan
werken.

-

593 ARAR

68a lid 7

De ambtenaar die een tegemoetkoming als bedoeld in het
eerste lid ontvangt, kan geen representatiekosten declareren.

§11.3

-

-

594 ARAR

68a lid 8

Aan de ambtenaar die geen tegemoetkoming als bedoeld in het §11.3
eerste lid ontvangt, of de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid,
die kosten voor representatieve activiteiten heeft gemaakt, die
niet zijn genoemd in het tweede lid, kunnen daadwerkelijk
gemaakte representatiekosten geheel of gedeeltelijk worden
vergoed, indien:
a. het onderhouden van externe contacten en het verrichten
van representatieve activiteiten plaatsvindt met voorafgaande
toestemming van of in opdracht van het bevoegd gezag;
b. de declaratie van representatiekosten is ingediend binnen zes
maanden na de kalendermaand waarin de kosten zijn gemaakt,
en
c. daarbij door de ambtenaar bewijsstukken worden overgelegd
waaruit blijkt dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

U heeft recht op vergoeding van representatiekosten die u
declareert als u:
• vooraf toestemming of opdracht voor de uitgaven heeft
gekregen van uw leidinggevende;
• de declaratie met betaalbewijzen indient binnen zes
maanden na de maand waarin u de kosten heeft gemaakt;
• geen representatiekostenvergoeding ontvangt;
• wel een representatiekostenvergoeding ontvangt maar het
andere uitgaven betreft dan waarvoor u een
representatiekostenvergoeding ontvangt.

595 ARAR

68a lid 9

§27.4

Representatiekostenvergoeding |consumentenprijsindex
september-september | Per 1 januari

Het bij afzonderlijke regeling wijzigen van het maximale bedrag is niet meer nodig. In de nieuwe situatie stellen
cao-partijen de afgesproken indexeringswijze jaarlijks
vast. De afspraak hoe wordt geïndexeerd is opgenomen in
de tabel met indexatiebepalingen onder vergoedingen.

596 ARAR

69 lid 1

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat het in het BW
valt onder goed werkgeverschap.

597 ARAR

69 lid 2

Het bedrag, bedoeld in het derde lid, onder a, wordt per 1
januari van elk jaar bij regeling van Onze Minister voor Wonen
en Rijksdienst aangepast voor zover de consumentenprijsindex
van het Centraal bureau voor de statistiek, geldend voor de
maand september van het voorafgaande jaar, daartoe
aanleiding geeft.
Onze Minister kan naar billijkheid de ambtenaar schadeloos
stellen, kosten vergoeden of overigens een geldelijke
tegemoetkoming verlenen.
De ambtenaar en de gewezen ambtenaar die een
beroepsincident als bedoeld in artikel 35, hebben gehad,
hebben recht op volledige vergoeding van de schade die zij ten
gevolge van dat beroepsincident lijden. In overeenstemming
met de ambtenaar kan deze vergoeding mede strekken ter
vervanging van de uitkering, bedoeld in artikel 38, zevende lid.

§8.7

In aanvulling op de wettelijke aansprakelijkheid van
werkgevers voor schade die werknemers in de uitvoering van
hun werkzaamheden lijden, zijn in deze paragraaf
aanvullende rechten opgenomen als u te maken heeft met
een beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte.

Zie voorlaatste bolletje van omzetting lid 8.

Artikel arbeidsrecht

-

Art 7:611 BW

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

598 ARAR

69 lid 3

Onze Minister is bevoegd omtrent schadeloosstelling,
§26.2
kostenvergoedingen en overige geldelijke tegemoetkomingen
aan groepen van ambtenaren in overeenstemming met Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties regels te
geven.

• Voor onderwerpen waarover in deze cao geen
Het feit dat een minister een dergelijke regeling moet
arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken kunnen op decentraal afstemmen met de minister van BZK is geen
niveau ook afspraken worden gemaakt. Dit betreft in ieder
aangelegenheid om in de cao te regelen.
geval:
o het verstrekken van een toelage of eenmalige uitkering en
o het verstrekken van een schadeloosstelling,
kostenvergoeding of een andere financiële tegemoetkoming
aan een groep van werknemers.

599 ARAR

69 lid 4

Bij ministeriële regeling kan Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties regels stellen omtrent de
schadeloosstelling, kostenvergoedingen en overige geldelijke
tegemoetkomingen aan groepen van ambtenaren.

-

-

Dit was een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen. Als cao-partijen daar
aanleiding toe zien kunnen ze nadere uitwerking van deze
bepaling aan de cao toevoegen. Daarvoor is geen
grondslag vooraf nodig.

600 ARAR

70 lid 1

De ambtenaar, die in contact staat of kort geleden gestaan
heeft met een persoon, die een ziekte heeft, waarvoor
ingevolge het krachtens de Wet publieke gezondheid bepaalde
een nominatieve aangifteplicht geldt, mag zijn dienst niet
verrichten en heeft geen toegang tot dienstgebouwen, -lokalen
en -terreinen dan met toestemming van het bevoegd gezag, dat
deze toestemming slechts kan verlenen na positief medisch
advies van de deskundige persoon of de arbodienst, bedoeld in
hoofdstuk VI.

-

Hoeft niet in cao geregeld want de werkgever kan een
Art. 3 Arbowet
dergelijk mogelijk besmette persoon de toegang tot de
werklocatie ontzeggen omdat de werkgever moet zorgen
voor een veilige werkomgeving. De ontzegging van de
toegang valt in de risicosfeer van de werkgever zodat het
loon moet worden doorbetaald.

601 ARAR

70 lid 2

De ambtenaar, die verkeert in de in het vorige lid omschreven situatie, is verplicht daarvan ten spoedigste kennis te geven aan
de deskundige persoon of de arbodienst, bedoeld in hoofdstuk
VI. Hij is gehouden zich te gedragen naar de vanwege de
deskundige persoon of de arbodienst, bedoeld in hoofdstuk VI
gegeven aanwijzingen, waaronder die met betrekking tot het
ondergaan van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

-

Dit artikellid wordt niet overgenomen aangezien de
Art. 7:611 BW
werknemer niet geacht kan worden te weten voor welke
ziekte de wettelijke aangifteplicht geldt. De aangifteplicht
geldt voor de (arbo)arts, niet voor de werknemer. Uit
oogpunt van goed werknemerschap volgt dat een
werknemer wel melding maakt dat hij contact heeft
gehad met een persoon met een gevaarlijke of zeer
besmettelijke ziekte.

602 ARAR

70 lid 3

-

De ontzegging van de toegang valt in de risicosfeer van de Art. 7:628 lid 1 BW
werkgever zodat het loon moet worden doorbetaald.

603 ARAR

71 lid 1

Gedurende de periode dat de ambtenaar ingevolge het
bepaalde in dit artikel zijn dienst niet verricht, geniet hij zijn
volle bezoldiging.
Met de ambtenaar wordt minimaal een keer per jaar door een §12.1
leidinggevende functionaris, aangewezen door het bevoegd
gezag, gesproken over:
a. de resultaten die de ambtenaar heeft behaald en de wijze
waarop en de omstandigheden waaronder de opgedragen
werkzaamheden zijn uitgevoerd;
b. de opvatting van zowel de functionaris als de ambtenaar over
het onder a besprokene, op basis waarvan de functionaris tot
een uiteindelijke samenvattende conclusie komt;
c. welke werkzaamheden de ambtenaar zullen worden
opgedragen, de omstandigheden waaronder deze zullen
worden uitgevoerd en welke resultaten daarbij behaald moeten
worden;
d. de wijze waarop de persoonlijke ontwikkeling van de
ambtenaar bevorderd kan worden.

Minimaal een keer per jaar hebben u en uw leidinggevende
een personeelsgesprek.
In het personeelsgesprek komt aan de orde:
• uw functioneren:
- onder welke omstandigheden u uw afgesproken
werkzaamheden heeft uitgevoerd;
- de resultaten die u heeft behaald in de afgelopen periode
en hoe u dat heeft gedaan.
• uw mening over uw functioneren en de mening van uw
leidinggevende over uw functioneren;
• afspraken over uw werkzaamheden voor de komende
periode. Dit is inclusief afspraken over:
- de omstandigheden waaronder u deze werkzaamheden
gaat uitvoeren; en
- de resultaten die u samen met uw leidinggevende voor
ogen heeft.
• afspraken over uw persoonlijke ontwikkeling.

-

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

604 ARAR

71 lid 2

Indien de ambtenaar gedurende vijf aaneengesloten jaren
§12.1
dezelfde functie heeft vervuld, wordt in het gesprek als bedoeld
in het eerste lid specifieke aandacht besteed aan de
wenselijkheid en mogelijkheid van de continuering van de
loopbaan in een andere functie.

In het personeelsgesprek wordt extra aandacht besteed aan de wenselijkheid en mogelijkheden om uw loopbaan in een
andere functie voort te zetten als u vijf jaar of langer in
dezelfde functie werkzaam bent.

-

605 ARAR

71 lid 3

Over de in het eerste lid, onder c en d, genoemde onderwerpen §12.1
worden met de ambtenaar afspraken gemaakt.

-

Dit artikellid is verwerkt in de vertaling van lid 1.

-

606 ARAR

71 lid 4

Van het met de ambtenaar besprokene, bedoeld in het eerste,
tweede en derde lid, wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

§12.1

-

-

607 ARAR

71 lid 5

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst stelt vast aan welke
eisen een gesprek als bedoeld in het eerste lid alsmede het
verslag, bedoeld in het vierde lid moet voldoen.

§12.1

Van het personeelsgesprek maakt u samen met uw
leidinggevende een personeelsgespreksverslag via het
instrument daarvoor in het P-Direktportaal.
-

608 ARAR

71a lid 1

Indien het bevoegd gezag dit wenselijk vindt of de ambtenaar
dit aanvraagt, wordt een beoordeling opgemaakt.

§12.2

Als u of uw leidinggevende daarvoor een aanleiding heeft,
wordt een beoordeling opgemaakt over uw functioneren. Uw
functioneren wordt dan beoordeeld volgens de in deze
paragraaf voorgeschreven procedure.

-

609 ARAR

71a lid 2

Een beoordeling wordt eerst vastgesteld nadat deze met de
ambtenaar is besproken en hij zijn zienswijze kenbaar heeft
kunnen maken.

§12.2

Nadat hun beoordeling over uw functioneren is voorgelegd Dit is tevens deels de vertaling van artikel 7 lid 1 en 3
aan de (naast)hogere leidinggevende die rechtens bevoegd is Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985.
een beoordeling vast te stellen, bespreken uw beoordelaars Zie aldaar
deze met u in een beoordelingsgesprek. Een samenvatting
van dit gesprek wordt opgenomen in het
beoordelingsformulier.

-

610 ARAR

71a lid 3

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt nadere regels omtrent het opmaken en vaststellen van
beoordelingen.

§12.2

-

611 ARAR

71b lid 1

De ambtenaar die ten minste drie jaar een functie dan wel
vergelijkbare of uitwisselbare functies vervult, heeft de
mogelijkheid om, op kosten van het bevoegd gezag, eenmaal
per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen, met
behulp van een professionele loopbaandeskundige.

§12.5

612 ARAR

71b lid 2

De ambtenaar kan de uitkomsten van de loopbaanscan
inbrengen in het gesprek, bedoeld in artikel 71, ter
ondersteuning van het maken van afspraken over de verdere
loopbaan.

§12.5

613 ARAR

72

Verplichting tot zekerheidsstelling wordt den ambtenaar niet
opgelegd.

-

Als u minimaal drie jaar eenzelfde of vergelijkbare functie
vervult, heeft u recht op een vertrouwelijke loopbaanscan
onder begeleiding van een professionele
loopbaandeskundige. Uw werkgever betaalt de kosten
hiervan. U kunt deze loopbaanscan maximaal één keer per
vijf jaar herhalen.
De uitkomsten van uw loopbaanscan zijn uw eigendom en
kunnen niet zonder uw medewerking in uw
personeelsdossier worden opgenomen. Als u dat wilt kunt u
de uitkomsten met uw leidinggevende bespreken in uw
personeelsgesprek en gebruiken bij het maken van afspraken
over uw loopbaan.
Betreft verbod op borgstelling door werkgever bij
aanvaarden financiële functie. Is wettelijk verboden.

Dit was de grondslag voor de ‘Regeling personeelsgesprek sector Rijk’. De inhoud van deze regeling is opgenomen in
paragraaf 12.1 ‘Personeelsgesprek’ van de CAO Rijk.
Dit artikellid is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.

Dit was de grondslag voor het ‘Beoordelingsvoorschrift
Burgerlijk Rijkspersoneel 1985’. De inhoud van deze
regeling is opgenomen in ‘Paragraaf 12.2 Beoordeling’ van
de CAO Rijk.
Dit artikellid is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.
-

-

Art. 7:631 BW

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

614 ARAR

73 lid 1

De ambtenaar die namens een minister is belast met de in
artikel 24, tweede en derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
vermelde taken, is verplicht een tekort geheel of gedeeltelijk
aan te zuiveren, wanneer hem ter zake van dat tekort een
ernstig verwijt kan worden gemaakt.

-

Dit artikel is niet overgenomen, wordt al geregeld in het
BW.

Art. 7:661 lid 1 BW

615 ARAR

73 lid 2

De ambtenaar die namens een minister is belast met het in
artikel 25, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bedoelde
beheer, is verplicht schade te vergoeden, wanneer hem ter zake
van die schade een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

-

Dit artikel is niet overgenomen, wordt al geregeld in het
BW.

Art. 7:661 lid 1 BW

616 ARAR
617 ARAR
618 ARAR

74
75
76

[Vervallen per 10-07-1992]
[Vervallen per 01-01-1998]
Aan de vrouwelijke ambtenaar, die een borstkind heeft en
hiervan aan het hoofd van dienst heeft kennis gegeven, behoort
gelegenheid te worden gegeven haar kind te zoogen.

-

Vervallen
Vervallen
Dit artikel wordt niet overgenomen, wordt al geregeld in
de Arbowetgeving.

Art. 3.48 Arbobesluit

619 ARAR

77 lid 1

Aan den ambtenaar kan door het bevoegd gezag de toegang tot H15
de dienstlokalen, dienstgebouwen of het werk, dan wel het
verblijf aldaar, worden ontzegd.

Uw werkgever kan maatregelen nemen om de orde binnen de organisatie te bewaren.
Uw werkgever kan u de toegang tot uw werkplek verbieden.
Gedurende de periode dat u daardoor geen toegang heeft
tot uw werkplek, kan uw werkgever u opdracht geven om uw
eigen werk of ander werk op een andere werkplek te doen.

-

620 ARAR

77 lid 2

Hij is verplicht zich te gedragen naar de maatregelen van orde, H15
die ten aanzien van het verblijf aldaar zijn vastgesteld.

-

Dit artikellid is meegenomen in de vertaling van lid 1.

-

621 ARAR

78

-

Dit artikel wordt niet overgenomen, een dergelijk verbod Art. 7:660 BW
kan via instructierecht worden ingesteld.

622 ARAR

79 lid 1

Het is den ambtenaar verboden gedurende den werktijd
alcoholhoudende dranken te gebruiken, bij zich te hebben of in
de dienstlokalen te bewaren.
De ambtenaar heeft aanspraak op een gratificatie bij
§6.4
ambtsjubileum volgens door Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen regels.

623 ARAR

79 lid 2

De ambtenaar die een diensttijd heeft van tien jaar of meer en §6.4
aan wie ontslag is verleend op grond van artikel 98, eerste lid,
onder f, wordt een diensttijdgratificatie toegekend, indien
binnen een termijn van vijf jaar na de datum van ingang van het
ontslag aanspraak op een gratificatie bij ambtsjubileum zou
hebben bestaan. De diensttijdgratificatie bedraagt een in
verhouding tot de doorgebrachte diensttijd evenredig gedeelte
van een gratificatie bij ambtsjubileum als bedoeld in het eerste
lid.

In de volgende situaties heeft u mogelijk recht op een
gedeeltelijke jubileumuitkering:
• In de situaties beschreven in het hoofdstuk over VWNWbeleid
• Als u langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent, en:
o uw dienstverband om die reden wordt beëindigd of
o u met uw werkgever om die reden heeft afgesproken om
structureel uw arbeidsduur te verminderen.
Dit is het geval als:
• uw diensttijd ten minste tien jaar bedraagt en
• u vanwege uw diensttijd binnen vijf jaar recht heeft op een
jubileumuitkering.
De hoogte van uw gedeeltelijke jubileumuitkering is een
evenredig deel van de jubileumuitkering die u anders binnen
vijf jaar zou ontvangen.

624 ARAR
625 ARAR

79a
79b

[Vervallen per 01-01-2010]
[Vervallen per 01-01-2010]

-

-

Dit was de grondslag voor de ‘Regeling gratificatie bij
ambtsjubileum Rijk 2014’. De inhoud van deze regeling is
opgenomen in ‘Paragraaf 6.4 Jubileumuitkering’ van de
CAO Rijk.
Dit artikellid is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig .
Aanspraak bij arbeidsongeschiktheid is gesplitst in volledig (ontslag) en gedeeltelijk (aanpassing arbeidsduur) omdat
deeltijdontslag in BW geen optie is.

Vervallen
Vervallen

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

ARAR
ARAR
ARAR
ARAR

79c
79d
79e
80 lid 1

[Vervallen per 01-01-2010]
[Vervallen per 01-01-2010]
[Vervallen per 01-01-2010]
De ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet
nakomt of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt,
kan deswege disciplinair worden gestraft.

H15

U moet zich als een goed ambtenaar gedragen. Dat betekent
dat van u ambtelijk vakmanschap wordt verwacht en dat u
uw werk goed, betrokken en gewetensvol doet en u zich
houdt aan de regels. Als u toch iets doet wat niet mag of juist
niets doet terwijl u wel iets had moeten doen, kan uw
werkgever u een straf opleggen.

Vervallen
Vervallen
Vervallen
-

-

630 ARAR

80 lid 2

Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift H15
als het doen of nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar in
gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

-

Dit artikellid is de vertaling van lid 1.

-

631 ARAR

80 lid 3

Tenzij door Ons of met Onze machtiging door Onze Minister
anders is bepaald, wordt de straf opgelegd door het gezag, dat
bevoegd is tot aanstelling in het door de ambtenaar beklede
ambt. Indien deze bevoegdheid bij Ons berust, geschiedt de
bestraffing, behalve voor zover betreft de straffen genoemd in
artikel 81, eerste lid, onder i en l, door Onze Minister.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Bepalen wie namens de Staat der Nederlanden een (bepaalde) straf mag opleggen
is geen aangelegenheid voor de cao.

632 ARAR

81 lid 1

De disciplinaire straffen, welke kunnen worden opgelegd, zijn: H15
a. schriftelijke berisping;
b. buitengewone dienst op andere dagen dan zondag en de
voor de ambtenaar geldende kerkelijke feestdagen, zonder
beloning of tegen een lagere dan de normale beloning en wel
voor ten hoogste 6 uren met een maximum van 3 uren per dag;
c. vermindering van het recht op jaarlijkse vakantie met ten
hoogste 1/3 van het aantal uren, waarop in het desbetreffende
kalenderjaar aanspraak bestaat;
d. geldboete van ten hoogste € 22;
e. gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris tot een bedrag
van ten hoogste het salaris over een halve maand;
f. vaststelling van het salaris op een bedrag in de voor de
ambtenaar geldende salarisschaal dat maximaal twee jaarlijkse
periodieke salarisverhogingen minder bedraagt dan ingevolge
de op hem van toepassing zijnde bezoldigingsregeling behoort
te gelden, of indien voor het door de ambtenaar beklede ambt
geen salarisschaal geldt, vermindering van het salaris met ten
hoogste 5%, een en ander voor de tijd van niet langer dan twee
jaren;
g. het niet toekennen van periodieke salarisverhogingen
gedurende ten hoogste vier jaren;

Uw werkgever kan in dat geval:
• u schriftelijk berispen;
• de IKB-uren die u krijgt verminderen;
• u maximaal vier jaar uitsluiten van een periodieke
salarisverhoging;
• u verplaatsen naar een andere werkplek. Uw werkgever
kan de kosten daarvan vergoeden tot maximaal het niveau
wat daarvoor in deze cao is opgenomen;
• u een boete opleggen. Een boete is alleen mogelijk als in
het personeelsreglement van uw organisatie daarover
afspraken met vakbonden zijn opgenomen en u een regel
heeft overtreden waarvoor in het personeelsreglement een
boete geldt;
• via de wettelijke mogelijkheden uw dienstverband laten
beëindigen.

Dit artikel is niet technisch omgezet maar een afspraak
van cao-partijen passend bij de nieuwe situatie. Dit is
deels omdat niet alle straffen in de nieuwe situatie
mogelijk zijn (BW biedt bijvoorbeeld geen ruimte voor
lagere beloning en lagere salarisschaal en ook schorsing is
niet meer als straf toepasbaar) en deels omdat door de
invoering van het IKB alleen de wettelijke vakantie-uren
resteren die niet verminderd mogen worden.

626
627
628
629

H15

De schorsing (art. 81 lid 1 onder k) is in de cao niet meer
als straf maar onder Ordemaatregelen opgenomen (en
vanwege het bepaalde in het BW met behoud van loon).
Zie de vertaling van artikel 91 ARAR.
Ook een voorwaardelijke straf is niet meer mogelijk. Wel
kan een laatste waarschuwing worden gebruikt om een
soortgelijke situatie in het leven te roepen (maar dat is
geen straf). Volgt uiteindelijk een ontslag op staande voet,
dan zal dit door de rechter integraal en inhoudelijk
worden getoetst, waarbij de voorafgaande waarschuwing
en de in het vooruitzicht gestelde straf wordt
meegewogen.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

633 ARAR

81 lid 1 vervolg h. uitsluiting voor de tijd van ten hoogste vier jaren van indeling H15
in een salarisschaal waarvoor een hoger maximumsalaris geldt,
indien zodanige indeling anders volgens de daarvoor geldende
regeling zou hebben plaatsgevonden;
i. indeling in een salarisschaal waarvoor een lager
maximumsalaris geldt dan dat verbonden aan de salarisschaal
welke ingevolge de van toepassing zijnde bezoldigingsregeling
behoort te gelden, een en ander al dan niet voor een bepaalde
tijd en met of zonder vermindering van bezoldiging;
j. verplaatsing, al dan niet met verlening van een
tegemoetkoming in mogelijke verplaatsingskosten tot ten
hoogste het bedrag, dat in geval van verplaatsing in het belang
van de dienst zou kunnen worden verleend krachtens het
Verplaatsingskostenbesluit 1989;
k. schorsing voor een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke
inhouding van bezoldiging;
l. ontslag.

-

Zie vorige regel.

-

634 ARAR

81 lid 2

Indien een straf, als bedoeld in het eerste lid onder g, h of i is
opgelegd, kan - zo het verdere gedrag van de ambtenaar naar
het oordeel van het tot oplegging van de straf bevoegd gezag
daartoe aanleiding heeft gegeven - zijn positie met ingang van
een bepaald tijdstip geheel of ten dele in overeenstemming
worden gebracht met de positie, zoals deze zonder de
strafoplegging zou zijn geweest.

H15

-

Zie lid 1.

-

635 ARAR

81 lid 3

Bij het opleggen van een straf kan worden bepaald, dat zij niet H15
ten uitvoer zal worden gelegd, indien de ambtenaar zich
gedurende een vastgestelde termijn niet schuldig maakt aan
soortgelijk plichtsverzuim, als waarvoor de bestraffing plaats
vindt, noch aan enig ander ernstig plichtsverzuim en zich houdt
aan bij het opleggen van de straf eventueel gestelde bijzondere
voorwaarden.

-

Zie lid 1.

-

636 ARAR

82 lid 1

Indien de ambtenaar verantwoording aflegt doet hij dit ten
H15
overstaan van het gezag dat tot de voorgenomen strafoplegging
bevoegd is, of van een door dit gezag aangewezen autoriteit,
tenzij bij koninklijk besluit anders wordt bepaald. Indien deze
bevoegdheid bij Ons berust, geschiedt de verantwoording ten
overstaan van Onze Minister of van een door deze aangewezen
autoriteit. Het gezag, ten overstaan waarvan de verantwoording
zal plaats vinden, bepaalt of deze mondeling of schriftelijk zal
geschieden, met dien verstande dat bij schriftelijke
verantwoording de ambtenaar op zijn verzoek gelegenheid
wordt gegeven tot nadere mondelinge toelichting.

Als uw werkgever u wil straffen, krijgt u altijd de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen en daarbij kunt u
zich laten bijstaan. U kunt uw kant van het verhaal schriftelijk
en/of mondeling toelichten. Als u kiest voor een mondelinge
toelichting wordt daarvan een verslag gemaakt, waarop u
kunt reageren voordat het wordt vastgesteld. Als u het niet
eens bent met de inhoud van het verslag wordt dit in het
verslag vermeld. U ontvangt een afschrift van het
vastgestelde verslag.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

637 ARAR

82 lid 2

Van de mondelinge verantwoording en van een eventuele
H15
nadere mondelinge toelichting wordt aanstonds proces-verbaal
opgemaakt, dat na voorlezing wordt getekend door hem, te
wiens overstaan de verantwoording heeft plaats gevonden, en
door de ambtenaar. Weigert de ambtenaar de ondertekening,
dan wordt daarvan in het proces-verbaal, zo mogelijk met
vermelding van de redenen, melding gemaakt. Een afschrift van
het proces-verbaal wordt aan de ambtenaar uitgereikt.

-

638 ARAR

82a

De ambtenaar kan niet gestraft worden wegens overtreding van H15
artikel 125a, eerste lid, van de Ambtenarenwet, dan nadat
daarover advies is ingewonnen van de Adviescommissie
grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren.

Als er problemen ontstaan in uw organisatie door de manier waarop u in het openbaar uw eigen mening heeft gegeven,
een betoging of vergadering heeft bijgewoond of lid bent van
een bepaalde vereniging, kan het zijn dat uw werkgever u
daarvoor wil straffen. Dit kan uw werkgever pas doen nadat
daarover advies is gevraagd aan de Adviescommissie
grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA).

-

639 ARAR

83

De ambtenaar dient van de ontvangst van een besluit inzake
H15
strafoplegging te doen blijken door onverwijlde terugzending
van een door hem ondertekend en gedateerd ontvangstbewijs.

-

Artikellid is niet overgenomen omdat het is verouderd
enniet meer werd toegepast.

-

640 ARAR

84

De straf, behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten H15
uitvoer gelegd, zolang zij niet onherroepelijk is geworden, tenzij
bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoerlegging is bevolen.

-

Artikellid is niet overgenomen want past niet binnen het
private arbeidsrecht.

-

641
642
643
644
645
646

85
86
87
88
89
90

[Vervallen per 01-01-1994]
[Vervallen per 01-01-1994]
[Vervallen per 01-01-1994]
[Vervallen per 01-01-1994]
[Vervallen per 01-01-1994]
De ambtenaar is van rechtswege in zijn ambt geschorst,
wanneer hij krachtens wettelijke maatregel van zijn vrijheid is
beroofd, tenzij de vrijheidsbeneming het gevolg is van een
maatregel, anders dan op grond van de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, genomen in het
belang van de volksgezondheid.

-

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Dit artikel is niet overgenomen omdat een schorsing van
rechtswege niet mogelijk is binnen het private
arbeidsrecht. Er moet worden voldaan aan de vereisten
van het BW. .

Art. 7:669 BW

647 ARAR

91 lid 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 81, eerste lid onder k, kan H15
de ambtenaar in zijn ambt worden geschorst:
a. Indien een strafrechtelijke vervolging ter zake van misdrijf
tegen hem is ingesteld;
b. wanneer hem door het daartoe bevoegde gezag het
voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag is te
kennen gegeven, dan wel hem die straf is opgelegd;
c. wanneer, naar het oordeel van het bevoegde gezag, het
belang van de dienst zulks vordert.

Daarnaast kan uw leidinggevende u schorsen. Dit is mogelijk als:
• tegen u een strafrechtelijke vervolging voor een misdrijf is
ingesteld;
• uw werkgever van plan is u te ontslaan wegens een
dringende reden of omdat u verwijtbaar heeft gehandeld of
nagelaten;
• uw werkgever dit in het belang van de organisatie nodig
vindt.

-

648 ARAR

91 lid 2

Schorsing geschiedt door het gezag, dat bevoegd is tot
aanstelling in het ambt, waarin geschorst wordt. Berust die
bevoegdheid bij Ons, dan geschiedt de schorsing door Onze
minister.

-

-

ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR
ARAR

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

H15

H15

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Dit artikellid is meegenomen bij de vertaling van lid 1.

-

Zie lid 1.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

649 ARAR

92 lid 1

Tijdens de schorsing kan de bezoldiging voor één derde gedeelte H15
worden ingehouden; na verloop van zes weken kan een verdere
inhouding, ook van het volle bedrag der bezoldiging,
plaatsvinden.
Geen inhouding vindt plaats in geval van schorsing in het belang
van de dienst, bedoeld in het eerste lid onder c van het vorige
artikel, van plaatsing in een krankzinnigengesticht of daarmede
gelijk te stellen inrichting dan wel van politiebewaring of
inverzekeringstelling als bedoeld in artikel 57 van het Wetboek
van Strafvordering, mits niet gevolgd door inbewaringstelling.

Uw werkgever betaalt uw maandinkomen tijdens de
ordemaatregel door op de in deze cao vastgestelde wijze.

Het verminderen of het niet doorbetalen van het loon
tijdens een schorsing is in het BW slechts zeer beperkt
mogelijk zodat in geval van schorsing het maandloon
wordt doorbetaald. Door de formulering “op de in deze
cao vastgestelde wijze” wordt duidelijk dat ook de
bepalingen in de cao die gevolgen hebben voor het
maandikomen (zoals doorbetaling van toelagen,
deelname PAS, ziekte) van toepassing zijn.,

-

650 ARAR

92 lid 2

De ingehouden bezoldiging kan alsnog geheel of gedeeltelijk
H15
aan de ambtenaar worden uitbetaald, indien de schorsing niet
wordt gevolgd door een onvoorwaardelijk ontslag bij wijze van
straf of ontslag op grond van artikel 98, eerste lid onder e. Op
de aldus uit te keren bezoldiging worden in mindering gebracht
de inkomsten, welke de ambtenaar sedert de schorsing heeft
genoten uit arbeid, die hij als gevolg van de schorsing heeft
kunnen verrichten, tenzij zulks, naar het oordeel van het
bevoegde gezag, onredelijk of onbillijk is.

-

Zie lid 1.

-

651 ARAR

92 lid 3

Het niet ingehouden gedeelte van de bezoldiging van de
geschorste ambtenaar kan aan anderen worden uitbetaald.

H15

-

Zie lid 1.

-

652 ARAR

92 lid 4

-

Zie lid 1.

-

653 ARAR

93

In geval van schorsing tijdens ziekte van de ambtenaar wordt
H15
onder bezoldiging verstaan, hetgeen daaronder voor de
toepassing van hoofdstuk VI wordt verstaan.
Ontslag wordt gegeven door het gezag dat bevoegd is tot
aanstelling in het desbetreffende ambt. De voordracht voor het
ontslag van de ambtenaar, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder
a, geschiedt door Onze minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het ontslag van de ambtenaar, bedoeld in
artikel 4, vijfde lid, onder b of c, vindt plaats in
overeenstemming met Onze minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.

-

Dit artikel is niet overgenomen. Wie tot ontslaan bevoegd is, is geregeld in de mandaatsbesluiten van alle
afzonderlijke organisaties. Daarin is ook opgenomen wie
namens de Staat der Nederlanden mag ontslaan cq een
verzoek tot ontbinding aanhangig maken bij de
kantonrechter; arbeidsovereenkomst met wederzijds
goedvinden beëindigen. Betrokkenheid minister BZK in
geval van einde dienstverband van ABD-leden wordt nu
geregeld in Kaderboek bedrijfsvoering rijksdienst.

654 ARAR

94 lid 1

De ambtenaar wordt op zijn aanvraag ontslag verleend.

-

-

655 ARAR

94 lid 2

Behoudens in het geval, bedoeld in artikel 34e, eerste lid, wordt dit ontslag verleend met ingang van een dag niet vroeger dan
een maand of later dan drie maanden na de dag, waarop de
aanvraag om ontslag is ingekomen.

-

Dit artikellid is niet overgenomen, in het private
Art. 7:672 BW
arbeidsrecht hoeft een werknemer niet om ontslag te
vragen aan de werkgever. Dit wordt reeds geregeld in het
BW. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst
opzeggen.
Dit artikellid is niet overgenomen, de opzegtermijn is
Art. 7:672 lid 2 BW
geregeld in het BW.

656 ARAR

94 lid 3

Van het bepaalde in het eerste lid kan worden afgeweken,
indien een strafrechtelijke vervolging ter zake van misdrijf tegen
de ambtenaar is ingesteld of indien wordt overwogen de
disciplinaire straf van ontslag op te leggen.

-

Dit artikellid is niet overgenomen, zie lid 1.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

657 ARAR

94 lid 4

Van het bepaalde in het tweede lid kan worden afgeweken:
a. indien wordt overwogen de ambtenaar een disciplinaire straf
op te leggen;
b. indien het belang van de dienst zulks vordert, met dien
verstande, dat de termijn van drie maanden, vermeld in het
tweede lid, tot ten hoogste zes maanden kan worden verlengd
en dat bij de verlenging in redelijkheid met het belang van de
ambtenaar rekening wordt gehouden;
c. ingevolge een aanvraag van de ambtenaar.

658 ARAR

94 lid 5

Het ontslag op aanvraag van de ambtenaar wordt eervol
verleend.

659 ARAR
660 ARAR

94a
94b lid 1

[Vervallen per 01-01-2016]
Bij regeling van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst
H23
worden functies aangewezen die uit hoofde van de aard van de
aan die functies verbonden werkzaamheden als substantieel
bezwarend worden aangemerkt.

-

661 ARAR

94b lid 2

Aan de ambtenaar die is belast met een functie die is
H23
aangemerkt als substantieel bezwarend wordt op zijn verzoek
eervol ontslag verleend met het oog op een uitkering op grond
van het achtste lid, indien onmiddellijk voorafgaand aan het
ontslag een aaneengesloten diensttijd van ten minste vijf jaar is
doorgebracht in een of meer substantieel bezwarende functies.

Daarnaast heeft u als u werkzaam bent in een SB-functie
recht op een uitkering substantieel bezwarende functies (SBFuitkering) als u:
• vijf jaar of langer aaneengesloten in een SB-functie werkt
• (…)

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Dit artikellid is niet overgenomen, afwijken van de
opzegtermijn is geregeld in het BW en opzegging vanuit
de werknemer is eenzijdig.

Art. 7:672 lid 8 BW.

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat het is vervangen door de ontslagbepalingen in het BW, waarin geen sprake
is van eervol ontslag.
Vervallen
Dit was de grondslag voor de ‘Regeling substantieel
bezwarende functies’. De inhoud van deze regeling is
opgenomen in ‘Hoofdstuk 23. Substantieel bezwarende
functies’ van de CAO Rijk.
Dit artikellid is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.
-

Als u hieraan voldoet en ontslag neemt uit uw SB-functie,
krijgt u een SBF-uitkering.
662 ARAR

663 ARAR

94b lid 3

94b lid 4

Het ontslag, bedoeld in het tweede lid, kan niet eerder ingaan H23
dan met ingang van de eerst mogelijke datum waarop het
ouderdomspensioen op grond van de overeenkomst, bedoeld in
artikel 4, eerste lid, van de Wet privatisering ABP, in kan gaan.

Op aanvraag van de ambtenaar kan het ontslag voor een
H23
gedeelte van de voor hem geldende arbeidsduur worden
verleend. Dit gedeelte bedraagt ten minste 10% en ten hoogste
50% van de omvang van de voor hem geldende arbeidsduur.

Daarnaast heeft u als u werkzaam bent in een SB-functie
recht op een uitkering substantieel bezwarende functies (SBFuitkering) als u:
(…)
• de leeftijd heeft bereikt waarop uw ABP-pensioen kan
ingaan
(…)
Als u hieraan voldoet en ontslag neemt uit uw SB-functie,
krijgt u een SBF-uitkering.
In plaats van ontslag kunt u uw werkgever ook vragen om uw
arbeidsduur in uw SB-functie te verminderen met toekenning
van een gedeeltelijke SBF-uitkerking. Deze
arbeidsduurvermindering moet ten minste 10% van uw
arbeidsduur bedragen. Hierbij geldt dat u tenminste 50%
moet blijven werken in uw SB-functie.
Deze vereisten gelden ook als u uw werkgever later nogmaals
vraagt om arbeidsduurvermindering met toekenning van een
gedeeltelijke SBF-uitkering.

-

De laatste volzin is een verduidelijking ten opzichte van de ARAR-bepaling waarin opvolgende verminderingen van
arbeidsduur niet waren benoemd, waardoor onduidelijk
was of dit was toegestaan.

Volgnr. Regeling

664 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

94b lid 5

Het vierde lid is niet van toepassing indien de werktijd van de
H23
ambtenaar is teruggebracht op grond van artikel 21a, eerste lid.

Bijzonderheden

Daarnaast heeft u als u werkzaam bent in een SB-functie
recht op een uitkering substantieel bezwarende functies (SBFuitkering) als u:
(…)
• niet deelneemt aan de PAS-regeling of daarmee stopt
(…)

Artikel arbeidsrecht

-

Als u hieraan voldoet en ontslag neemt uit uw SB-functie,
krijgt u een SBF-uitkering.
665 ARAR

94b lid 6

666 ARAR

94b lid 7

Na het ontslag, bedoeld in het vierde lid, kan op aanvraag van H23
de ambtenaar ontslag worden verleend voor de resterende
arbeidsduur.
Ontslag uit een substantieel bezwarende functie wordt uiterlijk H23
verleend op de dag waarop de pensioengerechtigde leeftijd,
bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet, is bereikt.

667 ARAR

94b lid 8

De ambtenaar, aan wie op grond van het tweede, vierde of
H23
zesde lid voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,
bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet ontslag is verleend, heeft recht op een
uitkering. Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst stelt regels
over de uitkering.

668 ARAR

94b lid 9

Het tweede tot en met achtste lid zijn niet van toepassing op de H23
ambtenaar die gebruik heeft gemaakt van de op grond van
artikel 60, door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties vastgestelde regeling.

Na arbeidsduurvermindering in uw SB-functie kunt u ontslag nemen voor de resterende arbeidsduur met toekenning van
een gedeeltelijke SBF-uitkering.
Daarnaast heeft u als u werkzaam bent in een SB-functie
recht op een uitkering substantieel bezwarende functies (SBFuitkering) als u:
(…)
• uw AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt
(…)
Als u hieraan voldoet en ontslag neemt uit uw SB-functie,
krijgt u een SBF-uitkering.
-

Verwerkt in de vertaling van lid 7. De in dit artikellid
genoemde regels zijn grondslag voor de Regeling
substantieel bezwarende functies.

Daarnaast heeft u als u werkzaam bent in een SB-functie
recht op een uitkering substantieel bezwarende functies (SBFuitkering) als u:
(…)
• geen gebruik heeft gemaakt van de Tijdelijke regeling
overstap naar een niet-substantieel bezwarende functie
• (…)

-

-

-

-

Als u hieraan voldoet en ontslag neemt uit uw SB-functie,
krijgt u een SBF-uitkering.
669 ARAR

94c lid 1

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst stelt bij ministeriële
regeling een lijst vast met:
a. functies waarvan de aanmerking als substantieel bezwarend
na 31 maart 2015 vervalt;
b. functies waarvan de aanmerking als substantieel bezwarend
is vervallen in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31
maart 2015;
c. functies, bedoeld in artikel 3 van het Besluit overgangsrecht
FLO-functies, zoals dat luidde op 31 maart 2015.

§25.8

SB-functies worden periodiek beoordeeld op het criterium
substantieel bezwarend. Als bij die beoordeling is
geconstateerd dat uw SB-functie niet meer substantieel
bezwarend is, geldt mogelijk voor u het overgangsrecht
substantieel bezwarende functies. De volgende situaties zijn
mogelijk:
A. De aanmerking substantieel bezwarend is vervallen na 31
maart 2015
B. De aanmerking substantieel bezwarend is vervallen voor 1
april 2015
C. De FLO-functie is niet aangemerkt als substantieel
bezwarend

In bijlage 17 van de cao is een lijst
opgenomen van functies die onder het SBFovergangsrecht vallen. Hierbinnen wordt
onderscheid gemaakt tussen de verschillende
vervaldata. Voorheen waren deze functies
opgenomen in de bijlage van de Regeling
substantieel bezwarende functies waarvoor dit
artikellid de grondslag was.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

670 ARAR

94c lid 2

De ambtenaar die een functie als bedoeld in het eerste lid
§25.8
vervult, kan het bevoegd gezag verzoeken om eervol ontslag
met het oog op een uitkering als bedoeld in het zevende lid. Dit
ontslag kan niet eerder ingaan dan met ingang van de eerst
mogelijke datum waarop het ouderdomspensioen op grond van
de overeenkomst, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet
privatisering ABP, in kan gaan.

U heeft recht op overgangsrecht SB-functies als u behoort tot
een van de doelgroepen in bovenstaande tabel en als u
voldoet aan de voorwaarden voor een reguliere SBFuitkering. In dat geval kunt u uw werkgever vragen om
ontslag uit uw functie met toekenning van een uitkering
overgangsrecht.

-

671 ARAR

94c lid 3

Aan de ambtenaar die een functie als bedoeld in het eerste lid, §25.8
onder a, vervult, wordt ontslag als bedoeld in het tweede lid
verleend, indien de ambtenaar voldoet aan de volgende
voorwaarden:
a. de ambtenaar heeft op de dag waarop de aanmerking als
substantieel bezwarende functie vervalt een aaneengesloten
diensttijd van ten minste vijf jaar doorgebracht in een
substantieel bezwarende functie en blijft deze functie vervullen
tot zijn ontslag, en
b. de ambtenaar is op de dag waarop de aanmerking als
substantieel bezwarende functie vervalt maximaal vijf jaar
verwijderd van de eerst mogelijke datum waarop zijn
ouderdomspensioen op grond van de overeenkomst, bedoeld in
artikel 4, eerste lid, van de Wet privatisering ABP, in kan gaan of
heeft op die dag een aaneengesloten diensttijd van ten minste
twintig jaar doorgebracht in een substantieel bezwarende
functie.

A. De aanmerking substantieel bezwarends is vervallen na 31 Tekst uit de tabel in paragraaf 25.7.
maart 2015
U werkte 5 jaar of langer aaneengesloten in een SB-functie
toen de aanmerking verviel, en U was op die dag maximaal 5
jaar verwijderd van de dag waarop uw ABP-pensioen op zijn
vroegst in kan gaan, en U bent zonder onderbreking
werkzaam gebleven in die functie

-

Aan de ambtenaar die een functie als bedoeld in het eerste lid, §25.8
onder b, vervult, wordt ontslag als bedoeld in het tweede lid
verleend, indien de ambtenaar voldoet aan de volgende
voorwaarden:
a. de ambtenaar heeft op de dag waarop de aanmerking als
substantieel bezwarende functie is vervallen een
aaneengesloten diensttijd van ten minste vijf jaar doorgebracht
in een substantieel bezwarende functie en blijft deze functie
vervullen tot zijn ontslag, en
b. de ambtenaar is op 1 april 2015 maximaal vijf jaar verwijderd
van de eerst mogelijke datum waarop zijn ouderdomspensioen
op grond van de overeenkomst, bedoeld in artikel 4, eerste lid,
van de Wet privatisering ABP, in kan gaan of heeft op de dag
waarop de aanmerking als substantieel bezwarende functie is
vervallen een aaneengesloten diensttijd van ten minste twintig
jaar doorgebracht in een substantieel bezwarende functie.

B. De aanmerking substantieel bezwarend is vervallen voor 1 Tekst uit de tabel in paragraaf 25.7.
april 2015
U werkte 5 jaar of langer aaneengesloten in een SB-functie
toen de aanmerking verviel, en U was op 1 april 2015
maximaal 5 jaar verwijderd van de dag waarop uw ABPpensioen op zijn vroegst in kan gaan, en U bent zonder
onderbreking werkzaam gebleven in die functie

672 ARAR

94c lid 4

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

U heeft recht op overgangsrecht SB-functies als u behoort tot
een van de doelgroepen in bovenstaande tabel en als u
voldoet aan de voorwaarden voor een reguliere SBFuitkering. In dat geval kunt u uw werkgever vragen om
ontslag uit uw functie met toekenning van een uitkering
overgangsrecht.

U werkte 20 jaar of langer aaneengesloten in een SB-functie
toen de aanmerking verviel, en U bent zonder onderbreking
werkzaam gebleven in die functie
U heeft recht op overgangsrecht SB-functies als u behoort tot
een van de doelgroepen in bovenstaande tabel en als u
voldoet aan de voorwaarden voor een reguliere SBFuitkering. In dat geval kunt u uw werkgever vragen om
ontslag uit uw functie met toekenning van een uitkering
overgangsrecht.

-

Volgnr. Regeling

673 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

94c lid 5

Aan de ambtenaar die een functie als bedoeld in het eerste lid, §25.8
onder c, vervult, wordt ontslag als bedoeld in het tweede lid
verleend, indien de ambtenaar voldoet aan de volgende
voorwaarden:
a. de ambtenaar heeft op 1 januari 2000 een aaneengesloten
diensttijd van ten minste vijf jaar doorgebracht in een functie als
bedoeld in het eerste lid, onder c, en blijft deze functie vervullen
tot zijn ontslag, en
b. de ambtenaar is met ingang van 1 april 2015 maximaal vijf
jaar verwijderd van de eerst mogelijke datum waarop zijn
ouderdomspensioen op grond van de overeenkomst, bedoeld in
artikel 4, eerste lid, van de Wet privatisering ABP, in kan gaan of
heeft op 1 januari 2000 een aaneengesloten diensttijd van ten
minste twintig jaar doorgebracht in een FLO-functie.

Bijzonderheden

C. De FLO-functie is niet aangemerkt als substantieel
Tekst uit de tabel in paragraaf 25.7.
bezwarend
U werkte op 1 januari 2000 5 jaar of langer aaneengesloten
in een FLO-functie die niet werd aangemerkt als substantieel
bezwarend, en U was op 1 april 2015 maximaal 5 jaar
verwijderd van de dag waarop uw ABP-pensioen op zijn
vroegst in kan gaan, en U bent zonder onderbreking
werkzaam gebleven in die functie

Artikel arbeidsrecht

-

U werkte op 1 januari 2000 20 jaar of langer aaneengesloten
in een FLO-functie die niet werd aangemerkt als substantieel
bezwarend, en U bent zonder onderbreking werkzaam
gebleven in die functie
U heeft recht op overgangsrecht SB-functies als u behoort tot
een van de doelgroepen in bovenstaande tabel en als u
voldoet aan de voorwaarden voor een reguliere SBFuitkering. In dat geval kunt u uw werkgever vragen om
ontslag uit uw functie met toekenning van een uitkering
overgangsrecht.

674 ARAR

94c lid 6

Bij ontslag op grond van het tweede lid zijn artikel 94b, vierde,
vijfde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

§25.8

675 ARAR

94c lid 7

De ambtenaar aan wie op grond van dit artikel voor het
§25.8
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel
7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, ontslag is
verleend, heeft recht op een uitkering. Onze Minister voor
Wonen en Rijksdienst stelt regels over de uitkering.

676 ARAR

95 lid 1

Aan de ambtenaar die is aangesteld in tijdelijke dienst wordt
§2.1
geacht eervol ontslag te zijn verleend zodra de duur van de
aanstelling in tijdelijke dienst is verstreken, tenzij sprake is van
een stilzwijgende voortzetting als bedoeld in artikel 6, vierde of
vijfde lid.

U kunt uw werkgever ook vragen om
arbeidsduurvermindering in uw functie. De voorwaarden
voor arbeidsduurvermindering zijn gelijk aan die voor een
reguliere SBF-uitkering.
-

-

-

-

Zie vertaling artikel 94b lid 7 en 8. Valt onder de volzin in
§ 27.5 “..als u voldoet aan de voorwaarden voor een
reguliere SFB-uitkering”.

-

Dit artikellid is niet overgenomen (voor de stilzwijgende voortzetting zie de omzetting van artikel 6). In het BW is
geen sprake van eervol ontslag. Door deze ARARformulering van “wordt geacht eervol ontslag te zijn
verleend” kwamen ambtenaren met een tijdelijk
dienstverband ook in aanmerking voor aan eervol ontslag
verbonden aanspraken (zoals loondoorbetaling bij
langdurige ziekte na einde dienstverband).

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

677 ARAR

95 lid 2

Aan de ambtenaar die is aangesteld in tijdelijke dienst kan
ontslag worden verleend, mits een opzegtermijn in acht wordt
genomen van:
a. drie maanden, indien de ambtenaar ten tijde van de
opzegging laatstelijke tenminste twaalf maanden onafgebroken
in dienst is geweest;
b. twee maanden, indien de ambtenaar ten tijde van de
opzegging laatstelijke tenminste zes maanden doch korter dan
twaalf maanden onafgebroken in dienst is geweest;
c. één maand, indien de ambtenaar ten tijde van de opzegging
laatstelijk korter dan zes maanden onafgebroken in dienst is
geweest.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7:672 lid 2 BW.

678 ARAR

95 lid 3

Opzegging als in het vorige lid bedoeld kan niet geschieden
gedurende de zwangerschap van de vrouwelijke ambtenaar,
noch gedurende het verlof bedoeld in artikel 33fb, vierde lid,
noch – indien zij haar dienst heeft vervat – gedurende een
periode van zes weken volgend op dat verlof. Het bevoegd
gezag kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van
een arts of van een verloskundige verlangen.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7:670 lid 2 BW.

679 ARAR

95 lid 4

Opzegging als bedoeld in het tweede lid kan niet geschieden
wegens het aanvragen of het opnemen van ouderschapsverlof.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7:670 lid 7 BW.

680 ARAR

95 lid 5

Opzegging als bedoeld in het tweede lid kan niet geschieden
wegens de omstandigheid dat de ambtenaar in of buiten rechte
een beroep heeft gedaan op het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
Art. 7:646 lid 1 BW.
geregeld in het BW. De werkgever mag geen onderscheid
maken tussen mannen en vrouwen bij de opzegging van
de arbeidsovereenkomst.

681 ARAR

95 lid 6

Opzegging als bedoeld in het tweede lid kan niet plaatsvinden wegens het feit dat de ambtenaar door een centrale als bedoeld
in artikel 105 of door een daarbij aangesloten vereniging is
aangewezen om bestuurlijke of vertegenwoordigende
aktiviteiten te ontplooien binnen zijn centrale of een daarbij
aangesloten vereniging dan wel binnen de organisatie van de
werkgever, die er toe strekken de doelstellingen van zijn
centrale van overheidspersoneel en daarbij aangesloten
verenigingen te ondersteunen.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

682 ARAR

95 lid 7

Opzegging als bedoeld in het tweede lid kan niet geschieden
wegens de omstandigheid dat de ambtenaar is geplaatst op een
kandidatenlijst als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de
ondernemingsraden, noch wegens het lidmaatschap of het
korter dan twee jaar geleden beëindigde lidmaatschap van de
ambtenaar van de ondernemingsraad of van een commissie van
die raad.

-

Dit artikel is niet overgenomen. Dit wordt reeds geregeld Art. 7:670 lid 10 sub a
door het BW.
BW.

Art. 7:670 lid 5 BW.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

683 ARAR

95 lid 8

Het ontslag kan, al dan niet op aanvraag van de ambtenaar,
ingaan voor de afloop van de opzeggingstermijn. Indien dit niet
op de aanvraag van de ambtenaar geschiedt, wordt hem over
de tijd, welke aan de opzeggingstermijn ontbreekt, een bedrag
uitbetaald gelijk aan de laatstgenoten bezoldiging, vermeerderd
met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.

-

Dit artikel is niet overgenomen, omdat het zich niet
verhoudt met het private arbeidsrecht. De opzegtermijn
voor de werkgever kan slechts worden verkort bij cao of
regeling door een bevoegd bestuursorgaan. De
opzegtermijn voor de werknemer mag schriftelijk worden
verkort.
Als eerder wordt opgezegd dan de geldende opzegtermijn
is een vergoeding ter hoogte van het loon in geld over die
periode verschuldigd.
Vervallen
Vervallen
Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt vervangen
door de ontslaggronden uit het BW. In het private
arbeidsrecht is geen sprake van eervol ontslag.

Art. 7:672 lid 7, 8 en 10
BW.

684 ARAR
685 ARAR
686 ARAR

96
96a
96b lid 1

[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-2018]
Aan de ambtenaar die in verband met de aanvaarding van een functie in een publiekrechtelijk college, waarin hij is benoemd of
verkozen, tijdelijk is ontheven van de waarneming van zijn
ambt, wordt, indien hij ophoudt zodanige functie te bekleden
en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag niet in actieve
dienst kan worden hersteld, eervol ontslag verleend.

-

687 ARAR

96b lid 2

Tenzij artikel 34e, eerste lid, van toepassing is, wordt eervol
ontslag eveneens verleend aan de ambtenaar, die na afloop van
het verlof, verleend met toepassing van artikel 34, uitgezonderd
het vierde en vijfde lid en in verband met het vervullen van een
functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie, naar
het oordeel van het bevoegd gezag niet in actieve dienst kan
worden hersteld.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt vervangen
door de ontslaggronden uit het BW. In het private
arbeidsrecht is geen sprake van eervol ontslag.

Art. 7:669 lid 3 BW.

688 ARAR

96b lid 3

Het eerste lid vindt eveneens toepassing voor de ambtenaar die ophoudt de functie te bekleden, bedoeld in artikel 16, derde lid.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt vervangen
door de ontslaggronden uit het BW. In het private
arbeidsrecht is geen sprake van eervol ontslag.

Art. 7:669 lid 3 BW.

689 ARAR

96c

Aan de ambtenaar die een benoeming tot minister of
staatssecretaris aanvaardt wordt, met ingang van de dag van
het aanvaarden van deze betrekking, eervol ontslag verleend.

-

-

-

690 ARAR
691 ARAR
692 ARAR

97
97a
97b lid 1

[Vervallen per 01-04-2015]
[Vervallen per 01-01-1958]
Voor de ontslagverlening als bedoeld in artikel 125e, tweede lid, van de Ambtenarenwet, is overeenstemming vereist met Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze is
gehouden het advies in te winnen van de Adviescommissie
grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren.

-

Dit artikel is niet overgenomen. Dit past niet meer in een
genormaliseerde situatie. Een werknemer die minister of
staatssecretaris wordt, wordt geacht eerst zelf ontslag te
nemen.
Vervallen
Vervallen
Dit artikellid is niet helemaal overgenomen. Dit past niet
meer in een genormaliseerde situatie.

693 ARAR

97b lid 2

Indien het voornemen tot ontslagverlening afkomstig is van
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is
overeenstemming vereist met Onze Minister-President.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit past niet meer in
een genormaliseerde situatie.

-

-

Art. 7:669 lid 3 BW.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

694 ARAR

98 lid 1

Anders dan op aanvraag van de ambtenaar, bij wijze van straf of ingevolge het bepaalde bij artikel 7 van de Wet
Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement, de
artikelen 94b, 94c, 95, 96, 96a, 96b en 96 van dit besluit en bij
artikel 125e, tweede lid, van de Ambtenarenwet, kan de
ambtenaar worden ontslagen op grond van:
a. het verlies van een vereiste voor de benoembaarheid, door
het bevoegde gezag gesteld bij een regeling aan de benoeming
voorafgegaan, tenzij het vereiste alleen voor de aanvang van het
ambt geldt;
b. het aangaan van een graad van zwagerschap, die de
benoembaarheid tot het ambt zou uitsluiten;
c. onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak, waarbij de
ambtenaar onder curatele is gesteld;
d. het ondergaan van lijfsdwang wegens schulden krachtens
onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;
e. onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf
wegens misdrijf;
f. ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens
ziekte;
g. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door hem
beklede ambt, anders dan op grond van ziels- of
lichaamsgebreken;

-

Dit artikel is niet overgenomen. Dit wordt vervangen door Art. 7:669 lid 3 BW.
de ontslaggronden uit het BW.

695 ARAR

98 lid 1 vervolg h. het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar;
i. het bij of in verband met indiensttreding en/of keuring
verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen, zonder
welke handelwijze niet tot indienstneming of goedkeuring zou
zijn overgegaan, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat hij
te goeder trouw heeft gehandeld.

-

Dit artikel is niet overgenomen. Dit wordt vervangen door Art. 7:669 lid 3 BW.
de ontslaggronden uit het BW.

696 ARAR

98 lid 2

Een ontslag op grond van het bepaalde in het eerste lid onder
a, b, f, g en h wordt steeds eervol verleend.

-

-

697 ARAR

98 lid 3

Een ontslag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, kan
slechts plaatsvinden indien:
a. er sprake is van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn
arbeid wegens ziekte gedurende een ononderbroken periode
van twee jaar,
b. herstel van zijn ziekte niet binnen een periode van zes
maanden na de in onderdeel a genoemde termijn van twee jaar
te verwachten is, en
c. het bevoegd gezag van oordeel is dat duurzame reïntegratie
in arbeid die aansluit bij de benutbare mogelijkheden van de
ambtenaar, niet binnen een redelijke termijn te verwachten is.

-

Dit artikel is niet overgenomen. Dit is vervangen door het ontslagrecht uit het BW. Daar is geen sprake van een
eervol ontslag.
Dit artikel is niet overgenomen. Dit wordt reeds geregeld Art. 7:669 lid 3 sub b jo.
in het BW.
7:670 lid 1 BW.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

698 ARAR

98 lid 4

De termijn van twee jaar, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt verlengd:
a. met de duur van de vertraging indien het bevoegd gezag de
aangifte, bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Ziektewet later
doet dan op grond van dat artikel van de Ziektewet is
voorgeschreven;
b. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in
artikel 23, eerste lid, van de WIA, indien de wachttijd op grond
van artikel 24, eerste lid, van de WIA wordt verlengd;
c. met de duur van het tijdvak dat het UWV op grond van artikel
25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7:670 lid 11 BW.

699 ARAR

98 lid 5

Voor de berekening van het tijdvak van twee jaar, bedoeld in
het derde lid, onderdeel a, worden perioden van ongeschiktheid
tot het verrichten van arbeid wegens ziekte tengevolge van
zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschapsverlof en
perioden van ongeschiktheid tijdens het zwangerschaps- of
bevallingsverlof, bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde lid, van
de Wet arbeid en zorg, niet in aanmerking genomen.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7:670 lid 1 BW.

700 ARAR

98 lid 6

Perioden van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid, anders dan bedoeld in het vijfde lid, worden samengeteld indien
zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken
opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op
een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt
genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van
de Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs
niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

Art. 7:670 lid 1 BW.

701 ARAR

98 lid 7

Bij de beoordeling of er sprake is van een situatie als bedoeld in het derde lid, betrekt het bevoegd gezag de uitslag van de
beoordeling door het UWV van de claim in het kader van de
WIA. Indien deze beoordeling niet of langer dan een jaar
geleden heeft plaatsgevonden, vraagt het bevoegd gezag aan
het UWV een oordeel als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de
Wet SUWI en betrekt dit bij zijn beoordeling.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW. De werkgever vraagt toestemming
aan het UWV voor ontslag wegens langdurige ziekte. Het
UWV doet dan een beoordeling van de situatie.

Art. 7:671a lid 1 BW.

702 ARAR

98 lid 8

Indien herplaatsing als bedoeld in artikel 37a plaatsvindt in een betrekking voor minder uren dan het aantal waarvoor de
ambtenaar was aangesteld, heeft het ontslag uitsluitend
betrekking op het meerdere aantal uren.

-

Dit artikellid is niet overgenomen in geval van
herplaatsing voor een minder aantal uren vanwege
arbeidsongeschiktheid is in het BW geen sprake van
ontslag. Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad is
dan wel recht op een transitievergoeding naar rato van
het aantal uren waarmee de arbeidsduur is verminderd.

-

703 ARAR

98 lid 9

Van ontslag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, wordt op verzoek van de ambtenaar afgezien voor de duur van telkens
ten hoogste één jaar, indien de ambtenaar volgens de uitslag
van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in
artikel 36a, eerste lid, onderdeel k, in staat is zijn functie te
blijven vervullen.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. De toepassing ervan is
nog wel relevant voor werknemers op wie het
overgangsrecht van toepassing is over doorwerken na
AOW-leeftijd zoals beschreven in § 25.2.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

704 ARAR

98 lid 10

705 ARAR

98 lid 11

706 ARAR

98a

Een verzoek als bedoeld in het negende lid wordt door de
ambtenaar ten minste drie maanden voor het bereiken van de
leeftijd van zeventig jaar of ouder, ingediend.
Een arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in het
negende lid wordt niet eerder dan vier maanden voor het
bereiken van de leeftijd van zeventig jaar of ouder, bij de
ambtenaar uitgevoerd.
Indien aan de ambtenaar gedurende de tijd, dat hij recht heeft op wachtgeld een voor hem passend geachte betrekking is
aangeboden en die betrekking binnen een periode van uiterlijk
één jaar, nadat hij haar is gaan vervullen, niet passend voor hem
blijkt te zijn, kan hem binnen die periode op zijn aanvraag
eervol ontslag uit die betrekking worden verleend, welk ontslag
ten aanzien van zijn aanspraken op een wachtgeld wordt geacht
niet door eigen toedoen te zijn verleend.

-

Zie lid 9.

-

-

Zie lid 9.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat het is verouderd. Wachtgeld is in 1999 afgeschaft. De bovenwettelijke WW
die daarvoor in de plaats kwam verbond het recht op de
bovenwettelijke uitkering expliciet op recht op een WWuitkering.

707 ARAR

98b lid 1

Aan de ambtenaar die ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten kan ontslag worden verleend, indien hij
zonder deugdelijke grond weigert:
a. gevolg te geven aan door het bevoegd gezag of een door het
bevoegd gezag aangewezen deskundige gegeven redelijke
voorschriften of mee te werken aan door het bevoegd gezag of
een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige getroffen
maatregelen om hem in staat te stellen de eigen of passende
andere arbeid te verrichten, of
b. passende arbeid te verrichten waartoe het bevoegd gezag
hem in de gelegenheid stelt, o
c. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren of
bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 25,
tweede lid, van de WIA, of
d. een WIA-uitkering aan te vragen.

-

Dit artikel is niet overgenomen. In plaats van ontslag, kan -Art. 7:629 lid 3 jo. lid 6
het loon worden stopgezet/opgeschort. Daarvan is
BW.
melding gemaakt in § 8.5.

708 ARAR

98b lid 2

Bij de beoordeling of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, kan het bevoegd gezag de uitslag van beoordeling
door het UWV van de claim in het kader van de WIA betrekken
indien deze minder dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

-

Zie lid 1.

709 ARAR

99 lid 1

Aan de ambtenaar in vaste dienst kan ook op andere gronden
dan die in artikel 98 zijn geregeld of waarnaar in dat artikel
wordt verwezen, ontslag worden gegeven. Dat ontslag wordt
eervol verleend.

-

Dit artikel is niet overgenomen. Deze restgrond voor
Art. 7:670b lid 2 BW
ontslag in het ARAR is vergelijkbaar met een beëindiging
van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

710 ARAR

99 lid 2

In geval van ontslag ingevolge het eerste lid wordt door het tot ontslagverlening bevoegde gezag een voorziening getroffen
waarbij de ambtenaar een uitkering verleend wordt, die, naar
het oordeel van dat bevoegde gezag, met het oog op de
omstandigheden redelijk is te achten. Deze uitkering zal ten
minste gelijk zijn aan het voor de ambtenaar geldende totaal
van uitkeringen berekend op basis van de Werkloosheidswet en
het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de
sector Rijk, als ware als gevolg van het ontslag geen sprake van
verwijtbare werkloosheid als bedoeld in artikel 24 van de
Werkloosheidswet. Voor zover door het bevoegde gezag ten
gunste van de ambtenaar niet anders is beslist, zijn op de
uitkering voor het overige de Werkloosheidswet en het Besluit
bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
van overeenkomstige toepassing.

Als uw recht op een WW-uitkering het gevolg is van een
beëindiging van uw dienstverband met wederzijds
goedvinden, dan heeft u minimaal recht op een uitkering die
gelijk is aan de hoogte en duur van de door u opgebouwde
rechten voor de WW plus de aanvullingen op de WW die in
deze paragraaf zijn opgenomen.

In de Overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier uit
2017 is afgesproken met ingang van 2020 de
bovenwettelijke WW te vervangen door een andere
voorziening. Daarbij is afgesproken de aanspraak daarop
bij een ontslag op andere gronden (nu dus bij beëindiging
met wederzijds goedvinden) te handhaven

711 ARAR

99 lid 3

Indien de ambtenaar terzake van zijn ontslag ingevolge het
eerste lid recht heeft op een uitkering krachtens de
Werkloosheidswet of het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij
werkloosheid voor de sector Rijk, wordt de in het tweede lid
bedoelde uitkering met die uitkering verminderd.

-

Meegenomen in de vertaling van lid 2.

-

712
713
714
715

ARAR
ARAR
ARAR
ARAR

100
100a
101
102 lid 1

-

102 lid 2

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Deze bepaling is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.
Het verrekenen van te veel genoten vakantie met de
overlijdensuitkering is niet overgenomen in de cao omdat
dit strijdig is met het BW. De eindafrekening van het loon
(zie § 2.3, tweede alinea) moet op grond van het BW
plaats te vinden aan de erfgenamen. Dit kunnen andere
personen zijn dan aan wie volgens het BW de
overlijdensuitkering wordt uitbetaald: de nagelaten
betrekkingen.

Art. 7:627 BW

716 ARAR

[Vervallen per 01-01-2001]
[Vervallen per 01-01-2018]
[Vervallen per 01-01-1999]
De bezoldiging van de ambtenaar wordt uitbetaald tot en met
de dag van overlijden.
Indien de ambtenaar bij zijn overlijden een positief of negatief
vakantiesaldo heeft, vinden artikel 24, eerste en tweede lid,
overeenkomstige toepassing. Het aldus openstaande bedrag en
de reeds voor zijn overlijden aan de ambtenaar uitbetaalde
bezoldiging over een na zijn overlijden gelegen tijdvak worden
verrekend met het eventueel aan de nagelaten betrekkingen of
rechtverkrijgenden van de ambtenaar verschuldigde bedrag
wegens nog niet vergolden aanspraken van de ambtenaar, en
bij gebreke hiervan of indien dit bedrag daarvoor niet
toereikend is, op de uitkering, bedoeld in het derde lid.

717 ARAR

102 lid 3

§2.6

Aan de nabestaande, van wie de overleden ambtenaar niet
§2.6
duurzaam gescheiden leefde, wordt een bedrag uitgekeerd
gelijk aan de bezoldiging over drie maanden, vermeerderd met
de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering over die
maanden. Indien de ambtenaar op de dag direct voorafgaand
aan zijn overlijden aanspraak maakte op een uitkering op grond
van de Ziektewet, Werkloosheidswet of de WIA, wordt als
maatstaf voor de bezoldiging uitgegaan van de bezoldiging die
hij zou hebben genoten als hij op die dag arbeidsgeschikt zou
zijn geweest.

-

Bijzonderheden

Als u komt te overlijden krijgen uw nabestaanden een
overlijdensuitkering. [...]
Als u op de dag voorafgaand aan de dag van uw overlijden
recht had op een ZW-uitkering, WW-uitkering of een WIAuitkering, dan wordt bij de berekening van de
overlijdensuitkering uitgegaan van het maandinkomen dat u
zou hebben gehad als u op die dag niet arbeidsongeschikt
zou zijn geweest. In dat geval wordt uw overlijdensuitkering
wel verminderd met het bedrag van een overlijdensuitkering
vanwege deze uitkeringen.

Artikel arbeidsrecht

BW art 7:675 en art.
7:675 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

718 ARAR

102 lid 4

Indien de ambtenaar in het genot was van een toelage als
§1.6
bedoeld in de artikelen 17, 17a, 18 en 18a en 18b, van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, wordt de
in het derde lid bedoelde bezoldiging in zoverre gesteld op het
gemiddelde van het bedrag dat de overleden ambtenaar is
toegekend of zou zijn toegekend in de drie kalendermaanden
voorafgaande aan de dag van overlijden, of het intreden van de
arbeidsongeschiktheid.

-

Dit is algemeen geregeld in § 1.6 onder het kopje:
Gevolgen wisselend maandinkomen voor
loondoorbetaling, uitbetaling vakantie-uren,
jubileumuitkering en overlijdensuitkering.

-

719 ARAR

102 lid 5

Op het bedrag, bedoeld in het derde lid, wordt in mindering
gebracht een uitkering op grond van artikel 35 van de ZW,
artikel 74 van de WIA, of een overlijdensuitkering die is verleend
door de Stichting Pensioenfonds ABP indien recht bestaat op
arbeidsongeschiktheidspensioen of andere naar aard en
strekking hiermee overeenkomende uitkeringen die
voortvloeien uit dezelfde dienstbetrekking.

-

Hoewel dit voor de wettelijke uitkeringen is geregeld in
art. 7:674 lid 4 BW, zijn deze naast de ABP-uitkering voor
de volledigheid wel opgenomen in de cao. Zie vertaling lid
3, laatste volzin.

720 ARAR

102 lid 6

Bij ontstentenis van een nabestaande, van wie de overledene
niet duurzaam gescheiden leefde, geschiedt de uitkering,
bedoeld in het derde lid, ten behoeve van de minderjarige
kinderen. Onder kinderen in de zin van dit artikel worden mede
verstaan natuurlijke kinderen en kinderen waarover de
overledene de pleegouderlijke zorg droeg. Onder
pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor het
onderhoud en de opvoeding van het kind als was het een eigen
kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het
genieten van een vergoeding daarvoor. Ontbreken ook zodanige
kinderen dan geschiedt de uitkering aan degenen die geheel of
grotendeels afhankelijk waren van de bezoldiging van de
ambtenaar.

-

Deze bepaling is niet overgenomen. Dit wordt reeds
geregeld in het BW.

721 ARAR

102 lid 7

Indien de ambtenaar geen betrekkingen als bedoeld in het
§2.6
derde en zesde lid nalaat, kan de daar bedoelde uitkering door
het bevoegd gezag geheel of ten dele worden uitgekeerd voor
de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de
lijkbezorging indien de nalatenschap van de overledene hiertoe
ontoereikend is.

Bij ontbreken van nabestaanden kan uw werkgever de
overlijdensuitkering deels of volledig uitkeren om de kosten
van uw laatste ziekte en van de uitvaart te betalen als die
kosten niet uit uw nalatenschap kunnen worden betaald.

Art. 7:674 lid 3 BW

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

722 ARAR

102a

Na het overlijden van de gewezen ambtenaar, die op de dag van §8.3
zijn overlijden op grond van de artikelen 38 en 46 in het genot
was van doorbetaling van zijn laatstelijk genoten bezoldiging,
wordt aan de in artikel 102 bedoelde personen en met
overeenkomstige toepassing van dat artikel een bedrag
uitgekeerd, gelijk aan de bezoldiging welke de gewezen
ambtenaar op de dag van zijn overlijden genoot, berekend over
een tijdvak van drie maanden. Op deze uitkering wordt in
mindering gebracht het bedrag van de uitkering op grond van
de artikelen 35 en 36 van de ZW, artikel 74 van de WIA, de
artikelen 6 en 11 van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij
werkloosheid voor de sector Rijk of naar aard en strekking
daarmee overeenkomende uitkeringen die voortvloeien uit
dezelfde dienstbetrekking. Alleen uitkeringen die voortvloeien
uit de dienstbetrekking bij Onze Minister worden in mindering
gebracht.

Als u tijdens de doorbetaling van uw voormalig
Het woord “overlijdensuitkering” linkt naar paragraaf 2.6 maandinkomen komt te overlijden dan gelden de bepalingen waar dit wordt geregeld.
in deze cao over de overlijdensuitkering.

723 ARAR

102b lid 1

Indien het overlijden van de ambtenaar is veroorzaakt door een §2.6
dienstongeval of een door het verrichten van zijn arbeid
opgelopen beroepsziekte, wordt aan degene die in verband met
dit overlijden krachtens het Pensioenreglement van de Stichting
Pensioenfonds ABP, een nabestaandenpensioen geniet, een
uitkering toegekend ten bedrage van 18 procent van het
resultaat van de vermenigvuldiging van:
a. indien het gaat om de partner, vijf zevende deel van 1,75
procent van het pensioengevend inkomen en de
pensioengeldige diensttijd, zoals deze begrippen door de
Stichting Pensioenfonds ABP worden gehanteerd ten aanzien
van overheidswerknemers als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
van de Wet privatisering ABP;
b. indien het gaat om de wees waarvan de verzorger geen recht
heeft op partnerpensioen of bijzonder partnerpensioen, een
zevende deel van 1,75 procent van het pensioengevend
inkomen en de pensioengeldige diensttijd, zoals deze begrippen
door de Stichting Pensioenfonds ABP worden gehanteerd ten
aanzien van overheidswerknemers als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van de Wet privatisering ABP;

Uw nabestaanden krijgen een aanvullende maandelijkse
overlijdensuitkering als:
• uw overlijden het gevolg is van een beroepsincident,
dienstongeval of beroepsziekte; en
• uw nabestaanden vanwege uw overlijden een
nabestaandenpensioen van de Stichting Pensioenfonds ABP
krijgen.
De berekeningswijze van deze aanvullende maandelijkse
overlijdensuitkering vindt u in bijlage 5 van de cao.

724

c. indien het gaat om de wees zonder verzorger als bedoeld in
onderdeel b, twee zevende deel van 1,75 procent van het
pensioengevend inkomen en de pensioengeldige diensttijd,
zoals deze begrippen door de Stichting Pensioenfonds ABP
worden gehanteerd ten aanzien van overheidswerknemers als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet privatisering ABP.
Indien de weduwe of weduwnaar een samenlevingscontract
sluit dan wel een geregistreerd partnerschap aangaat, eindigt de
uitkering met ingang van de maand volgend op de datum van
het sluiten van het samenlevingscontract dan wel het aangaan
van het geregistreerd partnerschap.

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

-

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

725 ARAR

102b lid 2

De uitkering eindigt met ingang van de dag waarop de
§2.6
overledene de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel
7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, zou hebben
bereikt, dan wel, indien de partner, zoals dit begrip door de
Stichting Pensioenfonds ABP wordt gehanteerd ten aanzien van
overheidswerknemers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
Wet privatisering ABP aan wie een pensioen werd toegekend,
hertrouwt, met ingang van de maand volgende op de datum
van het hertrouwen. Indien de weduwe of weduwnaar een
samenlevingscontract sluit dan wel een geregistreerd
partnerschap aangaat, eindigt de uitkering met ingang van de
maand volgende op de datum van het sluiten van het
samenlevingscontract dan wel van het aangaan van het
geregistreerd partnerschap.

726 ARAR

102b lid 3

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de gewezen §8.3
ambtenaar ten aanzien van wie artikel 38, derde lid, toepassing
heeft gevonden, indien zijn overlijden het rechtstreeks gevolg is
van de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in dat artikel.

727 ARAR

103 lid 1

Gedurende de maand van het overlijden en de volgende drie
B20
maanden behouden de achterblijvende gezinsleden het gebruik
der ambts- of dienstwoning, waarin zij met de ambtenaar
woonden. Daarvan kan echter worden afgeweken als Onze
Minister dat in het belang van de dienst noodzakelijk acht.
Alsdan wordt door Onze Minister naar billijkheid een
schadevergoeding gegeven.

-

Bepalingen over dienstwoningen zijn niet opgenomen in de cao omdat er in het Rijk nog maar drie dienstwoningen
bewoond zijn en er geen nieuwe bijkomen (Deze
aanspraak moet wel worden genoemd in bijlage 20 (oude
regelingen die toegepast blijven.

728 ARAR

103 lid 2

Bij vrijwillig verlaten van de ambts- of dienstwoning binnen de termijn, gedurende welke de woning nog mag worden gebruikt,
kan Onze Minister te zijner beoordeling een vergoeding geven.

-

Zie lid 1.

-

729 ARAR

104

Indien door de ambtenaar voor het gebruik der ambts- of
dienstwoning een vergoeding verschuldigd was, voldoen de
achtergebleven gezinsleden deze over de tijd, gedurende welke
zij het gebruik dier woning behouden.

-

Zie artikel 103 lid 1.

-

730 ARAR

104a lid 1

§2.6 en B20

Als u wordt vermist en naar alle waarschijnlijkheid bent
Zie artikel 103 lid 1
overleden, geldt deze aanspraak op een overlijdensuitkering
ook.

-

731 ARAR

104a lid 2

Bij vermissing van de ambtenaar vinden, behoudens het
bepaalde in het tweede lid, de bepalingen van de artikelen 102
tot en met 104 overeenkomstige toepassing. De ambtenaar
wordt daarbij geacht te zijn overleden op een door Onze
Minister te bepalen dag.
Het bepaalde in het tweede lid van artikel 102 vindt geen
toepassing indien gegronde vermoedens bestaan, dat de
vermissing het gevolg is van ongeoorloofde afwezigheid.

-

-

De aanvullende maandelijkse overlijdensuitkering eindigt:
• op de dag dat u uw AOW-gerechtigde leeftijd zou hebben
bereikt; of
• als uw partner hertrouwt, een geregistreerd partnerschap
aangaat of een samenlevingscontract sluit.
De uitkering eindigt dan met ingang van de eerste dag van de
maand na de dag van die gebeurtenis.

Artikel arbeidsrecht

-

Dit artikellid is niet opgenomen in de cao omdat art. 7:674 Art. 7:674 en 7;669 lid 3
de uitkering voor de nagelaten betrekkingen van de
sub h BW.
overleden werknemer regelt. Hiervan kan volgens lid 6
niet ten nadele van de nagelaten betrekkingen van
worden afgeweken. Ook in het geval van gegronde
vermoedens dat de vermissing het gevolg is van
ongeoorloofde afwezigheid, kan een uitkering aan de
nagelaten betrekkingen niet worden ontzegd. Mogelijk is
er wel sprake van een redelijke grond voor ontslag op
grond van art. 7:669 lid 3 sub h BW.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

732 ARAR

104a lid 3

Indien blijkt, dat de als vermist beschouwde ambtenaar in leven is, kan ter beoordeling van het bevoegde gezag de bezoldiging
alsnog worden uitbetaald, tenzij gegronde vermoedens bestaan,
dat de vermissing het gevolg was van ongeoorloofde
afwezigheid.

-

Dit artikellid is niet opgenomen in de cao omdat het niet Art. 7:628 BW.
meer aan het bevoegde gezag om te beoordelen. Dit dient
te worden beoordeeld ex 7:628 BW, waarbij de
hoofdregel is ‘geen arbeid, wel loon, tenzij de reden van
afwezigheid in redelijkheid voor rekening van de
werknemer dient te komen. . Het is goed denkbaar dat
vermissing van de werknemer, met gegronde vermoedens
dat de vermissing het gevolg was van ongeoorloofde
afwezigheid, voor risico van de werknemer komt en de
werknemer dus gedurende deze vermissing geen recht
heeft op loon. Dit is afhankelijk van de omstandigheden
van het geval. Als partijen het hier niet over eens worden,
zal de kantonrechter hierover moeten beslissen. Een
bepaling dat het loon wordt doorbetaald, tenzij er
gegronde vermoedens bestaan dat de vermissing het
gevolg was van ongeoorloofde afwezigheid, is strijdig met
het BW.

733 ARAR

104a lid 4

Indien uit hoofde van de vermissing van de ambtenaar pensioen of enige andere uitkering, voortvloeiende uit zijn ambtelijke
rechtspositieregeling, is toegekend over het tijdvak, waarover
naar het oordeel van het bevoegde gezag aanspraak bestaat op
bezoldiging, wordt die bezoldiging verminderd met de over dat
tijdvak aldus uitbetaalde bedragen.

-

Zie onder lid 3. Aanvullend: of het loon kan worden
verminderd met vanwege de vermissing uitbetaald
pensioen of een andere uitkering moet afhankelijk van de
situatie worden bezien.

734 ARAR

104a lid 5

De bezoldiging, waarop de ambtenaar ingevolge het derde en
het vierde lid aanspraak heeft, kan aan anderen dan de
ambtenaar worden uitbetaald.

-

Dit artikellid is niet opgenomen in de cao aangezien het
Art. 6:31 jo. 6:32 BW.
strijdig kan zijn met het BW. Het BW kent bepalingen
omtrent het al dan niet bevrijdend betalen aan een ander
dan de schuldeiser (art. 6:31 en 6:32 BW). Art. 31 bepaalt
dat betaling van de schuld aan een onbekwame
schuldeiser de schuldenaar bevrijdt, voor zover het
betaalde de onbekwame tot werkelijk voordeel heeft
gestrekt of in de macht is gekomen van diens wettelijke
vertegenwoordiger. Art. 6:32 bepaalt dat betaling aan een
ander dan de schuldeiser of dan degene die met hem of in
zijn plaats bevoegd is haar te ontvangen, de schuldenaar
bevrijdt voor zover degene aan wie betaald moest
worden, de betaling heeft bekrachtigd of erdoor is
gebaat. Er dient dus per geval te worden bekeken of het
loon bevrijdend kan worden betaald aan een ander dan
de vermiste ambtenaar.

735 ARAR

105 lid 1

Over aangelegenheden van algemeen belang voor de
§26.1
rechtstoestand van de ambtenaren in de zin van dit besluit met
inbegrip van de algemene regels volgens welke het
personeelsbeleid zal worden gevoerd, wordt niet beslist dan
nadat daarover door of namens Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overleg is gepleegd
met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel.


Over onderwerpen waarover is bepaald dat daarover
overleg moet plaatsvinden, kan pas een beslissing worden
genomen nadat daarover is overlegd in het SOR.

-

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

736 ARAR

105 lid 2

De Sectorcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van:
a. de Algemene Centrale van Overheidspersoneel;
b. de Christelijke Centrale van Overheids- en
Onderwijspersoneel;
c. het Ambtenarencentrum;
d. de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij
Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen;
e. andere door Ons tot het overleg toegelaten centrales van
verenigingen van ambtenaren, welke onder meer gelet op het
aantal ambtenaren, dat zij vertegenwoordigen, eveneens als
representatief kunnen worden aangemerkt en tegen wier
toelating het algemeen belang zich niet verzet.

§26.1

Aan het Sectoroverleg Rijk (SOR) nemen deel:
• Vertegenwoordigers van de vakbonden FNV, CMHF, CNV
Connectief en het Ambtenarencentrum. Ook kunnen andere
representatieve vakbonden tot het overleg worden
toegelaten.
• Vertegenwoordigers van de Staat.

-

737 ARAR

105 lid 3

Indien een voorstel, waarover overleg dient plaats te vinden,
§26.1
strekt tot invoering of wijziging van een regeling met rechten of
verplichtingen van individuele ambtenaren wordt dit voorstel
slechts ten uitvoer gebracht, indien daarover overeenstemming
bestaat met de Sectorcommissie. Het standpunt van de
Sectorcommissie wordt bepaald bij meerderheid van stemmen.
Elke centrale brengt één stem uit. Indien de stemmen binnen de
Sectorcommissie staken, beslist Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties of het voorstel ten uitvoer wordt
gebracht.

• Voor invoering, wijziging of afschaffing van een collectieve afspraak is overeenstemming nodig tussen partijen in het
SOR. Alleen collectieve afspraken, waarover met de
vakbonden in het SOR overeenstemming is bereikt, kunnen
worden uitgevoerd.
• Het standpunt en de overeenstemming met de vakbonden
in het SOR wordt bepaald bij meerderheid van stemmen van
de vakbonden. Iedere vakbond heeft één stem. Als de
stemmen van de vakbonden staken beslist de voorzitter.

-

738 ARAR

105 lid 4

105 lid 5

Het overleg heeft geen betrekking op onderwerpen die zijn voorbehouden aan het overleg in de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid.
·
wetswijzigingen die gevolgen hebben voor werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de deze cao en/of
gevolgen hebben voor bestaande afspraken uit deze cao.
Uitgangspunt is dat de huidige aanspraken behouden blijven.
Als dat niet kan, wordt overlegd over een mogelijke
vervangende afspraak.

-

739 ARAR

In de Sectorcommissie wordt geen overleg gevoerd over
§26.1
voorstellen die betrekking hebben op het gehele
overheidspersoneel.
Indien een voorstel als bedoeld in het vierde lid, ziet op het van §26.1
toepassing verklaren op overheidspersoneel van een wettelijke
regeling die betrekking heeft op werknemers, die krachtens
arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam zijn, vindt in de
Sectorcommissie overleg plaats over de gevolgen van een
desbetreffend voorstel voor ambtenaren en de eventueel
daarmee samenhangende wijzigingen in de voor hen geldende
regelingen. Het overeenstemmingsvereiste, bedoeld in het
derde lid, is daarbij niet van toepassing, mits het totaal van
rechten en verplichtingen van ambtenaren over het geheel
beoordeeld niet ongunstiger wordt.

740 ARAR

105 lid 6

Indien bij het overleg, bedoeld in het vijfde lid, een geschil
§26.1
ontstaat over de vraag of wordt voldaan aan de voorwaarde dat
het totaal van rechten en verplichtingen van de ambtenaren
over het geheel beoordeeld niet ongunstiger wordt, wordt dat
geschil onderworpen aan arbitrage door de Advies- en
Arbitragecommissie, genoemd in artikel 110g.

·
Bij een geschil tussen de partijen in het SOR gelden de
cao-bepalingen over omgang met collectieve geschillen.

-

741 ARAR

106 lid 1

Elke centrale is bevoegd tot aanwijzing van twee leden en twee §26.1
plaatsvervangende leden van de Sectorcommissie.

·
Iedere vakbond kan twee vertegenwoordigers en twee
plaatsvervangers aanwijzen als deelnemer aan het SOR.

De betreffende bepalingen staan in § 27.4

Artikel arbeidsrecht

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

742 ARAR

106 lid 2

Wij behouden Ons voor een toelating tot het overleg krachtens §26.1
artikel 105 te schorsen en een toelating tot het overleg
krachtens het tweede lid van dat artikel, onder e, in te trekken,
indien de centrale van verenigingen van ambtenaren naar Ons
oordeel niet meer representatief is dan wel het algemeen
belang zich tegen haar verdere toelating verzet.

-

743 ARAR

106 lid 3

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is §26.1
bevoegd een lid of plaatsvervangend lid van de Sectorcommissie
van deelneming aan het overleg uit te sluiten indien naar het
oordeel van Onze genoemde Minister het dienstbelang dit in
verband met zijn werkzaamheden als Rijksambtenaar vordert.
De uitsluiting geschiedt niet dan nadat het bestuur van de
daarbij betrokken zijnde centrale van verenigingen van
ambtenaren over het voornemen daartoe is gehoord, en het
advies van de overige leden van de Sectorcommissie daarover is
ingewonnen.
In afwachting van de beslissing van Onze Minister neemt het
betrokken lid of plaatsvervangend lid niet of niet meer deel aan
het overleg.
Na de uitsluiting wijst de desbetreffende centrale een andere
vertegenwoordiger aan als lid of plaatsvervangend lid van de
Sectorcommissie in de plaats van de uitgeslotene.

·
De voorzitter kan een vertegenwoordiger van de
vakbond die tevens werknemer in de zin van deze cao is
uitsluiten van deelname aan het overleg als de specifieke
werkzaamheden van deze werknemer daartoe aanleiding
geven. Voordat deze beslissing genomen kan worden, moet
daarvoor eerst met de betreffende vakbond overleg worden
gevoerd en aan de overige vakbonden advies worden
gevraagd. Nadat een vertegenwoordiger is uitgesloten wijst
de betreffende vakbond een nieuwe vertegenwoordiger of
plaatsvervanger aan.

-

744 ARAR

107 lid 1

Het overleg staat onder leiding van Onze Minister van
§26.1
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is bevoegd de
leiding van het overleg op te dragen aan een door Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen
ambtenaar die is aangesteld als lid van de
topmanagementgroep, indien de aard van de te bespreken
aangelegenheden dit toelaat.

·
Het overleg wordt voorgezeten door de
bewindspersoon die deze cao namens de Staat heeft
gesloten met de vakbonden. Deze is bevoegd het
voorzitterschap van het overleg op te dragen aan een lid van
de Topmanagementgroep als de aard van de te bespreken
onderwerpen dit toelaat.

-

745 ARAR

107 lid 2

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
wijst functionarissen aan die hem, dan wel de functionaris die
namens hem het overleg voert, bij het overleg terzijde staan.

·
De voorzitter wordt in het overleg terzijde gestaan door een werkgeversdelegatie naar eigen keuze.

-

746 ARAR

107 lid 3

Het secretariaat van het overleg wordt gevoerd door een door §26.1
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
benoemde of aangewezen secretaris, die ten dienste staat van
zowel de voorzitter en de in het tweede lid bedoeld ambtenaren
als van de Sectorcommissie. De benoeming of aanwijzing van de
secretaris geschiedt in overeenstemming met de
Sectorcommissie.

·
Het secretariaat van het overleg wordt gevoerd door
een door partijen in het SOR benoemde secretaris. Deze
staat ten dienste van beide partijen van het overleg.

-

-

747 ARAR

107 lid 4

§26.1

·
Bij de behandeling van bepaalde onderwerpen kan op
uitnodiging of met instemming van de voorzitter ook door
andere (deskundige) personen aan het overleg worden
deelgenomen.

-

-

748 ARAR

107 lid 5

Bij de behandeling van bepaalde aangelegenheden kan op
uitnodiging of met toestemming van de voorzitter ook door
anderen dan degenen, die daartoe ingevolge de vorige
bepalingen van dit hoofdstuk bevoegd zijn, aan het overleg
worden deelgenomen.
De leden van de Sectorcommissie kunnen zich na overleg met
de voorzitter ter vergadering voor de behandeling van een
bepaald onderwerp door een deskundige doen bijstaan.

§26.1

·
De vertegenwoordigers van de vakbonden in het SOR
kunnen zich na overleg met de voorzitter in de vergadering
voor de behandeling van een bepaald onderwerp laten
bijstaan door een deskundige.

-

-

§26.1

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Deze bepaling is niet overgenomen omdat toelating tot
het overleg en uitsluiting daarvan volgt uit de
jurisprudentie daarover.

-

Volgnr. Regeling

749 ARAR

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

107a

De centrales van verenigingen van ambtenaren, die van de in
artikel 106, eerste lid, vermelde bevoegdheid hebben gebruik
gemaakt, doen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties mededeling van haar statuten en
huishoudelijke reglementen en van de daarin aangebrachte
wijzigingen, zomede van de statuten en van de daarin
aangebrachte wijzigingen van de bij haar aangesloten
verenigingen van ambtenaren.

§26.1

Zij stellen Onze genoemde Minister voorts jaarlijks in kennis van
het totale ledental van de bij elk der centrales aangesloten
verenigingen.
De in artikel 105 bedoelde aangelegenheden worden door Onze §26.1
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de
Sectorcommissie voorgelegd.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

• De vakbonden die deelnemen aan het SOR maken hun
statuten en huishoudelijke reglementen en de daarin
aangebrachte wijzigingen bekend aan de voorzitter.
• De vakbonden die deelnemen aan het SOR melden jaarlijks
hun ledental onder de werknemers op wie deze cao van
toepassing is aan de voorzitter.

-

-

Door een andere opzet en volgorde van de
overlegbepalingen komt dit artikellid niet op deze wijze
terug, zie ook lid 2..

-

750 ARAR

108 lid 1

751 ARAR

108 lid 2

Ieder der tot het overleg toegelaten centrales van verenigingen §26.1
van ambtenaren is bevoegd aan Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalde
onderwerpen, behorende tot de in artikel 105 bedoelde, ter
plaatsing op de agenda op te geven.

Zowel de voorzitter als de vakbonden kunnen onderwerpen
agenderen en voorstellen doen.

-

-

752 ARAR
753 ARAR

108a
108b lid 1

[Vervallen per 01-01-2017]
Het overleg wordt gevoerd op plaats, dag en uur door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te
bepalen.

·
De plaats, dag en uur van het overleg worden door de
voorzitter in overleg met de vakbonden bepaald. De
overleggen vinden gebruikelijk in Den Haag plaats.

Vervallen
-

-

754 ARAR

108b lid 2

-

Meegenomen bij de vertaling van lid 1..

-

755 ARAR

108b lid 3

De vergaderingen worden in de regel te 's-Gravenhage
§26.1
gehouden.
Indien de vertegenwoordigers van tenminste twee tot het
§26.1
overleg toegelaten centrales van verenigingen van ambtenaren
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
onder vermelding van hetgeen zij behandeld wensen te zien,
verzoeken daartoe een vergadering uit te schrijven, vindt deze
binnen 14 dagen plaats.

·
Als vertegenwoordigers van tenminste twee vakbonden in het SOR daarom verzoeken, moet binnen twee weken
overleg plaatsvinden. Deze vertegenwoordigers geven bij hun
verzoek het onderwerp van bespreking aan.

-

756 ARAR

109

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
verleent zijn bemiddeling om aan de Sectorcommissie een
lokaliteit in een Rijksgebouw ter beschikking te stellen, indien
deze Sectorcommissie daartoe een verzoek doet ten behoeve
van een door haar te houden vergadering.

§26.1

·
Als de vakbonden verzoeken om gebruik te maken van een ruimte in een gebouw van de rijksoverheid ten behoeve
van een overleg zal de voorzitter daaraan zijn medewerking
verlenen.

-

757 ARAR

110 lid 1

Indien het wenselijk blijkt over de in artikel 105 bedoelde
§26.1
aangelegenheden voorbereidende besprekingen te voeren of in
het overleg genomen besluiten uit te werken, geschiedt deze
voorbereiding of uitwerking door werkgroepen bestaande uit
vertegenwoordigers van de Sectorcommissie en door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daartoe
aangewezen functionarissen.

·
Indien partijen het wenselijk vinden om voorbereidende besprekingen te voeren of om genomen besluiten uit te
werken zal dit plaatsvinden in (een) werkgroep(en) met
vertegenwoordigers van beide partijen in het overleg. De
ondersteuning van het overleg en de mogelijkheden voor
deelname door deskundigen gelden ook voor deze
werkgroepen.

-

758 ARAR

110 lid 2

Het bepaalde in het vierde en vijfde lid van artikel 107 is daarbij §26.1
van overeenkomstige toepassing.

-

-

§26.1

Meegenomen bij de vertaling van lid 1.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

759 ARAR

110a lid 1

Het standpunt van de Sectorcommissie wordt bepaald bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.

§26.1

760 ARAR
761 ARAR

110a lid 2
110b

762 ARAR

110c

Artikel arbeidsrecht

Het standpunt van en de overeenstemming met de
vakbonden in het SOR wordt bepaald bij meerderheid van
stemmen van de vakbonden. Iedere vakbond heeft één stem.

-

Elke centrale brengt één stem uit.
§26.1
Voor de toepassing van het bepaalde in de artikelen 110d en
§26.4
volgende wordt verstaan onder:
a. "deelnemers aan het overleg": de voorzitter en de tot het
overleg toegelaten centrales van verenigingen van ambtenaren;
b. "Advies- en Arbitragecommissie": de Advies- en
Arbitragecommissie genoemd in artikel 110g.

-

Meegenomen bij de vertaling van lid 1.
Definitiebepalingen. In de cao wordt dit waar nodig
gedaan met links naar de definities.

-

De artikelen 110d tot en met 110h zijn slechts van toepassing op §26.4
geschillen inzake aangelegenheden als bedoeld in artikel 105
voor zover die aangelegenheden uitsluitend de rechtstoestand
van ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens
welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, betreffen.

Vakbonden en werkgever kunnen op het terrein van
collectieve arbeidsvoorwaarden ook een verschil van mening
hebben over andere onderwerpen dan de juiste toepassing
van de cao-afspraken. Dit kan aan de orde zijn bij overleg
over het realiseren van een nieuwe arbeidsvoorwaarde of
over aanpassing van een bestaande arbeidsvoorwaarde.
Voor geschillen die hierbij ontstaan zijn de volgende opties
beschikbaar. De keuze voor een optie zal afhankelijk zal zijn
van de aard van het geschil en de inschatting van partijen
over de beste werkwijze:
• Geschillen op decentraal niveau kunnen worden
voorgelegd aan het Sectoroverleg Rijk door een of beide
partijen bij het geschil
• Geschillen op decentraal en sectorniveau kunnen door
partijen in het geschil gezamenlijk worden voorgelegd aan
een individuele bemiddelaar

De afspraken over omgang met collectieve geschillen
betreft meer dan een technische omzetting. Deze zijn
opgenomen in § 26.4, waarin partijen ook hebben
bepaald dat geschillen over de juiste toepassing van de
cao kunnen worden voorgelegd aan de
interpretatiecommissie.

-

763

764 ARAR

Bijzonderheden

• Geschillen op decentraal en sectorniveau kunnen door een
of beide partijen bij het geschil worden voorgelegd aan de
Advies- en Arbitragecommissie (AAC) voor een
adviesaanvraag, of door partijen gezamenlijk voor een
bindende uitspraak. Hoe een geschil kan worden voorgelegd
aan de AAC en hoe de commissie daarmee omgaat, staat in
bijlage 18 van de cao.
• Geschillen op decentraal en sectorniveau kunnen door een
partij bij het geschil ook worden voorgelegd aan de
kantonrechter. Voor geschillen op decentraal niveau geldt
daarbij dat het geschil eerst wordt voorgelegd aan het
Sectoroverleg Rijk. Voorleggen aan de kantonrechter kan
zowel nadat andere opties voor het oplossen van het geschil
niet tot resultaat hebben geleid maar ook direct als de beste
route worden gekozen.
110d

Indien de voorzitter dan wel een of meer van de centrales, in
B18
het overleg tot het oordeel komen dat dit overleg niet tot een
uitkomst zal leiden die de instemming van alle deelnemers aan
dat overleg zal hebben, brengen zij dat oordeel binnen 3 dagen
nadat zij daarvan in het overleg blijk hebben gegeven,
schriftelijk ter kennis van de overige deelnemers aan het
overleg.

Een procedure begint wanneer de voorzitter van het overleg, of één (of meer) van de tot het overleg toegelaten
vakbonden, in het overleg de mededeling doet dat het
overleg niet tot een uitkomst zal leiden die de instemming
van alle deelnemers aan het overleg zal hebben.
Binnen drie dagen na deze mededeling moeten de overige
deelnemers aan het overleg hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

765 ARAR

110e lid 1

Binnen vijf dagen na de kennisgeving bedoeld in het vorige
B18
artikel, schrijft de voorzitter een overlegvergadering uit. De
vergadering moet worden gehouden binnen zeven dagen nadat
deze is uitgeschreven.

Daarnaast moet de voorzitter van het overleg binnen vijf
dagen na deze mededeling een nieuwe overlegvergadering
uitschrijven die binnen zeven dagen na de uitschrijving moet
plaatsvinden.

-

766 ARAR

110e lid 2

Tenzij door de voorzitter en de Sectorcommissie wordt
B18
besloten het overleg voort te zetten dan wel te beëindigen
wordt in de vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat
over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil
is en of een oplossing van dat geschil zal worden gezocht door
middel van voortzetting van het overleg nadat het advies is
ingewonnen van de Advies- en Arbitragecommissie, dan wel
door middel van onderwerping van het geschil aan een arbitrale
uitspraak van de Advies- en Arbitragecommissie.

In die vergadering moet worden besloten of :
• het overleg wordt voortgezet
• het overleg wordt gestaakt, of
• een oplossing wordt gezocht door het geschil voor advies
of arbitrage voor te leggen aan de AAC.

-

-

767 ARAR

110e lid 3

-

Zie de vertaling van artikel 110c, derde bullet.

-

768 ARAR

110e lid 4

-

Zie de vertaling van artikel 110c, derde bullet.

-

769 ARAR

110f lid 1

Tot het inwinnen van advies is zowel de voorzitter als de
§26.4
Sectorcommissie bevoegd.
Voor onderwerping van het geschil aan arbitrage is
§26.4
overeenstemming vereist tussen alle deelnemers aan het
overleg.
Binnen drie dagen na de vergadering bedoeld in het vorige
B18
artikel, wordt het verzoek om advies ter kennis gebracht van de
voorzitter van de Advies- en Arbitragecommissie. Het verzoek
wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich
voor inwinning van advies hebben uitgesproken en bevat
tenminste het onderwerp en de inhoud van het geschil. Indien
in de vergadering bedoeld in het vorige artikel geen
overeenstemming is bereikt tussen alle deelnemers aan het
overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het
geschil is, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun
visie op het onderwerp en de inhoud van het geschil eveneens
binnen drie dagen na eerdergenoemde vergadering ter kennis
van de voorzitter van de Advies- en Arbitragecommissie.

- Indien het laatste het geval is moet worden vastgesteld wat
het onderwerp en de inhoud van het geschil is dat aan de
AAC voorgelegd zal worden. Gaat het om een
adviesaanvraag, en bereiken partijen geen overeenstemming
over het onderwerp en de inhoud van het geschil, dan
dienen beide opvattingen separaat te worden toegezonden
aan de AAC.

-

770 ARAR

110f lid 2

Het bepaalde in de eerste volzin van het vorige lid is van
B18
overeenkomstige toepassing ten aanzien van het onderwerpen
van het geschil aan een arbitrale uitspraak. Het verzoek daartoe
wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en
dient tenminste te bevatten:
a. het onderwerp en de inhoud van het geschil;
b. de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent
onderwerp en inhoud van het geschil.

Bij een verzoek tot een arbitrale uitspraak moeten partijen
wel overeenstemming bereiken over het onderwerp en de
inhoud van het geschil en voegen zij daarnaast hun
standpunten daarover toe.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

771 ARAR

110g lid 1

Er is een Advies- en Arbitragecommissie, die tot taak heeft te
adviseren dan wel een bindende uitspraak te doen in de
geschillen die haar ingevolge de voorgaande artikelen worden
voorgelegd.

B1

772 ARAR

110g lid 2

De Advies- en Arbitragecommissie is gevestigd te ’s-Gravenhage. Zij bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, en vijf
plaatsvervangende leden. Zij worden door Ons benoemd voor
een tijdvak van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee
maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

-

Bepalingen over samenstelling en benoemingswijze zijn
door partijen uitgesteld tot het moment dat
(her)benoeming aan de orde is. Dan wordt ook bezien in
hoeverre de bepalingen over de werkwijze van de AAC
moeten worden opgenomen in (een bijlage van) de cao.

-

773 ARAR

110g lid 3

Wij benoemen de voorzitter en diens plaatsvervanger op
gezamenlijke voordracht van Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de Sectorcommissie. Van de
andere vier leden en hun plaatsvervangers benoemen wij:
a. twee leden en hun plaatsvervangers op voordracht van Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
alsmede
b. twee leden en hun plaatsvervangers op voordracht van de
Sectorcommissie.

-

Zie lid 2.

-

774 ARAR

110g lid 4

Uitgesloten van het lidmaatschap en plaatsvervangend
lidmaatschap zijn:
a. personen die lid dan wel plaatsvervangend lid zijn van de
Sectorcommissie;
b. personen die bestuurslid zijn van, dan wel werkzaam zijn bij
een centrale van verenigingen van ambtenaren als bedoeld in
artikel 105 of een daarbij aangesloten vereniging;
c. personen die werkzaam zijn bij de departementen van
algemeen bestuur en de daaronder ressorterende instellingen,
diensten en bedrijven, wier onafhankelijkheid en
onpartijdigheid op grond van hun dienstverband door de
deelnemers aan het overleg onvoldoende wordt geacht.
Deze personen zijn eveneens uitgesloten van het lidmaatschap
of plaatsvervangend lidmaatschap gedurende de periode van
twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap,
plaatsvervangend lidmaatschap of bestuurslidmaatschap onder
a en b bedoeld, alsmede na beëindiging van de werkzaamheden
bedoeld onder b en c.

-

Zie lid 2.

-

775 ARAR

110g lid 5

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
wijst in overeenstemming met de Sectorcommissie en met de
voorzitter van de Advies- en Arbitragecommissie een secretaris
aan, die de Advies- en Arbitragecommissie bijstaat.

-

Zie lid 2.

-

-

Bijzonderheden

AAC: De Advies- en Arbitragecommissie, ingesteld bij
Koninklijk Besluit van 22 mei 1984 (Staatsblad 1984 317) die
sinds 1985 op verzoek van overlegpartijen binnen de sector
Rijk en daarbuiten, tot taak heeft te adviseren en arbitrale
uitspraken te doen over in het overleg gerezen geschillen.
Deze taak wordt ook na 1 januari 2020 voortgezet, waarbij
de bepalingen over samenstelling van de AAC zoals nu
geregeld in artikelen 110g en 115 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement van toepassing blijven (met dien
verstande dat voor de sector Rijk geen sprake meer is van
Koninklijk benoemde leden).

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

776 ARAR

110g lid 6

Aan de leden en plaatsvervangende leden worden uit ’s Rijks
kas vergoedingen voor reis- en verblijfkosten verleend volgens
de regels welke voor de vergoeding voor reis- en verblijfkosten
wegens reizen voor ’s Rijks dienst gelden.

-

-

Zie lid 2.

-

777 ARAR

110h lid 1

De Advies- en Arbitragecommissie treedt in geval van advies op in een samenstelling van drie leden, onder wie de voorzitter,
een van de twee leden bedoeld in het derde lid onder a van het
vorige artikel en een van de twee leden bedoeld in het derde lid
onder b van dat artikel. De overige twee leden treden te zamen
met de voorzitter op in geval van arbitrage. Bij verhindering van
een der leden treedt diens plaatsvervanger op.

-

Zie artikel 110g lid 2.

-

778 ARAR

110h lid 2

Indien het verzoek om arbitrage naar het oordeel van de
voorzitter een zelfde geschil betreft als waarover door de Adviesen Arbitragecommissie reeds advies is uitgebracht, treedt voor
een lid die bij het uitbrengen van dat advies betrokken was,
diens plaatsvervanger op.

-

Zie artikel 110g lid 2.

-

779 ARAR

110h lid 3

B18

De AAC brengt in principe binnen vier weken na ontvangst
van het verzoek advies uit of doet een bindende arbitrale
uitspraak.

780 ARAR

110h lid 4

-

-

Zie artikel 110g lid 2.

-

781 ARAR

110i lid 1

-

-

Zie artikel 110g lid 2.

-

782 ARAR

110i lid 2

De voorzitter draagt er zorg voor dat het advies of de uitspraak
binnen vier weken, nadat de kennisgeving bedoeld in artikel
110f, is ontvangen, aan de deelnemers aan het overleg ter
kennis wordt gebracht.
De Advies- en Arbitragecommissie stelt nadere regels vast met
betrekking tot haar werkwijze.
De Advies- en Arbitragecommissie besluit bij meerderheid van
stemmen.
Het advies of de uitspraak moet inhouden:
a. de namen van de deelnemers die het advies of de arbitrale
uitspraak hebben aangevraagd;
b. een overzicht van de standpunten van alle deelnemers over
het onderwerp en over de inhoud van het geschil;
c. het advies dan wel de beslissing en de redenen die daaraan
ten grondslag liggen.

-

Zie artikel 110g lid 2

-

783 ARAR

110i lid 3

-

Zie artikel 110g lid 2.

-

784 ARAR

110j

785 ARAR

110k

786 ARAR

110l lid 1

787 ARAR

110 lid 2

Het advies of de uitspraak wordt gedagtekend en door ieder der optredende leden van de Advies- en Arbitragecommissie
ondertekend.
Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het
B18
overleg over het geschil voortgezet.
De uitspraak van de Advies- en Arbitragecommissie heeft
bindende kracht.
Het standpunt van de Sectorcommissie over de haar
§26.1
voorgelegde dan wel op verzoek van haar zijde in het overleg
besproken aangelegenheden wordt schriftelijk aan Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
bevestigd, waarbij desverlangd een samenvatting van de aan dit
standpunt ten grondslag liggende argumenten wordt gegeven.
Indien in de Sectorcommissie een minderheidsstandpunt blijkt §26.1
te bestaan, wordt daarvan desverlangd in het geschrift bedoeld
in het vorige lid, melding gemaakt.

-

Binnen twee weken daarna dienen partijen het overleg voort Het woord “daarna” slaat op het ontvangen advies of
te zetten.
uitspraak van de vorige volzin van bijlage 18 (zie daarvoor
artikel 110h lid 3).
Niet overgenomen. Met uitzondering van arbitrale
uitspraken is dit aan partijen om te bepalen.
·
Als het overleg niet ziet op een collectieve afspraak en de vakbonden daarover een standpunt innemen, bevestigen
zij dat schriftelijk aan de voorzitter. Hierbij wordt desgewenst
ook een samenvatting van de argumenten bij het standpunt
gegeven.
·
Als een minderheid van de vakbonden een ander
standpunt inneemt, kunnen zij dat desgewenst ook
vermelden.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

788 ARAR

111

789 ARAR

112

Indien over een aangelegenheid in afwijking van het standpunt §26.1
van de Sectorcommissie wordt beslist, brengt Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de redenen dier
afwijking zo spoedig mogelijk ter kennis van de
Sectorcommissie.
Van het in de vergaderingen van het overleg en de werkgroepen §26.1
behandelde maakt de secretaris notulen. Bovendien wordt een
verslag opgemaakt, bevattende een beknopte samenvatting van
het verhandelde, voor zover dat voor openbaarmaking geschikt
kan worden geacht.
Na overleg met de Sectorcommissie onderscheidenlijk de door
deze in de betrokken werkgroep aangewezen leden, kan de
voorzitter ten aanzien van het in vorenbedoelde vergaderingen
verhandelde, geheimhouding opleggen. De plicht tot
geheimhouding geldt niet, indien en voor zover de leden van de
Sectorcommissie dan wel de door haar in de betrokken
werkgroep aangewezen leden in bespreking treden met de door
hen vertegenwoordigde centrales of de daarbij aangesloten
verenigingen.

·
Als de voorzitter het standpunt van de vakbonden niet
overneemt, dan worden de vakbonden daarover
beargumenteerd op de hoogte gebracht.

-

-

• Van het overleg wordt een verslag gemaakt door de
secretaris.
• Soms kan geheimhouding van hetgeen in het SOR wordt
besproken nodig zijn. Als dat zo is zal de voorzitter dit
overleggen met de vakbonden.

-

-

790 ARAR

113 lid 1

Voor zover Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
§26.2
Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de Sectorcommissie
overleg rijkspersoneel niet anders heeft bepaald, wordt over
voorgenomen besluiten tot invoering of wijziging van regels met
rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren en over
voorgenomen besluiten tot een belangrijke reorganisatie, niet
door Onze Minister beslist dan nadat door hem overleg is
gevoerd met de centrales van verenigingen van ambtenaren.

• Het overleg kan gaan over wensen tot invoering van een
nieuwe collectieve afspraak, een wijziging van een bestaande
collectieve afspraak of afschaffing van een collectieve
afspraak in het personeelsreglement van de organisatie gaan.
• Daarnaast overlegt de voorzitter in het DGO met de
vakbonden over belangrijke reorganisaties binnen de
organisatie. Het overleg concentreert zich daarbij op de
rechtspositionele en sociale gevolgen van de reorganisatie
voor de werknemers. De voorzitter informeert de vakbonden
daartoe over een voornemen tot een belangrijke wijziging in
de organisatie.

In de cao in in § 26.2 zijn onder het kopje Aanvullende of afwijkende collectieve afspraken van de cao de afspraken
tussen partijen opgenomen die nadere invulling geven
over dergelijke aanvullende of afwijkende collectieve
afspraken; inclusief afspraken over het toedelen van
nieuwe onderwerpen aan DGO of ondernemingsraad.

791 ARAR

113 lid 2

Het overleg heeft geen betrekking op aangelegenheden
waarover overleg dient te worden gevoerd met de
Sectorcommissie overleg rijkspersoneel.
Een voorgenomen besluit tot invoering of wijziging van regels
met rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren
waarover overleg met de centrales moet worden gevoerd,
wordt slechts ten uitvoer gebracht indien daarover
overeenstemming bestaat met ten minste de helft van de tot
het overleg toegelaten centrales.

§26.2

-

-

-

792 ARAR

113 lid 3

§26.2

·
Voor invoering, wijziging of afschaffing van een
collectieve afspraak, is overeenstemming nodig tussen
partijen in het DGO. Alleen collectieve afspraken, waarover
met de vakbonden in het DGO overeenstemming is bereikt,
kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt niet voor collectieve
afspraken tussen de werkgever en de ondernemingsraad
conform de Wet op de ondernemingsraden.

-

-

793 ARAR

113 lid 4

Het overleg over voorgenomen besluiten tot een belangrijke
reorganisatie heeft slechts betrekking op de bijzondere
rechtspositionele en sociale gevolgen van het voorgenomen
besluit voor de betrokken ambtenaren.

§26.2

·
Daarnaast overlegt de voorzitter in het DGO met de
vakbonden over belangrijke reorganisaties binnen de
organisatie. Het overleg concentreert zich daarbij op de
rechtspositionele en sociale gevolgen van de reorganisatie
voor de werknemers. De voorzitter informeert de vakbonden
daartoe over een voornemen tot een belangrijke wijziging in
de organisatie.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

794 ARAR

114 lid 1

Onze Minister laat tot het overleg toe de tot de
Sectorcommissie overleg rijkspersoneel toegelaten centrales.

§26.2

795 ARAR

114 lid 2

Schorsing dan wel intrekking van een toelating van een centrale §26.2
tot de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel, heeft tot gevolg
schorsing respectievelijk intrekking van de toelating tot het
overleg.

796 ARAR

114 lid 3

Onze Minister kan een vertegenwoordiger van een centrale
§26.2
uitsluiten van deelneming aan het overleg indien naar het
oordeel van Onze Minister het dienstbelang dit in verband met
de werkzaamheden van betrokkene als Rijksambtenaar vordert.
Voordat tot uitsluiting wordt besloten wordt het bestuur van de
desbetreffende centrale in de gelegenheid gesteld zijn
zienswijze naar voren te brengen. In afwachting van de
beslissing van Onze Minister neemt betrokkene niet of niet
meer deel aan het overleg.

·
De voorzitter kan een vertegenwoordiger van de
vakbond die tevens als werknemer werkzaam is bij de
organisatie van de werkgever, uitsluiten van het DGO als de
specifieke werkzaamheden van deze werknemer daartoe
aanleiding geven. Het bestuur van de vakbond wordt vooraf
in de gelegenheid gesteld om op het voornemen tot
uitsluiten te reageren.

-

797 ARAR
798 ARAR

114a
115

[Vervallen per 03-12-1999]
In geval van een geschil omtrent een voorgenomen besluit tot §26.4
invoering of wijziging van regels met rechten of verplichtingen
van individuele ambtenaren waarover overleg met de centrales
moet worden gevoerd, zijn de artikelen 110b en 110d tot en
met 110k van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat de Advies- en Arbitragecommissie, genoemd in artikel 110g,
voor de behandeling van het geschil wordt uitgebreid met twee
bijzondere leden die worden benoemd door Onze Minister. Van
deze leden wordt één lid benoemd op voordracht van de tot het
overleg toegelaten centrales. Niet benoembaar tot bijzonder lid
zijn:
a. personen die ingevolge artikel 110g, vierde lid, zijn
uitgesloten van het lidmaatschap en het plaatsvervangend
lidmaatschap;
b. personen die namens de centrales aan het overleg
deelnemen, dan wel wier deelname aan het overleg nog niet
langer dan twee jaar is beëindigd.

·
Bij een geschil tussen de partijen in het DGO gelden de
cao-bepalingen over omgang met collectieve geschillen.

Vervallen.
Zie artikel 110c. en 110g lid 2.

-

799 ARAR

116

-

Deze bepaling in de volgende cao nog opgenomen in §
Art. 17, lid 3 Aw 2017
26.2. Tot die tijd geldt de ARAR-bepaling op basis van het
Wnra-overgangsrecht.

800 ARAR

117

Onze Minister kan geheimhouding opleggen ten aanzien van
hetgeen in het overleg is behandeld. De plicht tot
geheimhouding geldt niet voor zover degenen die namens de
centrales aan het overleg deelnemen in bespreking treden met
de door hen vertegenwoordigde centrales of de daarbij
aangesloten verenigingen.
Onze Minister draagt er zorg voor dat de ambtenaar, die in het §4.5
overleg optreedt of heeft opgetreden namens een centrale, en
de ambtenaar, die lid is geweest van een bijzondere commissie,
niet uit dien hoofde worden benadeeld in hun positie als
ambtenaar.

• De voorzitter nodigt voor het overleg in het DGO de
vakbonden FNV, CMHF, CNV Connectief en
Ambtenarencentrum uit. Ook kunnen andere
representatieve vakbonden worden toegelaten.
• Wanneer een vakbond deelneemt aan de
onderhandelingen over de CAO Rijk kan deze vakbond
deelnemen aan het DGO.
-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Deze bepaling is niet overgenomen omdat toelating tot
het overleg en uitsluiting daarvan volgt uit de
jurisprudentie daarover.

Als u uw vakbond vertegenwoordigt in het Decentraal
Georganiseerd Overleg zal uw werkgever ervoor zorgen dat u
daardoor niet benadeeld wordt in uw positie als werknemer.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

801 ARAR

118

De artikelen 113 tot en met 117 zijn van overeenkomstige
toepassing op de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de
Nationale ombudsman, het secretariaat van de commissie van
toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het
secretariaat van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden,
met dien verstande dat voor Onze Minister telkens wordt
gelezen respectievelijk de vice-president van de Raad van State,
het college van de Algemene Rekenkamer, de Nationale
ombudsman, de voorzitter van de commissie van toezicht op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de voorzitter van de
toetsingscommissie inzet bevoegdheden.

-

Omdat de cao niet spreekt van departementaal
georganiseerd overleg (ofwel: geldt voor ministeries)
maar van decentraal overleg door een in de cao
benoemde werkgever (zie § 1.2) is gelden deze bepalingen
voor alle organisaties binnen de sector Rijk het niet nodig
deze van overeenkomstige toepassing te verklaren voor
de organisaties die geen ministerie zijn.
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Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

836 ARAR

129

Met uitzondering van de ambtenaar die is aangesteld als lid van de topmanagementgroep als bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
onder a, wordt de ambtenaar die voorafgaand aan 1 maart 2007
op grond van dit besluit bij Koninklijk Besluit is aangesteld,
aangemerkt als te zijn aangesteld op grond van artikel 7, eerste
lid.

-

Deze overgangsbepaling is niet overgenomen in de cao
omdat het niet nodig is om daar de fictie te regelen dat
ambtenaren die voor 1 maart 2007 bij Koninklijk Besluit
(KB) zijn benoemd maar in functies werken waarvoor per
1 maart 2007 geen KB meer nodig is, worden geacht niet
bij KB te zijn benoemd. Dit was om te voorkomen dat zij
alleen bij KB ontslagen konden worden. Aanstelling en
ontslag bij KB is met ingang van 1 januari 2020 niet meer
mogelijk.

837 ARAR

129a lid 1

In afwijking van artikel 22, tweede lid, wordt ten aanzien van
§25.4
aanspraak op vakantie-uren die vóór 1 januari 2016 is ontstaan
geen onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke
vakantie-uren; deze aanspraak vervalt op 1 januari 2021.

Het saldo van uw vakantie-uren dat u eind 2015 had en de
bovenwettelijke vakantie-uren die u over heeft uit 2016 tot
en met 2019 worden op 1 januari 2020 toegevoegd aan uw
IKB-spaarverlof.

838 ARAR

129a lid 2

Onverminderd artikel 23b, eerste lid, kan het bevoegd gezag op aanvraag van de ambtenaar eenmaal per kalenderjaar zijn
aanspraak op vakantie-uren die vóór 1 januari 2016 is ontstaan,
met ten hoogste 22 vakantie-uren per kalenderjaar verlagen
indien de ambtenaar een volledige werktijd heeft. Heeft de
ambtenaar een andere werktijd, dan wordt dit aantal met de
voor hem geldende arbeidsduurfactor vermenigvuldigd. Bij
toepassing van de eerste volzin is artikel 23b, tweede en derde
lid, van overeenkomstige toepassing.

-

Dit is geen technische omzetting van de
overgangsbepaling aangezien met de komst van het IBK
door partijen is afgesproken dat deze vakantie-uren
worden omgezet in uren IKB-spaarverlof. Deze uren
kunnen niet meer vervallen (hetgeen is geregeld in § 9.1
van de cao).
Zie eerste lid. Met de komst van het IKB geldt dat alle IKBuren zonder begrenzing kunnen worden verkocht. IKBspaarverlof kan niet worden verkocht (wel opgenomen als
verlof of over een langere periode worden opgespaard).
Dit is geregeld in § 9.1 van de cao.: Zie lid 1.

839 ARAR

130 lid 1

Ten aanzien van de ambtenaar en de gewezen ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn
arbeid wegens ziekte is gelegen voor 1 januari 2004, blijven de
artikelen 21a, 57a, 57b, 98, 98b, 102, 102a en hoofdstuk VI van
het Algemeen Rijksambtenarenreglement van toepassing zoals
deze luidden op 30 november 2005, met dien verstande dat
voor artikel 40b in genoemd hoofdstuk VI in de plaats treedt
artikel 40b zoals dat thans luidt.

-

Uitgewerkte overgangsbepaling. Het is niet nodig om in
de cao te regelen dat de verlaagde loondoorbetaling in
het tweede ziektejaar die in het ARAR per 1 januari 2014
is ingevoerd vanwege de Wet verlenging
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003, niet geldt
voor ambtenaren die voor 1 januari 2004 ziek zijn
geworden.

840 ARAR

130 lid 2

Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van
ongeschiktheid tot werken geacht eenzelfde, niet onderbroken
periode van ongeschiktheid te vormen, indien zij elkaar met een
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij
direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin
zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten
overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet
arbeid en zorg of een uitkering op grond van artikel 3:8, of 3:10,
eerste lid, van die wet, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs
niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

-

Zie lid 1. Dit artikellid gaf de nadere toepassing over wat
een aaneensluitende periode van ziekte is, zodat ook
ziektegevallen in de eerste vier weken van 1 januari 2004
of ziekte direct voorafgaand of aansluitend aan een
periode van zwangerschaps- of bevallingsverlof niet onder
de lagere loondoorbetaling in het tweede ziektejaar
vielen.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

841 ARAR

130a

De ambtenaar en de gewezen ambtenaar worden geacht een
aanvraag te hebben ingediend als bedoeld in artikel 38a indien
de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn
arbeid wegens een dienstongeval of een beroepsziekte is
gelegen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 30
november 2005.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Het is betreft een
uitgewerkte overgangsbepaling waarin een fictieve
aanvraag tot gelijkstelling met een beroepsincident in de
genoemde periode. Daarbij komt dat in § 8.2 en in § 8.3
van de cao dienstongeval, beroepsziekte en
beroepsincident gelijk worden behandeld, waardoor de
voormalige aanvraag tot gelijkstelling (artikel 38aARAR)
niet meer nodig is.

.

842 ARAR

130b

Artikel 69, tweede lid, is niet van toepassing op
beroepsincidenten die zich hebben voorgedaan vóór 1
december 2005.

-

-

Uitgewerkte overgangsbepaling: het is niet nodig om in de .
cao te regelen dat ambtenaren met een beroepsincident
dat zich voor 1 december 2005 heeft voorgedaan geen
recht hebben op de volledige vergoeding van alle schade
vanwege het beroepsincident.

843 ARAR

130c lid 1

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst stelt bij ministeriële
regeling een lijst vast met functies die op 31 maart 2015 zijn
ingedeeld in categorie B van de lijst, bedoeld in artikel 97, eerste
lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, zoals dat
luidde voor inwerkingtreding van dit besluit.

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Op deze lijst stonden
de functies bij I&M (nu I&W) waarvoor een
uittreedleeftijd van 55 jaar gold.

844 ARAR

130c lid 2

Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu
worden regels gesteld voor ambtenaren die op 31 maart 2015
werkzaam zijn in een functie als bedoeld in het eerste lid.

-

-

845 ARAR

130d

De ambtenaar die op 1 januari 2017 reeds werkzaam is in een
functie genoemd in artikel 1, onder b, van de regeling, bedoeld
in artikel 7, vierde lid, wordt met ingang van die datum geacht
te zijn aangesteld overeenkomstig artikel 7, derde lid, en in die
functie te zijn benoemd voor een periode van zeven jaar
verminderd met de tijd dat hij de functie voor 1 januari 2017
heeft vervuld, doch voor een periode van ten minste drie jaar na
die datum.

-

Dit was de grondslag voor de nieuwe regeling van I&M
(nu I&W) voor de in het eerste lid bedoelde functies
waarvoor een uittreedleeftijd van 55 jaar gold. Deze
regeling is nu opgenomen in het personeelsreglement van
I&W.
Uitgewerkte overgangsbepaling: het is niet nodig om in de cao te regelen dat de periode dat de ambtenaren die al
werkzaam waren in een functie die per 1 januari 2017
TMG-functie is geworden, meetelt voor de maximale
benoemingstermijn voor TMG-leden.

846 ARAR
847 ARAR

131 lid 1
131 lid 2

[Vervallen per 13-09-2014]
Artikel 33g, zoals dat luidde op 30 juni 2019, blijft gelden voor
ambtenaren waarvan het ouderschapsverlof op grond van
artikel 33g is ingegaan voor 1 juli 2019.

§25.5

Vervallen
Als uw betaald ouderschapsverlof voor een kind is ingegaan voor 1 juli 2019 blijven voor de volledige duur van het
betaald ouderschapsverlof voor dat kind de voorwaarden
gelden zoals deze waren op het moment dat uw werkgever u
het betaald ouderschapsverlof heeft verleend.

848 ARAR

131a lid 1

De ambtenaar, bedoeld in artikel 58a, eerste lid, die voor de
datum van inwerkingtreding van het Besluit van 26 november
2013 tot wijziging van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement StatenGeneraal en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in
verband met de harmonisatie van enkele secundaire
arbeidsvoorwaarden Rijk en het herstel van enkele technische
omissies (Stb. 2013, nr. 489) is aangewezen om tevens
werkzaam te zijn als bedrijfshulpverlener, ontvangt eenmalig
een compensatievergoeding.

-

-

-

Uitgewerkte overgangsbepaling: het is niet nodig om in de cao te regelen dat de werknemers die voorafgaand aan de
introductie van de rijksbreed uniforme vergoedingen voor
bedrijfshulpverleners vielen onder een decentrale
regeling die gunstiger was in 2014 een eenmalige
compensatie daarvoor hebben ontvangen.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling
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849 ARAR

131a lid 2

De compensatievergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt tweemaal het positieve verschil tussen de vergoeding, bedoeld
in artikel 58a, eerste lid, op jaarbasis van het jaar voor
inwerkingtreding en de vergoeding op jaarbasis van het jaar na
inwerkingtreding van genoemd besluit.

-

Uitgewerkte overgangsbepaling, zie onder lid 1.

-

850 ARAR

131a lid 3

Indien de ambtenaar op het moment van inwerkingtreding van genoemd besluit, korter dan één jaar als bedrijfshulpverlener is
aangewezen, wordt het verschil, bedoeld in het tweede lid,
vermenigvuldigd met de breuk van het aantal maanden dat hij is
aangewezen als bedrijfshulpverlener in de teller en twaalf in de
noemer.

-

Uitgewerkte overgangsbepaling, zie onder lid 1.

-

851 ARAR

131b

Ten aanzien van stimuleringspremies, als bedoeld in artikel 49tt, die voor 1 januari 2018 zijn vastgesteld vindt geen herziening als
bedoeld in de tweede volzin van het zevende lid van dat artikel
plaats indien de datum van ontslag van de betrokken
ambtenaar ligt na 31 december 2017.

-

Uitgewerkte overgangsbepaling: het is niet nodig om in de cao te regelen dat voor 1 januari 2018 vastgestelde
stimuleringspremies die ingaaan op of na 1 januari 2018
geen rekening hoefden te houden met per 1 januari 2018
aangepaste diensttijdstaffel waarmee de hoogte van de
stimuleringspremie wordt bepaald.

852 ARAR

132

Voor zover voor ambtenaren bij een dienstvak nadere regels ter uitwerking of aanvulling van de bepalingen van dit besluit
worden vereist, worden die regels door Ons, of in
overeenstemming met Ons door Onze Minister, vastgesteld.

-

Dit was de grondslag voor decentrale regels ter uitwerking of aanvulling van de bepalingen van dit besluit. De
eventuele decentrale regels zijn opgenomen in het
personeelsreglement van de organisatie.
Dit artikel is niet overgenomen. Als cao-partijen daar
aanleiding toe zien kunnen ze nadere uitwerking van deze
bepaling aan de cao toevoegen. Daarvoor is geen
grondslag vooraf nodig.

853 ARAR

132a

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat de Algemene
termijnenwet niet van toepassing is op cao’s.

854 ARAR

132b

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de
termijnen in dit besluit gesteld met uitzondering van die,
genoemd in de artikelen 10, tweede en derde lid, artikel 36b,
derde en vierde lid, alsmede in hoofdstuk XI.
Van de bevoegdheid tot het stellen van regels met een sterk
technisch karakter krachtens dit besluit, anders dan krachtens
de artikelen 4a, 9 en 10, kunnen Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister van
Financiën en Onze Minister mandaat verlenen.

-

-

Dit was de grondslag voor de bevoegdheid tot het stellen van regels met een sterk technisch karakter, waar de
minister mandaat voor kon verlenen.
Dit artikel is niet overgenomen. Als cao-partijen daar
aanleiding toe zien kunnen zij dat aan de cao toevoegen.
Daarvoor is geen grondslag vooraf nodig.

855 ARAR

133

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 September 1931. -

-

856 ARAR

134

Dit besluit kan worden aangehaald als "Algemeen
Rijksambtenarenreglement".

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van dit
besluit. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant.
Dit was de bepaling voor de citeertitel van dit besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

857 Anticumulatier 1
egeling PAS

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. ambtenaar: de ambtenaar of werknemer wiens werktijd met
toepassing van artikel 21a van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, artikel 20a van het
Arbeidsovereenkomstenbesluit of artikel 34a van het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal is teruggebracht;
b. inkomen: het salaris van de ambtenaar na de inhouding ter
grootte van 5 of 10% op basis van artikel 21a van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, artikel 20a van het
Arbeidsovereenkomstenbesluit of artikel 34a van het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal;
c. deeltijdsalaris: het salaris bedoeld in artikel 11, eerste lid van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, dat
voor de ambtenaar zou zijn vastgesteld indien voor hem de
teruggebrachte werktijd als onvolledige werktijd zou gelden.

-

858 Anticumulatier 2 lid 1
egeling PAS

Het inkomen wordt verminderd met een bedrag ter grootte van §3.3
de neveninkomsten die de ambtenaar geniet of gaat genieten
uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met
ingang van of na de dag waarop zijn werktijd is teruggebracht.

Uw PAS-aanvulling wordt verlaagd als u:
Zie ook de vertaling van artikel 21a ARAR: er is geen
• tijdens uw deelname aan de PAS-regeling nieuwe
sprake meer van een inhouding op het salaris maar van
inkomsten krijgt
een PAS-aanvulling.
• voorafgaand aan uw deelname aan de PAS-regeling andere
inkomsten had, die daarna hoger zijn geworden.

-

859 Anticumulatier 2 lid 2
egeling PAS

Wanneer de ambtenaar arbeid of bedrijf ter hand heeft
genomen vóór de dag waarop zijn werktijd is teruggebracht en
hij met ingang van of na die dag daaruit neveninkomsten of
meer neveninkomsten gaat genieten, is het eerste lid van
toepassing, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat die
neveninkomsten of vermeerdering van neveninkomsten geen
verband houden met verhoogde werkzaamheid.

Als u aan kunt tonen dat de verhoging niet komt doordat u
meer bent gaan werken, wordt uw PAS-aanvulling niet
verlaagd.

-

-

860 Anticumulatier 2 lid 3
egeling PAS

Het bedrag van de in het eerste en tweede lid bedoelde
§3.3
neveninkomsten, die op een maand betrekking hebben of aan
een maand kunnen worden toegerekend, wordt in mindering
gebracht op het inkomen over die maand. De vermindering
bedraagt niet meer dan het verschil tussen het inkomen en het
deeltijdsalaris.
Neveninkomsten uit arbeid of bedrijf waarvoor reeds in verband §3.3
met verleend buitengewoon verlof een inhouding op de
bezoldiging van de ambtenaar plaatsvindt of een verlaging van
de bezoldiging van de ambtenaar geldt, dan wel ter zake
waarvan de ambtenaar een storting in 's Rijks kas verricht, zijn
geen neveninkomsten uit arbeid of bedrijf in de zin van het
eerste en tweede lid tot het bedrag van die inhouding, verlaging
of storting.

De verlaging is gelijk aan het bedrag van uw nieuwe
inkomsten, maar niet meer dan uw PAS-aanvulling.

-

-

-

Wordt gedekt door de vertaling van lid 2

-

De ambtenaar doet aan het bevoegd gezag zo mogelijk vooraf
opgave van de neveninkomsten of van de vermeerdering van
neveninkomsten als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid,
en van de wijzigingen daarin.

U bent verplicht om uw werkgever zo mogelijk vooraf een
opgave te verstrekken van uw nieuwe of hogere inkomsten.
Ook bij wijzigingen bent u verplicht dit te melden.

-

-

861 Anticumulatier 2 lid 4
egeling PAS

862 Anticumulatier 3 lid 1
egeling PAS

§3.3

§3.3

In de cao zijn de definities bereikbaar via een link en niet opgenomen in de tekst.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

863 Anticumulatier 3 lid 2
egeling PAS

Indien de neveninkomsten slechts over een langere termijn
kunnen worden berekend, geschiedt de opgave
dienovereenkomstig en wordt het inkomen met een voorlopig
bedrag verminderd. De vermindering overeenkomstig artikel 2
vindt vervolgens plaats aan het einde of zo spoedig mogelijk na
afloop van die termijn.

-

Niet meer nodig te regelen. De vertaling van artikel 2 lid 3 schrijft niet voor dat verrekening maandelijks moet dus is
het ook niet nodig te regelen hoe te handelen als dit niet
maandelijks kan.

864 Anticumulatier 3 lid 3
egeling PAS

Het bevoegd gezag kan nadere voorschriften geven met
betrekking tot de wijze van opgave door de ambtenaar.

-

-

Niet meer nodig te regelen, voorschriften kunnen worden gegeven op grond van het instructierecht.

865 Anticumulatier 4
egeling PAS

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste
kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

866 Anticumulatier 5
egeling PAS

Deze regeling wordt aangehaald als: Anticumulatieregeling PAS. -

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

867 Beoordelingsvo 1
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985

Dit besluit verstaat onder:
B1
a. Ambtenaar: degene op wie artikel 71a van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement;
b. Bevoegd gezag: de betrokken minister of de door deze als
zodanig aangewezen functionaris;
c. Beoordelingsautoriteit: de door het bevoegd gezag als
zodanig aangewezen functionaris;
d. Functievervulling: het totaal van prestaties en gedragingen
van de ambtenaar tijdens de uitoefening van zijn functie;
e. Functiebestanddeel: samenstel van werkzaamheden dat naar
aard en/of gerichtheid een te onderscheiden eenheid in de
functie vormt;
f. Algemeen gezichtspunt: aspect van het arbeidsgedrag van
belang voor het oordeel over de functievervulling en toepasbaar
op een veelheid van functies;
g. Beoordeling: oordeel over de functievervulling door de
ambtenaar dat volgens de voorschriften van dit besluit tot stand
komt;
h. Beoordelaar: functionaris die door de beoordelingsautoriteit
is aangewezen om de beoordeling op te maken.

Beoordelaars: De leidinggevend van de werknemer en de
mede-beoordelaar ofwel degene die (mede)
verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van de te
beoordelen werknemer.

-

868 Beoordelingsvo 2 lid 1
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
869 Beoordelingsvo 2 lid 2
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985

Een beoordeling wordt opgemaakt over een tijdvak dat
tenminste zes maanden en ten hoogste twee jaar omvat.

§12.2

De beoordeling over uw functioneren gaat over een periode van minimaal zes maanden en maximaal twee jaar.

-

Het beoordelingstijdvak strekt zich niet uit over een periode
waarover reeds een beoordeling is opgemaakt.

§12.2

U kunt niet twee keer worden beoordeeld over dezelfde
periode.

-

-

Volgnr. Regeling

870 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
871 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
872 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
873 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
874 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
875 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
876 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

3 lid 1

Aanwijzing als beoordelaar geschiedt op grond van (mede)verantwoordelijkheid voor het functioneren van de te
beoordelen ambtenaar.

§12.2

Artikellid vervalt (spreekt voor zich, volgt ook uit lid 2).

-

3 lid 2

In de regel wordt meer dan één beoordelaar aangewezen. In elk §12.2
geval wordt als zodanig aangewezen de directe hiërarchische
chef van de betrokken ambtenaar.

Uw leidinggevende is één van de beoordelaars. In de meeste situaties wordt een beoordeling uitgevoerd door meerdere
beoordelaars.

-

3 lid 3

Het bevoegd gezag of de beoordelingsautoriteit kan bepalen dat §12.2
bepaalde functionarissen als informant of adviseur ten behoeve
van de beoordelaars optreden.

Voorafgaand aan de beoordeling over uw functioneren kan
uw leidinggevende informanten of adviseurs raadplegen.

-

-

3 lid 4

Op verzoek van de te beoordelen ambtenaar om bepaalde
functionarissen als adviseur of als informant aan te wijzen
beslist de beoordelingsautoriteit.

§12.2

U kunt hiervoor zelf ook informanten of adviseurs
aanmelden.

-

-

4

Het bevoegd gezag stelt het model vast van de lijst, waarop de
beoordeling wordt vastgelegd.

§12.2

Uw beoordelaars maken bij de beoordeling over uw
functioneren gebruik van het in bijlage 13 van de cao
opgenomen beoordelingsformulier.

Link naar beoordelingsformulier dat als bijlage bij de cao
is opgenomen.

-

5 lid 1

Een beoordeling wordt opgemaakt ten aanzien van functiebestanddelen en/of algemene gezichtspunten.

§12.2

-

Artikellid vervalt omdat de inhoud is opgenomen in het
rijksbrede beoordelingsformulier dat als bijlage bij de cao
is opgenomen.

5 lid 2

Het opmaken van de beoordeling geschiedt met inachtneming §12.2
van de door of vanwege het bevoegd gezag opgedragen
werkzaamheden en de daaraan verbonden eisen. Eisen waarvan
de ambtenaar buiten zijn schuld geen kennis droeg, blijven
daarbij buiten beschouwing.

-

Artikellid vervalt omdat de inhoud is opgenomen in het
rijksbrede beoordelingsformulier dat als bijlage bij de cao
is opgenomen.

Indien de feitelijke verrichte werkzaamheden afwijken van die
welke in het tweede lid zijn bedoeld, worden die op de
beoordelingslijst vermeld.

§12.2

-

Artikellid vervalt omdat de inhoud is opgenomen in het
rijksbrede beoordelingsformulier dat als bijlage bij de cao
is opgenomen.

De beoordeling wordt zo spoedig mogelijk nadat die is
opgemaakt ter kennis van de beoordelingsautoriteit gebracht.

§12.2

Nadat hun beoordeling over uw functioneren is voorgelegd In plaats van het hanteren van het begrip
aan de (naast)hogere leidinggevende die rechtens bevoegd is “beoordelingsautoriteit” is benoemd wat daarmee wordt
een beoordeling vast te stellen,
bedoeld.

877 Beoordelingsvo 5 lid 3
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
878 Beoordelingsvo 6 lid 1
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
879 Beoordelingsvo 6 lid 2
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985

De beoordelingsautoriteit gaat na of hij zich op grond van eigen §12.2
wetenschap met de beoordeling kan verenigen. Hij kan wijziging
in de beoordeling brengen na overleg met de beoordelaar(s).

-

-

Artikellid vervalt (interne orderegel).

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

880 Beoordelingsvo 6 lid 3
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
881 Beoordelingsvo 6 lid 4
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985

De beoordelingsautoriteit beslist na overleg met de
beoordelaars over de punten, waarop dezen geen
overeenstemming hebben bereikt.

§12.2

-

Artikellid vervalt (interne orderegel).

-

De beoordeling wordt zo spoedig mogelijk nadat zij van de
beoordelingsautoriteit is terug ontvangen door de
beoordelaar(s) met de ambtenaar besproken. De
beoordelingsautoriteit kan bepalen dat behalve de
beoordelaar(s) andere personen aan het gesprek deelnemen.

§12.2

bespreken uw beoordelaars deze met u in een
beoordelingsgesprek.

-

-

882 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
883 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
884 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
885 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
886 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
887 Beoordelingsvo
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985

6 lid 5

Een samenvatting van het beoordelingsgesprek wordt op de
beoordelingslijst vastgelegd.

§12.2

Een samenvatting van dit gesprek wordt opgenomen in het
beoordelingsformulier.

-

-

7 lid 1

De ambtenaar kan binnen twee weken na het
beoordelingsgesprek schriftelijk bedenkingen tegen de
beoordeling indienen bij de beoordelingsautoriteit. De
beoordelingsautoriteit kan de genoemde termijn verlengen.

§12.2

Als u het niet eens bent met hun beoordeling over uw
functioneren, kunt u binnen twee weken na het
beoordelingsgesprek daarop schriftelijk reageren.

-

-

7 lid 2

De beoordelingsautoriteit stelt namens het bevoegd gezag de
beoordeling vast, wanneer de ambtenaar geen bedenkingen
heeft ingediend binnen de in het eerste lid bedoelde termijn.

§12.2

-

Artikellid vervalt (niet meer nodig).

-

7 lid 3

De ambtenaar die bedenkingen heeft ingediend, wordt in de
gelegenheid gesteld deze mondeling bij de
beoordelingsautoriteit toe te lichten. Deze kan bepalen dat
andere personen bij dit gesprek aanwezig zijn.

§12.2

U heeft de mogelijkheid om uw reactie mondeling toe te
lichten in een gesprek met de (naast)hogere leidinggevende
die rechtens bevoegd is een beoordeling vast te stellen. U
kunt iemand meenemen naar dit gesprek.

Partijen hebben afgesproken aan de cao-tekst toe te
voegen dat de werknemer zich kan laten bijstaan tijdens
dit gesprek.

-

7 lid 4

De beoordelingsautoriteit wijzigt de beoordeling in zover hij de §12.2
bedenkingen van de ambtenaar deelt en stelt de beoordeling
namens het bevoegd gezag vast.

Daarna zal deze (naast)hogere leidinggevende de
beoordeling over uw functioneren vaststellen.

-

-

7 lid 5

Bij de vaststelling van de beoordeling deelt de
§12.2
beoordelingsautoriteit de ambtenaar schriftelijk mee of hij
wijzigingen in de beoordeling heeft aangebracht, en, zo ja,
welke. Daarbij vermeldt hij in voorkomend geval de redenen
waarom hij niet of niet volledig aan de bedenkingen is tegemoet
gekomen.
De ambtenaar kan bezwaar maken tegen de vastgestelde
§12.2
beoordeling.

Als uw reactie niet of slechts gedeeltelijk heeft geleid tot
aanpassing van de beoordeling over uw functioneren, krijgt u
daarvan schriftelijk de reden.

-

Als u het niet eens bent met de vastgestelde beoordeling
over uw functioneren, kunt u dit voorleggen aan de
geschillencommissie.

De bezwaar- en beroepsprocedure is door de Wnra
vervallen en in de cao vervangen door rechtstreekse
toegang tot de geschillencommissie.

-

Indien de ambtenaar bezwaar heeft gemaakt tegen de
vastgestelde beoordeling, wint het bevoegd gezag alvorens
hierop te beslissen, het advies in van een commissie, tenzij het
bezwaar reeds aanstonds gegrond wordt geacht.

-

Zie lid 1.

888 Beoordelingsvo 8 lid 1
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
889 Beoordelingsvo 8 lid 2
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985

§12.2

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

890 Beoordelingsvo 8 lid 3
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985

Indien het bevoegd gezag niet onder toepassing van artikel 7:13 §12.2
van de Algemene wet bestuursrecht een adviescommissie heeft
belast met het adviseren omtrent bezwaren tegen vastgestelde
beoordelingen, stelt het daartoe een commissie in; van de
commissie maakt in elk geval deel uit een ambtenaar
aangewezen door de tot de Centrale Commissie voor
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken toegelaten
centrales van verenigingen van ambtenaren.

-

Zie lid 1.

891 Beoordelingsvo 9
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
892 Beoordelingsvo 10
orschrift
Burgerlijk
Rijkspersoneel
1985
893 Besluit betaling 1
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Dit besluit treedt in werking op een nader door het bevoegd
gezag te bepalen datum, doch uiterlijk 1 juli 1986.

§12.2

-

Dit was de inwerkingtredingbepaling van deze regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Beoordelingsvoorschrift §12.2
Burgerlijk Rijkspersoneel 1985’ en zal met de toelichting worden
geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

In dit besluit wordt verstaan onder:
§10.4
a. betrokkene: de ambtenaar in de zin van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of het Ambtenarenreglement StatenGeneraal
b. bezoldigingsbesluit: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984
c. berekeningsbasis: de bezoldiging in de zin van het
bezoldigingsbesluit met uitzondering van de toelagen als
bedoeld in de artikelen 17, 17a, 17b, 18 en 18a van dat besluit,
met dien verstande dat de bezoldiging bij een onvolledige
werktijd herleid wordt tot de bezoldiging, geldende bij een
volledige werktijd;
d. dienstauto: auto die ten behoeve van zakelijk gebruik
eigendom is van het Rijk of vanwege het Rijk is gehuurd of
geleast;
e. Onze minister: het hoofd van het betrokken ministerie;
f. plaats van tewerkstelling: de gebruikelijke ingang van het
gebouw, gebouwencomplex of terrein waar de betrokkene
gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht, dan wel indien de
uitoefening van het ambt zich uitstrekt over een ambtsgebied,
de door het bevoegde gezag aangewezen plaats;
g. privé-kilometers: alle door de betrokkene met de dienstauto
verreden kilometers verminderd met
- het aantal kilometers tijdens dienstreizen;
- het aantal woon/werkverkeerkilometers;

-

Niet meer relevant. Waar definities nodig zijn zijn die via links beschikbaar. Deel van deze definities ziet op andere
''emolumenten''.

894 Besluit betaling 2
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

[Vervallen per 20-06-2007]

-

Vervallen

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

895 Besluit betaling 3 lid 1
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Betrokkene is voor het van rijkswege verstrekte genot van
B20
woning en verdere verstrekkingen in die woning aan het Rijk
een bedrag verschuldigd overeenkomende met de hierna
genoemde percentages van zijn berekeningsbasis:
a. voor woning: 12%,
b. voor verwarming van de woning: 2,4%,
c. voor energie voor kookdoeleinden: 0,9%,
d. voor elektrische energie, anders dan voor verwarming van de
woning en voor kookdoeleinden: 0,9%,
e. voor leidingwater: 0,4%,
zulks met inachtneming van door Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te geven maxima
voor de verstrekkingen, bedoeld onder b t/m e.

-

Dit artikel is niet omgezet in cao-tekst aangezien dit slecht van belang is voor drie ambtenaren die nog in een
dienstwoning wonen. Om die reden is deze regeling
opgenomen in bijlage 20 van de cao. .

896 Besluit betaling 3 lid 2
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Indien betrokkene aantoont, dat de huurwaarde van de woning voor de heffing van de inkomsten- en loonbelasting minder
bedraagt dan het op grond van het bepaalde in het vorige lid
geldende bedrag wegens het genot van woning, wordt het
verschuldigde bedrag op dat van die huurwaarde gesteld.

-

Zie lid 1..

897 Besluit betaling 3a lid 1
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

De betrokkene aan wie door Onze minister schriftelijk
toestemming is verleend om een dienstauto voor het afleggen
van privé-kilometers te gebruiken is daarvoor per verreden
kilometer een door Onze minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties vast te stellen bedrag aan het Rijk
verschuldigd.

§10.4

Uw werkgever kan u een dienstauto ter beschikking stellen in plaats van uw reiskosten voor woon-werkverkeer en
dienstreizen te vergoeden. Als u dat afspreekt met uw
leidinggevende en de afspraak schriftelijk vastlegt, kunt u de
dienstauto ook privé gebruiken. Voor dit privégebruik moet u
uw werkgever € 0,22 per kilometer betalen.

-

898 Besluit betaling 3a lid 2
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Op basis van een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de af §10.4
te leggen privé-kilometers wordt bij wijze van voorschot een
maandelijks verschuldigd bedrag vastgesteld.

Als voorschot daarop houdt uw werkgever maandelijks een bedrag op uw maandinkomen in. Dit bedrag wordt
vastgesteld op basis van een nauwkeurige inschatting van uw
privégebruik.

-

899 Besluit betaling 3a lid 3
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

De op grond van het eerste lid verschuldigde bedragen worden §10.4
verrekend met reeds betaalde voorschotten. De verrekening
geschiedt binnen drie maanden na door Onze minister te
bepalen tijdstippen.

Op een later moment wordt dit voorschot verrekend met de privékilometers die u daadwerkelijk heeft gereden met de
dienstauto. Over de wijze waarop dit gebeurt wordt u
geïnformeerd door uw werkgever.

-

900 Besluit betaling 3a lid 4
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

De navolgende kosten die verband houden met het onderhoud §10.4
en gebruik van een voor het afleggen van privé-kilometers ter
beschikking gestelde dienstauto zijn voor rekening van de
betrokkene:
a. kosten voor boetes en bekeuringen;
b. kosten voor reiniging van de auto;
c. kosten voor aanpassingen aan of in de auto, tenzij Onze
minister te kennen heeft gegeven dat de aanpassingen in
verband met de dienstuitoefening noodzakelijk zijn;
d. parkeer-, veer- en tolgelden bij privé-gebruik van de auto.

Kosten die u maakt bij het privégebruik van uw dienstauto
moet u zelf betalen. Dit betreft:
parkeerkosten;
veer- en tolgelden;
schoonmaakkosten;
boetes en bekeuringen; en
aanpassingen aan de dienstauto waarvan uw leidinggevende
niet heeft bepaald dat die nodig zijn.

-

Partijen hebben afgesproken om – ter vervanging van de circulaire Verkeersboetes – de cao tekst aan te passen.
Boetes en bekeuringen wordt in de tekst vervangen door:
verkeersboetes. Daarnaast is een zin aan de paragraaf
toegevoegd na de bepaling over schadeverhaal:
Verkeersboetes zal uw werkgever altijd op u verhalen, ook
als u de dienstauto niet privé gebruikt. Dit is alleen anders
als de verkeersboete u niet te verwijten is.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

-

901 Besluit betaling 3a lid 5
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

De betrokkene kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke §10.4
vergoeding van de door de dienst geleden schade verband
houdende met het gebruik van een voor het afleggen van privékilometers ter beschikking gestelde dienstauto, voor zover deze
aan hem is te wijten dan wel is veroorzaakt door een persoon
wiens handelen aan de betrokkene kan worden toegerekend.

Als u bij het privégebruik voor rekening van de werkgever
schade veroorzaakt die u te verwijten is, kan uw werkgever
deze schade geheel of gedeeltelijk op u verhalen.

902 Besluit betaling 3a lid 6
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

De kosten die verband houden met een tussentijdse beëindiging §10.4
van een leasecontract voor een dienstauto kunnen geheel of
gedeeltelijk op de betrokkene worden verhaald volgens de door
Onze minister te stellen regels.

-

903 Besluit betaling 3a lid 7
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

De meerkosten voor zowel het privé-gebruik als het zakelijk
§10.4
gebruik van de op verzoek van de betrokkene ter beschikking
gestelde dienstauto waarvan de cataloguswaarde uitgaat boven
het door Onze minister vastgestelde gebruikelijke bedrag
worden op de betrokkene verhaald volgens de door Onze
minister te stellen regels.

904 Besluit betaling 4 lid 1
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, welke §10.4
afwijkt van de bij of krachtens dit besluit gestelde regelen.

-

Zie vertaling lid 3

905 Besluit betaling 4 lid 2
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Ingeval andere dan de in dit besluit genoemde voordelen
§10.4
worden genoten, kan een regeling worden getroffen, waarbij de
hiervoor door de betrokkenen verschuldigde bedragen worden
vastgesteld.

-

Bepaling ziet niet op dienstauto, maar op ''emolumenten'' in algemene zin. Zie vertaling lid 3.

906 Besluit betaling 4 lid 3
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Regelingen bedoeld in het eerste en tweede lid, worden
getroffen bij gemeenschappelijk besluit van Onze minister en
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

§10.4

-

Dit was de (niet gebruikte) grondslag voor afwijkende
decentrale regels. Dit artikellid is niet overgenomen. Als
cao-partijen daar aanleiding toe zien kunnen ze nadere
decentrale ruimte voor deze bepaling aan de cao
toevoegen. Daarvoor is geen grondslag vooraf nodig.

907 Besluit betaling 4a
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Van de bevoegdheid tot het stellen van regels met een sterk
§10.4
technisch karakter krachtens dit besluit, kunnen Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister
mandaat verlenen.

-

Dit was de grondslag voor de bevoegdheid tot het stellen van regels met een sterk technisch karakter, waar de
ministers mandaat voor konden verlenen. Dit artikel is
niet overgenomen. Als cao-partijen daar aanleiding toe
zien kunnen zij dat aan de cao toevoegen. Daarvoor is
geen grondslag vooraf nodig.

908 Besluit betaling 5 lid 1
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

De op grond van de bepaling van dit besluit door betrokkenen §10.4
verschuldigde bedragen worden verrekend bij de uitbetaling
van het salaris dan wel, indien dit niet mogelijk is, afzonderlijk in
rekening gebracht.

-

Niet meer relevant.

Ondervangen met algemene bepaling over mogelijkheid tot aanvullende regels op te nemen in het
personeelsreglement (zie vertaling lid 7). Als dergelijke
regels zijn gesteld zijn die ogenomen in het
personeelsregelement van de organisatie. De situatie kan
zich bijvoorbeeld voordoen bij een ontslag op staande
voet.
In het personeelsreglement van uw organisatie zijn mogelijk Dit was de grondslag voor het kunnen stellen van nadere aanvullende afspraken met vakbonden opgenomen over het decentrale regels. Indien een minister dergelijke nadere
ter beschikking stellen van een dienstauto en het
regels heeft gesteld, zijn die opgenomen in het
privégebruik daarvan.
personeelsreglement van de organisatie.

-

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling
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Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

909 Besluit betaling 5 lid 2
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Wanneer de bedragen moeten worden berekend over een
gedeelte van een kalendermaand, wordt het bedrag per dag
vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal
dagen van de desbetreffende kalendermaand.

-

-

Niet meer relevant. Gedekt door zorgvuldige inschatting
van privékilometers en de wijze waarop artikel 3a lid 3 is
vertaald.

-

910 Besluit betaling 5 lid 3
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken
ingeval daartoe op grond van bijzondere omstandigheden
aanleiding bestaat.

-

-

Niet meer relevant.

-

911 Besluit betaling 6
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit betaling
emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

-

-

Dit was de inwerkingtredingbepaling van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant

912 Besluit betaling 7
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1984.

-

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant

913 Besluit
1 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties;
b. betrokkene:
1e. de ambtenaar in vaste dienst, die op basis van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement StatenGeneraal of het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in
burgerlijke rijksdienst werkzaam is of is geweest en die ten
gevolge van een ontslag, met uitzondering van een ontslag op
grond van de artikelen 49vv, zesde lid, 81, eerste lid, onderdeel
l, 94 voor zover toepassing is gegeven aan artikel 49tt, eerste lid,
94b, tweede en vierde lid, 94c, tweede lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, 130d, eerste lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement zoals deze luidde op 31 maart 2015,
de artikelen 1 en 2 van het Ambtenarenreglement StatenGeneraal j° artikel 81, eerste lid, onder l, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of artikel 87, eerste lid, onder l, van
het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, werkloos is
geworden in de zin van de Werkloosheidswet;

-

In de Overeenkomst Van Werk Naar Werk beleid en WW- dossier sector Rijk van 28 juni 2017 is in paragraaf 6
afgesproken dat de in het Besluit bovenwettelijke
uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk per
ingangsdatum Wnra wordt vervangen door de in die
paragraaf opgenomen beschreven nieuwe afspraken. De
nieuwe afspraken zijn opgenomen in paragraaf 2.5 van de
cao. Het vervallen besluit blijft wel van kracht voor de
ambtenaren die vallen over het in 2017 afgesproken
overgangsrecht. Dit is vastgelegd in paragraaf 25.3 van de
cao.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

914 Besluit
1 lid 1 vervolg
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

2e. de ambtenaar in vaste dienst die is aangesteld op basis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal of het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken en die tengevolge van ongeschiktheid tot
het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte werkloos is
geworden in de zin van de Werkloosheidswet;
c. aanvullende uitkering: de aanvullende uitkering bedoeld in
Hoofdstuk 2 van dit besluit;
d. aansluitende uitkering: de aansluitende uitkering bedoeld in
Hoofdstuk 3 van dit besluit;
e. bovenwettelijke uitkering: aanvullende en aansluitende
uitkering;
f. dagloon: het dagloon in de zin van artikel 1b, eerste en zesde
lid, van de Werkloosheidswet, evenwel zonder toepassing van
het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet
financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een
loontijdvak van een dag;
915 Besluit
1 lid 1 vervolg g. pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd, bedoeld in artikel 7a, bovenwettelijk
eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
e uitkeringen
h. werkloosheidsuitkering: een uitkering in de zin van de
bij
Werkloosheidswet;
werkloosheid
i. maandloon: het maandloon, bedoeld in artikel 1b, tweede lid,
voor de sector
van de Werkloosheidswet;
Rijk
j. bovenwettelijk maandloon: het maandloon, evenwel zonder
toepassing van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van
de Wet financiering sociale verzekeringen;
k. inkomen in een kalendermaand: het inkomen in een
kalendermaand, bedoeld in artikel 1b, vierde lid, van de
Werkloosheidswet.

-

Zie lid 1.

-

-

Zie lid 1.

-

916 Besluit
1 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Indien op het salaris van de betrokkene op de dag voorafgaande aan het ontslag een inhouding werd toegepast op grond van
artikel 21a, vijfde lid, artikel 57b, eerste lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, dan wel de artikelen 35 en 38 van
het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, wordt voor het
dagloon bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, uitgegaan van
het dagloon zoals dat zou zijn vastgesteld indien geen sprake
was geweest van bedoelde inhouding.

-

Zie lid 1.

-

917 Besluit
2 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De uitkeringsduur van de bovenwettelijke uitkering bedraagt
drie maal de uitkeringsduur zoals vastgesteld op grond van
hoofdstuk 2, paragraaf 4, van de Werkloosheidswet.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

918 Besluit
2 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De uitkeringsduur, bedoeld in het eerste lid, wordt verlengd tot de dag waarop betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt, indien het moment van ontslag ten hoogste acht jaar
ligt voor die leeftijd en hij direct voorafgaand aan het ontslag
een diensttijd van ten minste tien jaar heeft volbracht.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

919 Besluit
3 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De betrokkene heeft gedurende de periode dat recht bestaat op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet, recht op een
aanvullende uitkering, met dien verstande dat het recht op een
aanvullende uitkering niet eerder ingaat dan de dag waarop het
ontslag in werking treedt.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

920 Besluit
3 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Op de aanvullende uitkering, bedoeld in het eerste lid, zijn
hoofdstuk II, paragrafen 1 tot en met 3, alsmede de artikelen
75, 76, 76a, 77a en 78 van de Werkloosheidswet van
overeenkomstige toepassing.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

921 Besluit
3 lid 3
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

In afwijking van het tweede lid is artikel 41 van de
Werkloosheidswet niet van overeenkomstige toepassing op de
aanvullende uitkering, bedoeld in het eerste lid en zijn de
artikelen 47a en 47b van de Werkloosheidswet slechts van
overeenkomstige toepassing op de aanvullende uitkering indien
de hoogte van de in mindering te brengen inkomsten de
uitkering krachtens de Werkloosheidswet overstijgen.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

922 Besluit
4 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De aanvulling op de werkloosheidsuitkering bedraagt de
uitkomst van de formule: 0,7 * (A – B) – C,
in welke formule voorstelt:
A: het bedrag van het bovenwettelijk maandloon;
B: het bedrag van het inkomen in een kalendermaand;
C: het bedrag van de werkloosheidsuitkering.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

923 Besluit
4 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Voor de toepassing van dit artikel wordt de uitkering krachtens de Werkloosheidswet steeds geacht door betrokkene
onverminderd te zijn genoten.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

924 Besluit
5 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Indien de betrokkene gedurende de periode dat hij krachtens
de Werkloosheidswet recht heeft op een uitkering, wegens
ziekte verhinderd wordt arbeid te verrichten en deswege een
uitkering geniet krachtens de Ziektewet, wordt die uitkering
krachtens de Ziektewet aangevuld tot 70% van het voor
betrokkene geldende dagloon.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

925 Besluit
5 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Voor de toepassing van dit artikel wordt de uitkering krachtens de Ziektewet steeds geacht onverminderd door betrokkene te
zijn genoten.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

926 Besluit
5a lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De uitkering krachtens de Wet arbeid en zorg die betrokkene
heeft, wordt
a. in verband met haar zwangerschap en bevalling gedurende
ten minste 16 weken aangevuld tot 100% van het voor haar
geldende dagloon, en wel voor de periode
1°. die aanvangt zes weken voor de dag na de vermoedelijke
datum van bevalling, zoals aangegeven in een schriftelijke
verklaring van een arts of verloskundige, tot en met de dag van
de bevalling. Indien de betrokkene dat wenst, vangt het recht
op uitkering in verband met zwangerschap aan op een later
tijdstip, doch uiterlijk vier weken voor de dag na de
vermoedelijk datum van bevalling; en
2°. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en
bedraagt tien aaneengesloten weken vermeerderd met het
aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de
vermoedelijke datum van bevalling, dan wel, indien eerder
gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling, minder
dan zes weken heeft bedragen;
b. in verband met adoptie gedurende ten hoogste vier
aaneengesloten weken vanaf twee weken vóór de eerste dag
dat de feitelijke opneming ter adoptie een aanvang heeft
genomen of zal nemen, aangevuld tot 100% van het voor
betrokkene geldende dagloon; of

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

927 Besluit
5a lid 1 vervolg
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

c. in verband met het opnemen van een pleegkind gedurende
ten hoogste vier aaneengesloten weken vanaf twee weken vóór
de eerste dag dat de feitelijke opneming van het pleegkind een
aanvang heeft genomen of zal nemen, aangevuld tot 100% van
het voor betrokkene geldende dagloon.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

928 Besluit
5a lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Voor de toepassing van dit artikel wordt de uitkering krachtens de Wet arbeid en zorg steeds geacht onverminderd door
betrokkene te zijn genoten.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

929 Besluit
6 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Zo spoedig mogelijk na het overlijden van betrokkene wordt de uitkering bedoeld in artikel 35 of 36 van de Ziektewet aangevuld
tot 100% van het voor betrokkene geldende dagloon over een
tijdvak van 3 maanden.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

930 Besluit
6 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de betrokkene
geacht steeds onverminderd ziekengeld te hebben genoten.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

931 Besluit
7
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Indien ten aanzien van de uitkering die betrokkene krachtens de Werkloosheidswet of krachtens de Ziektewet geniet een
verplichting of een sanctie wordt opgelegd, wordt die
verplichting eveneens opgelegd dan wel die sanctie op
overeenkomstige wijze toegepast op de aanvullende uitkering.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

932 Besluit
8 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Indien op het moment van ontslag de duur van de uitkering
berekend op basis van artikel 2 van dit besluit langer is dan de
duur van de uitkering berekend op basis van de
Werkloosheidswet, heeft betrokkene, die het einde van de
uitkeringsduur krachtens de Werkloosheidswet heeft bereikt,
met ingang van dat moment recht op een aansluitende
uitkering, met dien verstande dat de verloren arbeidsuren
waarvoor hij geen betrokkene is geen aanspraak geven op een
uitkering krachtens dit besluit.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

933 Besluit
8 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Op de aansluitende uitkering zijn hoofdstuk II, paragrafen 1 tot
en met 3, en de artikelen 47a, 47b, 75, 76, 76a, 77a en 78 van
de Werkloosheidswet van overeenkomstige toepassing.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

934 Besluit
8 lid 3
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

In afwijking van het tweede lid zijn de artikelen 19, eerste lid,
onderdelen a, b, c en h, en 20, eerste lid, onderdeel b, van de
Werkloosheidswet, niet van overeenkomstige toepassing op de
aansluitende uitkering, bedoeld in het eerste en tweede lid.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

935 Besluit
8 lid 4
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Het recht op aansluitende uitkering eindigt na ommekomst van de duur van de aansluitende uitkering, maar uiterlijk op de dag
waarop betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

936 Besluit
8 lid 5
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

In het geval van samenloop van een uitkering krachtens de
Ziektewet en een aansluitende uitkering wordt de uitkering
krachtens de Ziektewet geheel in mindering gebracht op de
aansluitende uitkering.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

937 Besluit
9
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De duur van de aansluitende uitkering is de op het moment van ontslag berekende uitkeringsduur op basis van artikel 2
verminderd met de terzake van dat ontslag berekende
uitkeringsduur krachtens de Werkloosheidswet.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

938 Besluit
10
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De aansluitende uitkering bedraagt de uitkomst van de formule 0,7 * (A – B).
in welke formule voorstelt:
A: het bedrag van het bovenwettelijk maandloon;
B: het bedrag van het inkomen in een kalendermaand.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

939 Besluit
11 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Zo spoedig mogelijk na het overlijden van betrokkene wordt
onder overeenkomstige toepassing van artikel 35 van de
Ziektewet een overlijdensuitkering toegekend ten bedrage van
100% van het voor betrokkene geldende dagloon over een
tijdvak van 3 maanden.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

940 Besluit
11 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Op het uit te keren bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt in
mindering gebracht het bedrag van de uitkering waarop de
nagelaten betrekkingen van betrokkene ter zake van diens
overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een of meer
werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,
uitkeringen op grond van de Ziektewet danwel uitkeringen die
naar aard en strekking overeenkomen met laatstgenoemde
uitkeringen, waarop betrokkene recht had. Alleen uitkeringen
die voortvloeien uit de dienstbetrekking op grond waarvan de
uitkering bedoeld in het eerste lid wordt toegekend worden in
mindering gebracht.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

941 Besluit
11b lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De betrokkene die uitsluitend op grond van artikel 65 van de
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU L 200) of op
grond van artikel 71, eerste lid, onderdeel a ii en b ii van de
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese
Unie van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
(PbEU L28), geen recht op een werkloosheidsuitkering heeft,
heeft recht op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering op
grond van dit artikel, wanneer hij in zijn woonland recht heeft
op een wettelijke werkloosheidsuitkering als bedoeld in artikel
3, eerste lid, onder h, respectievelijk artikel 4, eerste lid, onder
g, van de verordening.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

942 Besluit
11b lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De bovenwettelijke werkloosheidsuitkering waarop de
betrokkene op grond van het eerste lid recht heeft, is in hoogte
en duur gelijk aan de werkloosheidsuitkering en de
bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene recht zou
hebben gehad indien hij in Nederland zou hebben gewoond.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

943 Besluit
11b lid 3
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De uitkering wegens werkloosheid, die de betrokkene ontvangt naar het recht van zijn woonland, wordt geheel in mindering
gebracht op de uitkering op grond van dit artikel over dezelfde
periode.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

944 Besluit
11b lid 4
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Indien de betrokkene gedurende de periode dat hij krachtens
werkloosheidswetgeving recht heeft op een
werkloosheidsuitkering, (tijdelijk) wegens ziekte verhinderd is
om arbeid te kunnen verrichten, waarbij in het woonland de
werkloosheidsuitkering hierdoor niet tot uitbetaling kan komen
omdat voor de werkloosheidsuitkering (tijdelijk) een uitkering
wegens ziekte, zwangerschapsverlof of bevallingsverlof, naar
het recht van zijn woonland in de plaats komt, wordt die
uitkering voor de toepassing van het tweede lid gelijkgesteld
met de overeenkomstige uitkering op grond van de Ziektewet.
Deze gelijkstelling vindt plaats met een maximale duur van de
overeenkomstige uitkering op grond van de Ziektewet. Zolang
deze gelijkstelling duurt, is de uitkering op grond van dit artikel
gelijk aan de uitkering op grond van de Ziektewet en de
bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene recht zou
hebben gehad indien hij in Nederland had gewoond.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

945 Besluit
11b lid 5
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Voor de toepassing van het vierde lid wordt een uitkering op
grond van artikel 3:10 van de Wet arbeid en zorg gelijkgesteld
met een uitkering op grond van de Ziektewet.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

946 Besluit
11b lid 6
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De uitkering wegens ziekte, zwangerschap, bevalling,
arbeidsongeschiktheid of adoptie en pleegzorg die de
betrokkene ontvangt naar het recht van zijn woonland, wordt
geheel in mindering gebracht op de uitkering op grond van dit
artikel over dezelfde periode.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

947 Besluit
11b lid 7
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Sancties die zijn opgelegd krachtens de
werkloosheidswetgeving, dan wel ziektewetgeving of
arbeidsongeschiktheidswetgeving van de andere lidstaat,
werken op gelijke wijze door in de hoogte van de uitkering op
grond van dit besluit.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

948 Besluit
11b lid 8
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Betrokkene is te allen tijde verplicht alle informatie die
betrekking heeft, of kan hebben, op de hoogte van of het recht
op de uitkering op grond van dit besluit, door te geven aan Onze
Minister.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

949 Besluit
12
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

[Vervallen per 29-09-2017]

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

950 Besluit
13 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Betrokkene, die terzake van een ontslag wegens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte recht heeft op
een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid
van 80% of meer, heeft recht op een bovenwettelijke uitkering
krachtens dit besluit op het moment dat de mate van
arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt
vastgesteld dan 80% en daardoor recht heeft op een uitkering
krachtens de Werkloosheidswet. Indien de WAO-uitkering, als
bedoeld in de eerste volzin, is ontstaan uit twee of meer
dienstbetrekkingen wordt het recht op bovenwettelijke
uitkering krachtens dit besluit toegerekend aan de
dienstbetrekking ter zake waarvan hij betrokkene is in de zin
van dit besluit, naar rato van de feitelijk genoten inkomsten uit
hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

951 Besluit
13 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Ter bepaling van de duur van de bovenwettelijke uitkering
krachtens artikel 2 van dit besluit wordt uitgegaan van de
datum van het ontslag, als bedoeld in het eerste lid.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

952 Besluit
14 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Indien het recht op een bovenwettelijke uitkering geheel is
geëindigd wegens het gaan verrichten van arbeid als werknemer
en betrokkene vervolgens wederom werkloos is geworden in de
zin van de Werkloosheidswet, herleeft op zijn verzoek het recht
op een bovenwettelijke uitkering voor zover er een nieuw recht
op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet bestaat, met
ingang van de eerste dag waarop het nieuwe recht op uitkering
krachtens de Werkloosheidswet is ontstaan. De duur en de
hoogte van de bovenwettelijke uitkering zijn gelijk aan de duur
en hoogte van de uitkering waarop betrokkene op grond van dit
besluit nog recht zou hebben gehad indien hij onafgebroken
werkloos zou zijn geweest.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

953 Besluit
14 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Betrokkene aan wie een ontslag is verleend en die onmiddellijk aansluitend aan dat ontslag arbeid als werknemer gaat
verrichten en die werkloos wordt in de zin van de
Werkloosheidswet, heeft op zijn verzoek recht op een
bovenwettelijke uitkering krachtens dit besluit voor zover er een
recht op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet zou
bestaan op het moment van ontslagverlening en voor zover er
een recht op uitkering krachtens de Werkloosheidswet bestaat
op het moment van werkloos worden, met ingang van de eerste
dag waarop recht op uitkering krachtens de Werkloosheidswet
is ontstaan. De duur en hoogte van de bovenwettelijke uitkering
zijn gelijk aan de duur en hoogte van de bovenwettelijke
uitkering, waarop betrokkene op het moment van ontslag recht
zou hebben gehad, met dien verstande dat het recht op
bovenwettelijke uitkering ingaat met ingang van de dag waarop
het ontslag is verleend.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

954 Besluit
14 lid 3
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De betrokkene die binnen twee jaar na het privatiseringsontslag als werknemer is ontslagen ten gevolge van opheffing van zijn
betrekking bij de privaatrechtelijke organisatie of overtolligheid
van personeel door verandering of inkrimping van die
organisatie, die daardoor werkloos wordt in de zin van de
Werkloosheidswet en ten aanzien van wie een recht op
uitkering krachtens de Werkloosheidswet bestaat, heeft op zijn
verzoek recht op een bovenwettelijke uitkering krachtens dit
besluit.
De duur en hoogte van de bovenwettelijke uitkering zijn gelijk
aan de duur en hoogte van de bovenwettelijke uitkering,
waarop betrokkene op het moment van privatiseringsontslag
recht zou hebben gehad, met dien verstande dat het recht op
bovenwettelijke uitkering ingaat met ingang van de dag van het
ontslag als werknemer.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

955 Besluit
14 lid 4
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Een recht op een bovenwettelijke uitkering, als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan slechts ontstaan gedurende de termijn
welke betrokkene in het geval dat hij onafgebroken werkloos
zou zijn geweest, een bovenwettelijke uitkering terzake van dat
ontslag zou hebben genoten.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

956 Besluit
15 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De betrokkene die een nieuwe dienstbetrekking aanvaardt, kan op zijn aanvraag gedurende de op basis van artikel 2 voor hem
vastgestelde uitkeringsduur een loonaanvulling krijgen, indien
het dagloon in de nieuwe dienstbetrekking minder bedraagt dan
het dagloon uit de betrekking waaruit hij werkloos werd.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

957 Besluit
15 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Het bedrag van de loonaanvulling bedraagt de uitkomst van de formule (C – 1) * (B – (D/E)*A)
in welke formule voorstelt:
A: het bedrag van het bovenwettelijk maandloon;
B: het bedrag van inkomen in een kalendermaand;
C: het voor betrokkene geldende uitkeringspercentage van de
bovenwettelijke uitkering;
D: het aantal uren van de nieuwe dienstbetrekking, waarbij
geldt dat indien D groter is dan E, D wordt gemaximeerd op E;
E: het aantal arbeidsuren dat betrokkene gemiddeld per week in
de dienstbetrekking waaruit hij werkloos werd werkzaam was in
de 26 weken voorafgaand aan de kalenderweek waarin de
eerste werkloosheidsdag is gelegen.
Bij een uitkomst kleiner dan nul is de loonaanvulling nihil.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

958 Besluit
15 lid 3
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

De loonaanvulling eindigt:
a. zodra de nieuwe dienstbetrekking eindigt;
b. zodra het totaal aan werkloosheidsuitkering, aanvullende of
aansluitende uitkering en inkomen uit de nieuwe
dienstbetrekking per maand gelijk is aan of hoger is dan het
maandloon, of
c. zodra de voor betrokkene op basis van artikel 2 vastgestelde
uitkeringsduur is verstreken.
De aanvraag om loonaanvulling wordt binnen drie maanden na het aanvaarden van de nieuwe betrekking ingediend. De
loonaanvulling wordt door middel van een beschikbaar gesteld
formulier aangevraagd. Bij overschrijding van deze termijn
wordt de loonaanvulling toegekend vanaf het moment dat de
aanvraag werd ingediend.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

960 Besluit
16
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Aan de betrokkene, die buiten de rijksdienst arbeid of bedrijf ter hand gaat nemen, kan op zijn verzoek ter zake van de kosten,
die voor hem aan een daartoe nodige verhuizing zijn verbonden,
een eenmalige tegemoetkoming worden toegekend van € 1
361,34 onder verrekening van een tegemoetkoming in
verhuiskosten uit anderen hoofde.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

961 Besluit
17
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Op aanvraag van betrokkene kan het recht op bovenwettelijke
uitkering op grond van dit besluit voor 30% van de nominale
waarde worden afgekocht.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

959 Besluit
15 lid 4
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

962 Besluit
18
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

In afwijking van de artikelen 4 en 10 van dit besluit bedraagt het percentage 67% in plaats van 70% van het dagloon, zolang de
Wet van 20 december 1984 houdende aanpassing van
uitkeringspercentages van ontslaguitkerings- en
arbeidsongeschiktheidsregelingen voor overheidspersoneel,
onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel (Stb.
657) op betrokkene van toepassing is.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

963 Besluit
19 lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Indien het niveau van de uitkering krachtens de
Werkloosheidswet een algemeen neerwaartse wijziging
ondergaat, wordt deze neerwaartse wijziging, behoudens indien
in het Sectoroverleg Rijkspersoneel overeenstemming wordt
bereikt, binnen zes maanden na de datum van het Staatsblad
waarin de maatregel is gepubliceerd, op overeenkomstige wijze
doorgevoerd ten aanzien van het totaal aan wettelijke en
bovenwettelijke aanspraken van betrokkene, vanaf de in het
Staatsblad vermelde datum van inwerkingtreding van bedoelde
maatregel, doch niet eerder dan zes maanden na de datum van
het Staatsblad.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

964 Besluit
19 lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Indien in het overleg als bedoeld in het eerste lid, een geschil
ontstaat, wordt de doorvoering van de neerwaartse wijziging in
afwijking van het eerste lid, opgeschort met ingang van de dag
waarop het geschil voor advies dan wel arbitrale uitspraak is
voorgelegd aan de Advies- en Arbitragecommissie, genoemd in
artikel 110g van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

965 Besluit
20
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Het dagloon wordt steeds aangepast overeenkomstig een
algemene wijziging van het salaris, van de vakantie-uitkering en
van de eindejaarsuitkering van het burgerlijk rijkspersoneel, met
ingang van de dag waarop die wijziging van het salaris, de
vakantie-uitkering respectievelijk de eindejaarsuitkering van
kracht wordt.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

966 Besluit
20a
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

[Vervallen per 09-10-2014]

-

-

Vervallen

-

967 Besluit
20b
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

[Vervallen per 29-09-2017]

-

-

Vervallen

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

968 Besluit
20c
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

[Vervallen per 29-09-2017]

-

-

Vervallen

-

969 Besluit
20d
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

[Vervallen per 29-09-2017]

-

-

Vervallen

-

970 Besluit
20e lid 1
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Ten aanzien van de betrokkene die op 31 december 2011 recht had op een bovenwettelijke uitkering op basis van dit besluit,
blijft dit besluit van toepassing zoals het op die dag luidde, met
dien verstande dat:
a. voor de ambtenaar bedoeld in artikel 2, derde lid, van het
besluit zoals dit gold op 31 december 2011, de uitkeringsduur
wordt verlengd tot de dag waarop betrokkene de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
b. voor de ambtenaar bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het
besluit zoals dit gold op 31 december 2011, het recht op
aansluitende uitkering eindigt na ommekomst van de duur van
de aansluitende uitkering, dan wel op de dag waarop
betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt indien dat
eerder
is. van de ambtenaar die voor 1 januari 2012 is
Ten aanzien
aangewezen als herplaatsingskandidaat als bedoeld in artikel
49d of artikel 49e, tweede lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, artikel 84d of artikel 84e, tweede
lid, van Ambtenarenreglement Staten-Generaal en artikel 58c of
artikel 58d, tweede lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse
Zaken en waarvan het ontslag, bedoeld in artikel 96 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement respectievelijk in artikel
126 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal of in artikel
99 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, ingaat op of
na 1 januari 2012, blijft artikel 2 van dit besluit van toepassing
zoals het op 31 december 2011 luidde, met dien verstande dat
de uitkeringsduur wordt verlengd tot de dag waarop betrokkene
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

971 Besluit
20e lid 2
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

972 Besluit
20f
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Ten aanzien van de ambtenaar:
a. die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 14 april 2013
is aangewezen als herplaatsingskandidaat als bedoeld in artikel
49d of artikel 49e, tweede lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, artikel 84d of artikel 84e, tweede
lid, van Ambtenarenreglement Staten-Generaal of artikel 58c of
artikel 58d, tweede lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse
Zaken, en van wie het ontslag, bedoeld in artikel 96 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 126 van het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal of artikel 99 van het
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, ingaat op of na het
tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 11 september
2014 houdende wijziging van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement StatenGeneraal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, het Besluit
bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
en het Rijkswachtgeldbesluit 1959 in verband met de verhoging
van de pensioengerechtigde leeftijd (Stb. 2014, nr 345), of

973

b. van wie het moment van ontslag ligt in de periode vanaf 1 juli
2013 tot en met de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding
van het Besluit van 11 september 2014 houdende wijziging van
het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken, het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij
werkloosheid voor de sector Rijk en het Rijkswachtgeldbesluit
1959 in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd (Stb. 2014, nr 345), blijft artikel 2, tweede lid, van dit
besluit van toepassing zoals dat luidde voor dat tijdstip, met
dien verstande dat de uitkeringsduur wordt verlengd tot de dag
waarop hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

974 Besluit
20g
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 20e en 20f van dit
besluit, blijft op uitkeringen op grond van dit besluit, ingegaan
vóór 1 juli 2015, dit besluit van toepassing, zoals dat luidde op
30 juni 2015.

975 Besluit
21
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Onze Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

-

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

-

Zie artikel 1 lid 1.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

976 Besluit
22
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Dit besluit zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de dag
waarop artikel I van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren in werking treedt blijft van toepassing ten aanzien
van ambtenaren die:
a. op 31 december 2017 verplichte VWNW-kandidaat, als
bedoeld in artikel 49r, onderdeel e, zijn;
b. uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag waarop dat artikel
in werking treedt verplichte VWNW-kandidaat worden, of
c. ambtenaren die op of na de dag voorafgaand aan de dag
waarop dat artikel in werking treedt verplichte VWNWkandidaat worden vanwege een reorganisatiebesluit dat voor
die datum is genomen.

-

Zie artikel 1 lid 1.

-

977 Besluit
22a
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

[Vervallen per 01-01-2006]

-

-

Vervallen

-

978 Besluit
23
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

[Vervallen per 31-12-2002]

-

-

Vervallen

-

979 Besluit
24
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

-

-

Regelingselement

-

980 Besluit
25
bovenwettelijk
e uitkeringen
bij
werkloosheid
voor de sector
Rijk

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bovenwettelijke
uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk.

-

-

Regelingselement

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Niet overgenomen. Niet meer nodig. Definitie van
overwerk volgt straks via link naar betreffende caobepaling/definitie. Dat de maaltijd eenvoudig is volgt uit
het maximale vergoedingsbedrag.

-

981 Besluit
1
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
§11.1
a. Onze Minister: hetgeen daaronder wordt verstaan of
daarmee wordt gelijkgesteld in het Verplaatsingskostenbesluit
1989.
b. ambtenaar: de persoon, die krachtens een aanstelling in
burgerlijke dienst is van het rijk of een zijner diensten, bedrijven
of instellingen;
c. overwerk; hetgeen daaronder wordt verstaan in het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
d. een maaltijd: een eenvoudige warme maaltijd, bestaande uit
ten minste een hoofdschotel;
e. een maaltijd van overheidswege: een maaltijd, al dan niet
tegen betaling van rijkswege verstrekt, of door bemiddeling van
het bevoegd gezag voor rekening van het rijk verstrekt.

-

982 Besluit
2 lid 1
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk

Indien de dagelijkse werktijd van de ambtenaar op de dag
§11.1
waarop overwerk moet worden verricht, met ten minste twee
overwerkuren wordt verlengd en het dienstbelang naar het
oordeel van het bevoegd gezag dientengevolge niet toelaat, dat
hij zijn maaltijd op de hiervoor bestemde tijd op de voor hem
gebruikelijke plaats nuttigt, gelden de in de volgende leden
vermelde regelen.

U heeft bij overwerk recht op een maaltijdvergoeding als u: • ten minste twee uur over moet werken
• door het overwerk ’s avonds niet op de voor u gebruikelijke
tijd en locatie kunt eten.

-

983 Besluit
2 lid 2
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk

Aan de ambtenaar wordt zo mogelijk een maaltijd van
overheidswege verstrekt, met dien verstande, dat indien hij
hiervoor heeft moeten betalen, hem de gemaakte kosten
worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding
berekend op de voet van het derde lid, onder a.

U heeft geen recht op een maaltijdvergoeding als uw
werkgever voor de avondmaaltijd zorgt, tenzij u voor die
maaltijd moet betalen.

-

-

984 Besluit
2 lid 3
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk

Indien een voorziening als bedoeld in het tweede lid niet
§11.1
mogelijk is ontvangt de ambtenaar:
a. die aantoonbaar een maaltijd in een daarvoor bestemde
gelegenheid heeft genuttigd en betaald, een vergoeding gelijk
aan de werkelijk gemaakte kosten tot ten hoogste een bedrag
gelijk aan de vergoeding voor een avondmaaltijd bij dienstreizen
in Nederland ingevolge het Reisbesluit binnenland;
b. die niet aantoonbaar een maaltijd in een daarvoor bestemde
gelegenheid heeft genuttigd en betaald, € 2,27.

U krijgt de werkelijke uitgaven voor uw maaltijd vergoed tot maximaal het vergoedingsbedrag voor een avondmaaltijd bij
binnenlandse dienstreizen.
U moet kunnen aantonen welke kosten u heeft gemaakt voor
uw maaltijd. Als u dat niet kunt aantonen heeft u recht op
een maaltijdvergoeding van € 2,27.

-

985 Besluit
3
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk
986 Besluit
4 lid 1
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk
987 Besluit
4 lid 2
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk

Het besluit is niet van toepassing indien en voor zover een
andere regeling in vergoeding van de in dit besluit bedoelde
kosten voorziet.

-

-

§11.1

§11.1

Onze Minister is bevoegd van de bij dit besluit gestelde regelen §11.1
af te wijken in gevallen waarin deze regelen naar zijn oordeel
niet of niet naar redelijkheid voorzien.
Onze Minister is bevoegd dit besluit op overeenkomstige wijze §11.1
toe te passen voor met overwerk vergelijkbare situaties.

Niet overgenomen. Deze situatie kan zich niet meer
voordoen.

Het is mogelijk dat in uw voordeel van bovenstaande
Dit was de grondslag voor decentrale regels. Indien een
bepalingen wordt afgeweken als uw werkgever de toepassing minister dergelijke nadere regels heeft gesteld, zijn die
daarvan in uw situatie niet redelijk vindt.
opgenomen in het personeelsreglement van de
organisatie.
Niet overgenomen. Geen grondslag nodig in de nieuwe
situatie.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

988 Besluit
5
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk
989 Besluit
6
maaltijdvergoe
ding bij
overwerk
990 Besluit
1
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit
maaltijdvergoeding bij overwerk.

§11.1

-

Dit was de inwerkingtredingbepaling van deze regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na
de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt
geplaatst.

§11.1

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

In dit besluit wordt verstaan onder:
H21
a. Onze Minister: het hoofd van het betrokken departement van
algemeen bestuur;
b. personenchauffeur: de ambtenaar aangesteld op grond van
het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken of het Ambtenarenreglement StatenGeneraal die belast is met het vervoer van bewindslieden en
hoge ambtelijke functionarissen en als zodanig door Onze
Minister is aangewezen;
c. arbeidsduurfactor: de breuk waarvan de teller bestaat uit de
voor de personenchauffeur vastgestelde arbeidsduur en de
noemer bestaat uit het getal 48.

Als uw arbeidsduur minder dan gemiddeld 48 uur per week
is, worden de in dit hoofdstuk opgenomen aanspraken naar
rato van het mindere aantal uren berekend.

Van deze definities is alleen de definitie relevant die ziet
op de arbeidsduurfactor. Deze is opgenomen in de tekst
van Hoofdstuk 21.

991 Besluit
2
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Ten aanzien van toepassing van dit besluit op de
§1.2
personenchauffeurs bij de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal, de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad van Adel,
het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse
Orden, de Nationale ombudsman, de Raad van State of het
secretariaat van de commissie van toezicht op de inlichtingenen veiligheidsdiensten wordt voor Onze Minister telkens
respectievelijk gelezen de Voorzitters van elk der beide kamers
der Staten-Generaal, het College van de Algemene Rekenkamer,
respectievelijk de voorzitter van de Hoge Raad van Adel, de
directeur van het Kabinet van de Koning, de kanselier der
Nederlandse Orden, de Nationale ombudsman, de vicepresident van de Raad van State of de voorzitter van de
commissie van toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

-

In hoofdstuk 1 is in het algemeen geregeld wat het
toepassingsbereik is (paragraaf 1) en wie werkgever zijn is
in zin van de cao (paragraaf 2).

992 Besluit
3 lid 1
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Op de personenchauffeur zijn niet van toepassing:
H21
– artikel 21, tweede tot en met vierde lid, en artikel 21a, eerste
lid, tweede volzin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
– artikel 34, tweede tot en met vierde lid, en artikel 34a, eerste
lid, tweede volzin, van het Ambtenarenreglement StatenGeneraal;
– artikel 37, tweede tot en met vierde lid, en artikel 38, eerste
lid, tweede volzin, van het Reglement Dienst Buitenlandse
Zaken;
– de artikelen 17, 17a, 18a en 23, van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

De aanvulling op uw salaris en de toelagen die u als
personenchauffeur ontvangt, zijn in plaats van:
- de overwerkvergoeding
- de toelage onregelmatige dienst
- de toelage werktijdverschuiving
- de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
die voor andere werknemers gelden.

-

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

993 Besluit
3 lid 2
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Voor de toepassing van artikel 21a van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, artikel 34a van het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal en artikel 38 van het
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken wordt de aanvulling op
zijn salaris als bedoeld in artikel 6, aangemerkt als salaris.

H21

Uw aanvulling op uw salaris en uw vaste toelage tellen mee
voor de berekening van uw IKB-budget. Uw maandelijkse
vakantie-uitkering over uw vaste toelage is daarin
opgenomen. De aanvulling op uw salaris telt mee voor de
berekening van uw PAS-aanvulling als u deelneemt aan de
PAS-regeling. De aanvulling op het salaris telt ook mee bij het
bepalen van de hoogte van een salarisgarantie of
salarissuppletie in verband met het VWNW-beleid.

Dat zowel de aanvulling op het salaris en de vaste toelage meetelt voor de berekening van het IKB-budget volgt uit
artikelen 9 en 10. Omdat in paragraaf 1.6 van de cao is
bepaald dat de vakantie-uitkering over de toelage
onderdeel uitmaakt van het maandinkomen, is hier in de
cao opgenomen dat dit voor de vaste toelage niet het
geval is omdat daarover al IKB wordt betaald. Dat de
aanvulling op het salaris meetelt voor de berekening van
de PAS-aanvulling volgt uit artikel 3, tweede lid. Dat de
aanvulling op het salaris, naast het IKB-budget, meetelt bij
het bepalen van de hoogte van een salarisgarantie of
salarissuppletie volgt uit artikel 8.

994 Besluit
4
personenchauf
feurs
Rijksdienst
995 Besluit
5 lid 1
personenchauf
feurs
Rijksdienst
996 Besluit
5 lid 2
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Voor de personenchauffeur die mede belast is met het
uitvoeren van beveiligingstaken geldt salarisschaal 4 van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

H21

Voor u als personenchauffeur geldt salarisschaal 4 zoals
opgenomen in deze cao als u ook beveiligingstaken uitvoert.

De arbeidsduur voor de personenchauffeur met een volledige
arbeidsduur, bedraagt voor de toepassing van dit besluit
gemiddeld 48 uur per week.

H21

In afwijking van de algemene bepalingen in deze cao geldt
voor u een volledige arbeidsduur van gemiddeld 48 uur per
week.

-

In afwijking van artikel 21, eerste lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, artikel 34, eerste lid, van het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal en artikel 37, eerste lid,
van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken kan het in het
arbeidstijdpatroon opgenomen aantal te werken uren op
jaarbasis voor de personenchauffeur niet hoger zijn dan
gemiddeld 48 uur per week.

-

Verwerkt in de vertaling van lid 1.

997 Besluit
5 lid 3
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Op de arbeidsduur voor de personenchauffeur die uitsluitend of H21
nagenoeg uitsluitend is belast met het vervoer van doorgaans
dezelfde persoon per auto, is paragraaf 5.7 van het
Arbeidstijdenbesluit van toepassing.

Als u daarbij (bijna) altijd dezelfde persoon vervoert, gelden
voor u de ruimere wettelijke bepalingen voor arbeids- en
rusttijden die voor deze personenchauffeurs gelden.

Met deze cao-bepaling wordt invulling gegeven aan de
voorwaarde in de ATW dat alleen bij collectieve regeling
gebruik mag worden gemaakt van de ruimere arbeids- en
rusttijden voor de betreffende personenchauffeurs. De
cao-tekst linkt naar die ruimere ATW-bepalingen in
paragraaf 5.7.

998 Besluit
6 lid 1
personenchauf
feurs
Rijksdienst
999 Besluit
6 lid 2
personenchauf
feurs
Rijksdienst

De personenchauffeur ontvangt een aanvulling op zijn salaris.

In plaats van een verhoging van het salaris dat voor u geldt
naar rato van gemiddeld 48 uur per week, heeft u recht op
een aanvulling op uw salaris.

-

1000 Besluit
6 lid 3
personenchauf
feurs
Rijksdienst

H21

De aanvulling, bedoeld in het eerste lid, bedraagt per maand
H21
52/156 maal het voor de personenchauffeur geldende salaris uit
bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984, vermenigvuldigd met de factor 1,5.

Deze aanvulling bedraagt 52/156e deel van het salarisbedrag dat voor u geldt. Vanwege uw werktijden als
personenchauffeur wordt deze aanvulling vermenigvuldigd
met 1,5.

Het salaris, bedoeld in het tweede lid, bedraagt ten hoogste het salaris behorende bij salarisnummer 11 van salarisschaal 4 uit
bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984.

-

Volgt uit de bepaling dat voor personenchauffeurs
salarisschaal 4 geldt. Zie vertaling artikel 4.

Artikel arbeidsrecht

Art. 5:7:2 lid 4.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1001 Besluit
6 lid 4
personenchauf
feurs
Rijksdienst

De aanvulling, bedoeld in het eerste lid, wordt vermenigvuldigd H21
met de voor de personenchauffeur geldende arbeidsduurfactor.

In plaats van een verhoging van het salaris dat voor u geldt
naar rato van gemiddeld 48 uur per week, heeft u recht op
een aanvulling op uw salaris,

1002 Besluit
7 lid 1
personenchauf
feurs
Rijksdienst
1003 Besluit
7 lid 2
personenchauf
feurs
Rijksdienst

De personenchauffeur ontvangt maandelijks een vaste toelage H21
voor het werken op onregelmatige uren ter hoogte van € 166,05
vermenigvuldigd met de arbeidsduurfactor.

Vanwege uw diensten als personenchauffeur ontvangt u
daarnaast ook:
• een vaste toelage van momenteel € 172,76 […]

Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt bij ministeriële
regeling gewijzigd overeenkomstig een algemene wijziging van
het salaris van het burgerlijk rijkspersoneel met ingang van de
dag waarop de salariswijziging van kracht wordt.

26.4

De vaste toelage voor personenchauffeurs | Afspraken
loonsverhoging CAO Rijk | Zie voorwoord

1004 Besluit
7 lid 3
personenchauf
feurs
Rijksdienst
1005 Besluit
8
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Het bedrag, genoemd in het eerste lid, bedroeg van 1 januari
2007 tot 1 april 2008 € 145,35 en van 1 april 2008 tot 1 april
2009 € 148,26.

-

-

In afwijking van artikel 49gg, tweede en vijfde lid, van het
H21
Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt voor de
berekeningsbasis bij het bepalen van de hoogte van de
salarisgarantie en salarissuppletie uitgegaan van de som van het
salaris op basis van artikel 5, tweede lid, van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, de
vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering en de aanvulling op
het salaris, bedoeld in artikel 6.

-

1006 Besluit
9
personenchauf
feurs
Rijksdienst

De in de artikelen 6 en 7 genoemde aanvulling op het salaris
respectievelijk vaste toelage voor het werken op onregelmatige
uren behoren tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 2, onderdeel
f, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

-

Dit volgt al uit de definitie van maandinkomen en hoeft
daarom niet afzonderlijk geregeld

1007 Besluit
10
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Over de in de artikelen 6 en 7 genoemde aanvulling op het
salaris respectievelijk vaste toelage voor het werken op
onregelmatige uren heeft de personenchauffeur recht op een
eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 20a van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

-

Meegenomen in de vertaling van artikel 3 lid 2. Vanwege
de introductie van het IKB is de eindejaarsuitkering
opgegaan in het IKB.

1008 Besluit
11
personenchauf
feurs
Rijksdienst

In afwijking van artikel 22, vierde lid, van het Algemeen
H21
Rijksambtenarenreglement, artikel 41, vierde lid, van het
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken bedraagt voor de
personenchauffeur met een volledige werktijd de aanspraak op
wettelijke vakantie-uren 192 uren en de aanspraak op
bovenwettelijke vakantie-uren 28,8 uren per kalenderjaar.
Onder volledige werktijd wordt verstaan een werktijd welke
gemiddeld 48 werkuren per week omvat.

H21

Bij alle in dit hoofdstuk geregelde afspraken geldt dat dit
in samenhang moet worden gelezen met de zin in dit
hoofdstuk: Als uw arbeidsduur minder dan gemiddeld 48
uur is, worden de in dit hoofdstuk opgenomen
aanspraken naar rato van het mindere aantal uren
berekend.
Zie ook opmerking bij vertaling artikel 6 lid 4.

Dit was de bepaling die zowel de indexatiewijze als de
grondslag was voor het formaliseren de indexatie. De
wijze van indexeren is nu opgenomen in de tabel van
paragraaf 26.4. Een grondslag voor de wijziging is in een
cao niet nodig.
Dit is een uitgewerkte correctiebepaling (om met
terugwerkende kracht enkele niet geregelde indexaties te
formaliseren) waarvan het niet nodig is deze in de cao op
te nemen.
Meegenomen in de vertaling van artikel 3 lid 2.

Partijen hebben geconstateerd dat de bepalingen over IKBuren in dit hoofdstuk niet houdbaar zijn en moeten
vervallen. Zie ook het correctie-overzicht. De uitvoering
door P-Direkt is al conform dit inzicht.

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1009 Besluit
12
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Voor de personenchauffeur voor wie op de dag voor de
§25.9
inwerkingtreding van dit besluit reeds een salarisschaal gold die
hoger is dan salarisschaal 4 van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 blijft de hogere salarisschaal
gelden.

Als u voor 1 januari 1998 al personenchauffeur was, en een De bepaling over de maximale hoogte van de toelage
hogere salarisschaal had dan salarisschaal 4, houdt u recht
voor bereikbaarheid en beschikbaarheid volgt uit artikel 6
op die hogere salarisschaal. Daarbij geldt dat de aanvulling
lid 3.
op uw salaris en de overgangsregeling voor het vervallen van
de toelage voor bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens
pauzes wordt berekend op basis van het maximumbedrag
van salarisschaal 4.

1010 Besluit
12a lid 1
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Aan de personenchauffeur aan wie een andere functie, niet
zijnde personenchauffeur, wordt opgedragen, kan een
aflopende compensatietoelage worden toegekend, mits hij
gedurende twee jaar voorafgaande aan de andere functie,
zonder wezenlijke onderbreking als personenchauffeur is
aangesteld.

Als u op verzoek van uw werkgever gaat werken in een
andere functie dan personenchauffeur, kan uw werkgever u
een aflopende toelage toekennen vanwege het verlies aan
maandinkomen. Voorwaarde daarvoor is dat u in de
voorgaande twee jaar tenminste twaalf maanden zonder
onderbreking als personenchauffeur heeft gewerkt.

1011 Besluit
12a lid 2
personenchauf
feurs
Rijksdienst
1012 Besluit
12b lid 1
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder wezenlijke
H21
onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twaalf
maanden.

Voorwaarde daarvoor is dat u in de voorgaande twee jaar
tenminste twaalf maanden zonder onderbreking als
personenchauffeur heeft gewerkt.

De personenchauffeur die op de dag voorafgaande aan het
vervallen van artikel 8 een toelage ontving op grond van dat
artikel, ontvangt een toelage.

§25.9

Als u voor 1 januari 2010 al personenchauffeur was, en voor Deze toelage was geregeld in het Besluit en is met
die datum recht had op een toelage vanwege bereikbaarheid introductie van deze overgangsbepaling vervallen (zie Stb
en beschikbaarheid tijdens pauzes, heeft u recht op een
1998, 662).
toelage van 2,66% van uw salaris. Deze toelage telt mee voor
de berekening van uw IKB-budget.

1013 Besluit
12b lid 2
personenchauf
feurs
Rijksdienst

De toelage bedraagt per maand 2,66% van het voor de
personenchauffeur geldende salaris uit bijlage B van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

§25.9

Als u voor 1 januari 2010 al personenchauffeur was, en voor
die datum recht had op een toelage vanwege bereikbaarheid
en beschikbaarheid tijdens pauzes, heeft u recht op een
toelage van 2,66% van uw salaris. Deze toelage telt mee voor
de berekening van uw IKB-budget.

1014 Besluit
12b lid 3
personenchauf
feurs
Rijksdienst
1015 Besluit
12b lid 4
personenchauf
feurs
Rijksdienst
1016 Besluit
12b lid 5
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Het salaris, bedoeld in het tweede lid, bedraagt ten hoogste het §25.9
salaris behorende bij salarisnummer 11 van salarisschaal 4 uit
bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984.
De toelage wordt vermenigvuldigd met de voor de
H21
personenchauffeur geldende arbeidsduurfactor.

-

Dit is meegenomen in de vertaling van artikel 12.

Als uw arbeidsduur minder dan gemiddeld 48 uur per week
is, worden de in dit hoofdstuk opgenomen aanspraken naar
rato van het mindere aantal uren berekend.

De overgangsbepaling is vermeld in H 21 waardoor deze
ook van toepassing is op de bepaling van de
overgangsbepaling in paragraaf 25.8.

De toelage behoort tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 2,
onderdeel f, en tot de berekeningsbasis voor de
eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 20a, eerste lid, van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Deze toelage telt mee voor de berekening van uw IKBbudget.

-

1017 Besluit
13
personenchauf
feurs
Rijksdienst

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum
van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Indien dit geen verslechtering van de rechtspositie van de
betrokken personenchauffeurs met zich meebrengt, kan Onze
Minister voor de onder hem ressorterende personenchauffeurs
bepalen dat het besluit terugwerkende kracht heeft uiterlijk tot
en met 1 januari 1998. Het besluit van Onze Minister wordt in
de Staatscourant gepubliceerd.

-

Dit was de inwerkingtredingbepaling van deze regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

H21

§25.9

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1018 Besluit
14
personenchauf
feurs
Rijksdienst
1019 Besluit
1
waarnemingst
oelagen 1987

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit personenchauffeurs
Rijksdienst.

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Voor de toepassing van artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit
§7.8
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt onder waarneming
verstaan: het, krachtens een daartoe strekkende aanwijzing van
het bevoegde gezag, tijdelijk verrichten van een samenstel van
werkzaamheden dat een andere functie vormt dan die van de
ambtenaar zelf.

Als u op verzoek van uw leidinggevende een functie volledig of gedeeltelijk waarneemt die een hogere salarisschaal heeft
dan uw eigen functie, dan heeft u recht op een
waarnemingstoelage.

1020 Besluit
2 lid 1
waarnemingst
oelagen 1987

Bij volledige waarneming is het bevoegde gezag gehouden, met inachtneming van het bepaalde in het eerste, tweede en derde
lid van artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984, de in genoemd artikel bedoelde toelage
toe te kennen.
Onder volledige waarneming wordt verstaan: een zodanige
§7.8
waarneming dat in plaats van de eigen functie het volledige
samenstel van werkzaamheden van de waargenomen functie,
met de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, wordt
uitgeoefend.
De ambtenaar voor wie het een onderdeel is van de eigen
§7.8
functie om als plaatsvervanger op te treden van degene wiens
functie moet worden waargenomen, komt bij onvolledige
waarneming van die functie niet in aanmerking voor een toelage
als bedoeld in artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984.

-

1023 Besluit
3 lid 2
waarnemingst
oelagen 1987

1024 Besluit
4
waarnemingst
oelagen 1987

1021 Besluit
2 lid 2
waarnemingst
oelagen 1987

-

Artikel arbeidsrecht

Verwerkt in de vertaling van artikel 1. Artikel 2 verwijst
naar het artikel in het BBRA 1984 waar deze regeling een
nadere uitwerking van is. In de cao komen artikel 14 BBRA
1984 en deze regeling geïntegreerd terug in paragraaf 7.8.

Van volledige waarneming is sprake als u in plaats van uw
eigen functie alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden
heeft die horen bij de functie die u waarneemt.

-

Van gedeeltelijke waarneming is geen sprake als waarneming van die functie onderdeel is van uw eigen functie.

-

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt de toelage, §7.8
bedoeld in artikel 14 van meergenoemd bezoldigingsbesluit, bij
waarneming welke geen volledige waarneming is, afhankelijk
van de mate van onvolledigheid van de waarneming voor het
bevoegd gezag vastgesteld op 50% of 75% van de toelage bij
volledige waarneming in het desbetreffende geval.

Bij gedeeltelijke waarneming heeft u recht op een
gedeeltelijke waarnemingstoelage. Uw werkgever bepaalt
afhankelijk van de mate waarin u de functie waarneemt of u
50% of 75% procent van een volledige waarnemingstoelage
ontvangt.

-

Op waarnemingstoelagen die voor de datum van
inwerkingtreding zijn toegekend en die door toepassing van dit
besluit een verlaging zouden ondergaan is het bepaalde in dit
besluit niet van toepassing.
Het besluit van 25 november 1983, nr. AB 83/U1607 (Stcrt. 242), wordt ingetrokken.

-

-

1026 Besluit
6
waarnemingst
oelagen 1987

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit
waarnemingstoelagen 1987, treedt in werking met ingang van 1
december 1987.

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van dit besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1027 Bezoldigingsbe 1 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Ambtenaar in de zin van dit besluit is hij, die in burgerlijke
rijksdienst is aangesteld om tegen bezoldiging arbeid te
verrichten.

-

Dit artikellid is niet overgenomen omdat dit het
toepassingsbereik regelde. Het toepassingsbereik van de
CAO Rijk is algemeen geregeld in paragraaf 1.1. Dit is
anders geformuleerd maar het toepassingsbereik is niet
gewijzigd door de omzetting.

1022 Besluit
3 lid 1
waarnemingst
oelagen 1987

1025 Besluit
5
waarnemingst
oelagen 1987

§1.1

-

Dit is een uitgewerkte overgangsbepaling voor
waarnemingstoelagen die zijn toegekend voor 1
december 1987. Dat hoeft in de cao niet te worden
opgenomen.
Dit is een uitgewerkte overgangsbepaling. Het intrekken
van het besluit dat bestond voor 1 december 1987 hoeft
niet in de cao opgenomen.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1028 Bezoldigingsbe 1 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

1029 Bezoldigingsbe 1 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1030 Bezoldigingsbe 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

Dit besluit is niet van toepassing op de ambtenaar, wiens
bezoldiging is geregeld
a. bij de wet;
b. bij een algemene maatregel van bestuur tot regeling van de
bezoldiging van
1°. de ambtenaren van de buitenlandse dienst;
2°. de politie;
3°. het personeel van de universiteiten en hogescholen, de
academische ziekenhuizen, de interuniversitaire instituten en de
organen voor postacademisch onderwijs;
4°. het personeel bij het voortgezet onderwijs;
5°. het personeel bij het basisonderwijs en bij het speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs;
6°. leden van het korps van deskundigen voor de technische
hulp aan ontwikkelingslanden;
7°. leden van raden, besturen en commissies;
c. krachtens artikel 15 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of een daarmee overeenkomende
bepaling van gelijke strekking.
Wij behouden Ons voor op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Minister, hoofd van het desbetreffende departement
van algemeen bestuur en Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, andere dan in het vorige lid
bedoelde ambtenaren of groepen van ambtenaren uit te
zonderen van de toepassing van dit besluit.

-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

Dit was een niet gebruikte grondslag voor decentrale
regels. De eventuele decentrale regels zijn opgenomen in
het personeelsreglement van de organisatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:
B1
a. salaris: het bedrag, dat met inachtneming van de bepalingen
van dit besluit voor de ambtenaar is vastgesteld aan de hand
van een van de bijlagen van dit besluit vermenigvuldigd met de
voor de ambtenaar geldende arbeidsduurfactor;
b. salaris per uur: 1/156 deel van het salaris bij een volledige
werktijd;
c. salarisschaal: een als zodanig in de bijlagen A, B, C of D van
dit besluit vermelde reeks van genummerde salarissen;
d. salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal, dat
in een salarisschaal voor een salaris is vermeld;
e. maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;
f. bezoldiging: de som van:
het salaris;
de toelagen, genoemd in hoofdstuk III;
de periodieke toeslag, genoemd in artikel 22a;
de maandelijkse toeslag, genoemd in artikel 22b;
waarop de ambtenaar aanspraak heeft;
g. volledige arbeidsduur: een arbeidsduur welke gemiddeld
zesendertig werkuren per week omvat;

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

1031 Bezoldigingsbe 2 vervolg
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

h. arbeidsduurfactor: de breuk, waarvan de teller bestaat uit de B1
voor de ambtenaar vastgestelde arbeidsduur en de noemer
bestaat uit het getal 36;
i. functie: het samenstel van werkzaamheden door de
ambtenaar te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen
hem door het daartoe bevoegde gezag is opgedragen;
j. toeslag: een toeslag als bedoeld in artikel 22a;
k. periodieke toeslag: een toeslag als bedoeld in artikel 22a die
maandelijks wordt betaald.

-

Zie vorige regel..

1032 Bezoldigingsbe 3 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1033 Bezoldigingsbe 3 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het salaris, de toelagen, de periodieke toeslag en de
§1.6
vergoedingen voor extra diensten worden maandelijks betaald.

Uw maandinkomen wordt maandelijks uitbetaald. Dit is
alleen anders voor uw IKB-budget: dit komt maandelijks
beschikbaar maar wordt alleen maandelijks uitbetaald als u
daar zelf voor kiest.

-

Wanneer het salaris, een toelage als bedoeld in de artikelen 14, §1.6
16, 17b, 18, 18a, een bedrag als bedoeld in artikel 21, tweede
lid, een toeslag als bedoeld in artikel 22e of een periodieke
toeslag, moet worden berekend over een gedeelte van de
kalendermaand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het
maandbedrag te delen door het aantal dagen van de
desbetreffende kalendermaand.

Als uw maandinkomen moet worden berekend over een
gedeelte van een maand, wordt het maandbedrag
vastgesteld naar rato van het aantal dagen van die maand.

-

1034 Bezoldigingsbe 3 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Van het bepaalde in de vorige leden kan worden afgeweken,
ingeval daartoe naar het oordeel van het tot het vaststellen van
het salaris bevoegde gezag op grond van bijzondere
omstandigheden aanleiding bestaat.

-

Partijen hebben besloten deze afwijkingsmogelijkheid van de naar rato van een maand-bepaling niet in de cao op te
nemen aangezien de bepaling in de praktijk nooit wordt
toegepast en tijdens de consultatiefase van de conceptcao bleek dat de daarin wel opgenomen vertaling van
deze bepaling vragen opriep.
Er kan in uw voordeel van de bepalingen in deze
paragraaf worden afgeweken. Dit is alleen mogelijk als uw
werkgever van mening is dat de toepassing daarvan in uw
omstandigheden zeer onredelijk is.

1035 Bezoldigingsbe 4 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de ambtenaar, wiens ambt is vermeld in de bijlage A van H17
dit besluit, geldt een salarisschaal die in de bijlage bij zijn ambt
is aangegeven, of geldt het salaris dat in die bijlage bij zijn ambt
is aangegeven.

Als u in een functie in groep A bent benoemd, geldt voor u
salarisschaal 19 met momenteel de volgende bedragen: 0
8127,45
1 8372,65
2 8624,34
3 8876,72
4 9128,43
5 9403,02
6 9677,61
7 9952,84
8 10191,48
9 10429,48
10 10668,75 Als u in een functie in groep B bent benoemd,
geldt voor u salarisschaal 18 van deze cao.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1036 Bezoldigingsbe 4 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien de ambtenaar bedoeld in het vorige lid anders dan bij
H17
wijze van disciplinaire straf als bedoeld in het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of in een soortgelijke regeling en
zonder voorafgaand ontslag wordt belast met een ander ambt,
als gevolg waarvan zijn salaris op grond van de overige
bepalingen van dit besluit een verlaging zou moeten ondergaan,
blijft deze verlaging achterwege.

Als voor u salarisschaal 19 geldt, is het niet mogelijk dat voor
u een lagere salarisschaal gaat gelden in de situaties waar dat
volgens de algemene bepalingen van de cao wel mogelijk is.
Dit is alleen anders als u op eigen verzoek bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken een functie gaat vervullen die geen
TMG-functie is en u in verband daarmee uw lidmaatschap
van de Topmanagementgroep verliest.

De afwijking voor een functie bij Buitenlandse Zaken
volgt uit het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
(RDBZ). Zie ook de nota van toelichting van de AMvB
waarmee de toetreding van de ambtelijke leiding van BZ
tot de TMG is gerealiseerd (Stb. 2017, 277).

-

1037 Bezoldigingsbe 5 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1038 Bezoldigingsbe 5 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de ambtenaar, wiens ambt niet is vermeld in de bijlage A
van dit besluit, geldt een salarisschaal als bedoeld in bijlage B
van dit besluit.

§6.1

De salarisschalen staan in dit hoofdstuk van de cao.

-

-

De salarisschaal welke voor de ambtenaar geldt wordt, tenzij
zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet, bepaald
met inachtneming van de zwaarte van zijn functie en van
bijzondere regelingen, als bedoeld in artikel 13 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement of in bepalingen van
dezelfde strekking in een soortgelijke regeling.

§6.1

Een van deze salarisschalen geldt voor u. Welke dit is, is
afhankelijk van uw functie en de schaal die daaraan in het
Functiegebouw Rijk is verbonden. Als voor u geen functie in
het Functiegebouw Rijk geldt, en uw salarisschaal ook niet is
geregeld in het specifieke deel van deze cao, dan heeft uw
werkgever met de vakbonden afspraken gemaakt over de
wijze waarop wordt vastgesteld welke salarisschaal voor uw
functie geldt. Als dat zo is, dan zijn die afspraken opgenomen
in het personeelsreglement van uw organisatie.

-Dit is niet een volledig technische omzetting omdat in de cao nu wordt verwezen naar een functie in het FGR. Alle
functies in het FGR zijn gewaardeerd met FUWASYS zodat
materieel geen sprake is van een wijziging maar de
formulering sluit zo beter aan bij de praktijk.

1039 Bezoldigingsbe 5 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De zwaarte van de functie wordt bepaald binnen de in de bijlage §27.4
B van dit besluit aangegeven indelingsstructuur, met
inachtneming van het door of in overeenstemming met Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vastgestelde normeringsstelsel.

Het functiewaarderingssysteem van de sector Rijk
(FUWASYS) is de basis voor de waardering van functies.
FUWASYS is een weegsysteem van kenmerken en scores.
Toepassing daarvan leidt tot een indeling in een hoofdgroep
en niveaugroep waaraan een salarisschaal is verbonden.

Het in dit lid bedoelde normeringstelsel is FUWASYS. De
indelingsstructuur was opgenomen aan het begin van
bijlage B van het BBRA 1984 en is nu opgenomen in
paragraaf 27.5 van de cao.

-

1040 Bezoldigingsbe 5 lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1041 Bezoldigingsbe 5 lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien de ambtenaar bij wijze van waarneming tijdelijk een
andere functie uitoefent, blijft de voordien voor hem geldende
salarisschaal van toepassing.

§6.1

Als u een functie waarneemt met een hogere salarisschaal,
heeft dat geen gevolgen voor uw salarisschaal maar kunt u
daarvoor wel een waarnemingstoelage ontvangen.

-

-

Voor de ambtenaar kan uitsluitend in de navolgende gevallen
een salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris
dan dat van de voor hem geldende salarisschaal:
a. bij wijze van disciplinaire straf, bedoeld in het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of in een soortgelijke regeling;
b. indien bij het bepalen van de salarisschaal, bedoeld in het
tweede lid, tevens is bepaald dat zijn functie een tijdelijk
karakter heeft en de salarisschaal in verband daarmee slechts
tijdelijk zal gelden;
c. indien hij in verband met ongeschiktheid tot het verrichten
van zijn arbeid wegens ziekte wordt herplaatst in een andere
functie waarvoor een salarisschaal geldt met een lager
maximumsalaris;
d. indien hem op zijn aanvraag een andere functie wordt
opgedragen waarvoor een salarisschaal geldt met een lager
maximumsalaris, tenzij er sprake is van de omstandigheid,
bedoeld in artikel 57b van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement.

§6.1

In bijzondere gevallen kan een lagere salarisschaal voor u
Een lagere salarisschaal bij wijze van straf (sub a) staat
gaan gelden. Dit is het geval als u:
niet in de cao aangezien dit geen straf is die in Hoofdstuk
• vanwege ongeschiktheid voor uw functie vanwege ziekte
15 Ordemaatregelen en straffen is opgenomen.
een functie heeft geaccepteerd met een lagere salarisschaal
• vanwege het VWNW-beleid een functie heeft geaccepteerd
met een lagere salarisschaal, maar niet als een lagere
salarisschaal vanwege uw omstandigheden zeer onredelijk is
• tijdelijk een functie vervulde met een hogere salarisschaal
en de hogere salarisschaal daarom slechts tijdelijk voor u
gold of
• op eigen verzoek een functie met een lagere salarisschaal
gaat vervullen.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

1042 Bezoldigingsbe 5 lid 6
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien de ambtenaar met toepassing van hoofdstuk VIIbis van §6.1
het Algemeen Rijksambtenarenreglement is geplaatst in een
andere functie waarvoor een salarisschaal geldt met een lager
maximumsalaris dan de voor hem geldende salarisschaal in zijn
oorspronkelijke functie, geldt voor de ambtenaar de
salarisschaal die met toepassing van het tweede lid voor die
andere functie is bepaald. Van de vorige volzin kan door het
bevoegd gezag worden afgeweken voor zover toepassing gelet
zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor de
betrokken ambtenaar.

-

Meegenomen bij de vertaling van lid 5. Zie tweede
bolletje.

1043 Bezoldigingsbe 5a lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De ambtenaar die zich niet kan verenigen met de uitkomst van §6.1
de bepaling van de zwaarte van zijn functie als bedoeld in artikel
5, derde lid, kan het voor de toepassing van artikel 5, tweede
lid, bevoegde gezag verzoeken die waarderingsuitkomst
opnieuw in overweging te nemen.

Als u van mening bent dat:
• uw werkzaamheden niet passen binnen uw functiegroep
van het Functiegebouw Rijk of
• aan uw werkzaamheden niet de goede salarisschaal is
verbonden
en u kunt het daar niet over eens worden met uw werkgever,
dan kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie.

Over de behandeling van individuele geschillen (dus ook over geschillen over functiewaardering) zijn door partijen
inhoudelijk andere afspraken gemaakt. Deze zijn
opgenomen in paragraaf 16.2

1044 Bezoldigingsbe 5a lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1045 Bezoldigingsbe 5a lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1046 Bezoldigingsbe 5a lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien de toepassing van het bepaalde in artikel 5, tweede lid,
berust bij Ons, worden Wij vertegenwoordigd door Onze
Minister wie het aangaat.

-

-

Deze bepaling zag op aanstellingen bij Koninklijk Besluit
en is niet meer relevant in de nieuwe context omdat KBbenoemingen niet meer voorkomen. Alle rijksambtenaren
hebben een arbeidsovereenkomst met de Staat.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt regels betreffende de behandeling van verzoeken als
bedoeld in het eerste lid.

§16.2

Hoe u een verschil van mening voorlegt aan de
geschillencommissie en hoe de commissie daarmee omgaat
leest u hier.

Zie opmerking bij lid 1. Het woord “hier” linkt naar de
website van de geschillencommissie
(www.geschillencommissierijk.nl) met uitgebreide uitleg
over de behandeling van de geschillen door de commissie.

Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing indien voor de ambtenaar een bijzondere regeling geldt als bedoeld in
artikel 13 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of in
bepalingen van dezelfde strekking in een soortgelijke regeling.

-

Deze bepaling is niet overgenomen aangezien door de
formulering in de cao (aan uw werkzaamheden niet de
goede salarisschaal is verbonden, zie vertaling van lid 1)
nu alle geschillen over functiewaardering voorgelegd
kunnen worden aan de Geschillencommissie Rijk.

1047 Bezoldigingsbe 6 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1048 Bezoldigingsbe 6 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1049 Bezoldigingsbe 7 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Bij aanstelling wordt aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 4,
§6.2
eerste lid, voor zover voor hem een salarisschaal geldt, en de
ambtenaar, bedoeld in artikel 5, het salaris toegekend, dat in de
voor hem geldende salarisschaal is vermeld achter het
salarisnummer 0.
Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken door §6.2
het toekennen van een hoger salaris, ingeval daartoe naar het
oordeel van het bevoegde gezag aanleiding bestaat.

Elke salarisschaal kent elf salarisnummers met bijbehorende salarisbedragen die momenteel gelden.
Als u in dienst treedt, is bij uw inschaling het laagste
salarisnummer van uw salarisschaal voor uw werkgever
uitgangspunt.
U kunt daarover ook gunstiger afspraken maken.
-

-

Het salaris van de ambtenaar die nog niet het maximumsalaris §6.2
van de voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt, wordt
jaarlijks verhoogd tot het in de schaal naasthogere bedrag,
indien hij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende
mate functioneert.

U heeft vervolgens na iedere twaalf maanden recht op
verhoging van uw salaris naar het volgende salarisnummer,
tot u het maximum van uw schaal heeft bereikt. Voorwaarde
daarvoor is dat uw leidinggevende van mening is dat u in
voldoende mate functioneert.

-

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1050 Bezoldigingsbe 7 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het salaris van de ambtenaar die nog niet het maximumsalaris
van de voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt, kan
worden verhoogd tot een in de schaal vermeld hoger bedrag,
indien hij naar het oordeel van het bevoegd gezag meer dan in
voldoende mate functioneert dan wel indien daartoe naar het
oordeel van het bevoegd gezag op andere gronden aanleiding
bestaat.

§6.2

Uw leidinggevende kan beslissen dat u deze salarisverhoging eerder krijgt of in geval van uitstekend functioneren een
extra salarisverhoging krijgt.

-

1051 Bezoldigingsbe 7 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1052 Bezoldigingsbe 7 lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien de ambtenaar naar het oordeel van het bevoegd gezag
niet in voldoende mate functioneert, blijft salarisverhoging
achterwege.

-

-

Niet nodig om expliciet te regelen omdat dit volgt uit de
vertaling van lid 1.

-

De in het eerste en tweede lid bedoelde salarisverhoging wordt toegekend wanneer de ambtenaar het maximumsalaris van de
voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de
eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand, waarin
sinds zijn aanstelling een jaar is verstreken en nadien telkens na
één jaar.

-

Niet nodig om zo nadrukkelijk te regelen aangezien de zin over de jaarlijkse verhoging volgt na de zin die begint met:
Als u in dienst treedt…

1053 Bezoldigingsbe 7 lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1054 Bezoldigingsbe 7 lid 6
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1055 Bezoldigingsbe 7 lid 7
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het tijdstip waarop ingevolge het vierde lid een
salarisverhoging wordt toegekend kan worden vervroegd indien
daartoe naar het oordeel van het bevoegde gezag aanleiding
bestaat.

-

Meegenomen bij de vertaling van lid 2.

-

Indien het functioneren van de ambtenaar niet kan worden
§6.2
beoordeeld omdat hij langdurig zijn functie niet uitoefent, kan
zijn salaris worden verhoogd tot het in de schaal naasthogere
bedrag, indien daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag
aanleiding bestaat.
Het oordeel van het bevoegd gezag over het functioneren van §6.2
de ambtenaar komt tot stand op basis van een gesprek als
bedoeld in artikel 71 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, voorzover het betreft de in het
eerste lid van dat artikel onder a en b genoemde onderwerpen,
dan wel op basis van een vastgestelde beoordeling als bedoeld
in artikel 71a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Als uw functioneren niet kan worden vastgesteld omdat u
langdurig niet werkt, kan uw leidinggevende beslissen uw
periodieke salarisverhoging toch toe te kennen als daarvoor
aanleiding is.

Partijen hebben in de cao voor een iets andere
formulering gekozen om duidelijk te maken dat
voldoende functioneren in een (tijdelijke) andere functie
dan de eigen functie ook recht geeft op de periodieke
salarisverhoging.
-

-

1056 Bezoldigingsbe 8 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het salaris van de ambtenaar die het maximumsalaris van de
voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt, kan worden
verhoogd, indien hij naar het oordeel van het bevoegd gezag
uitstekend functioneert.

§6.2

Als u het maximum van uw salarisschaal heeft bereikt en uw leidinggevende van mening is dat u uitstekend functioneert,
kan uw leidinggevende u daarvoor een extra salarisverhoging
toekennen. Dit door u de salarisverhogingen toe te kennen
naar een bedrag in de naast hogere salarisschaal zolang u
uitstekend functioneert.

-

1057 Bezoldigingsbe 8 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het salaris van de ambtenaar die het maximumsalaris van de
voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt, kan worden
verhoogd, indien hij naar het oordeel van het bevoegd gezag
uitstekend functioneert.

§6.2

-

-

Of u in voldoende mate of uitstekend functioneert blijkt uit
uw personeelsgespreksverslag of uit uw beoordeling.

Bijzonderheden

Meegenomen bij de vertaling van lid 1, door te spreken
over salarisverhogingen (meervoud).

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1058 Bezoldigingsbe 8 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bij een salarisverhoging als bedoeld in het eerste lid wordt het H17
salaris:
a. voor de ambtenaar voor wie één der salarisschalen 1 tot en
met 18 van de bijlage B geldt, vastgesteld op een bedrag
vermeld in de naasthogere salarisschaal, met dien verstande dat
het maximum van die schaal niet wordt overschreden;
b. voor de ambtenaar voor wie salarisschaal 19 van de bijlage A
geldt, vastgesteld op één van de volgende bedragen:

Als voor u salarisschaal 19 geldt en uw werkgever u een
salarisverhoging wegens uitstekend functioneren wil geven,
gelden daarvoor als u het maximum van die schaal heeft
bereikt momenteel de volgende bedragen: 1. 10923,06 2.
11177,37 3. 11431,71.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Onderdeel a is meegenomen in de vertaling van lid 1.
Onderdeel b is opgenomen in het hoofdstuk over de TMG.

€ 10.498,90;
€ 10.743,34;
€ 10.987,80.
1059 Bezoldigingsbe 8 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1060 Bezoldigingsbe 8 lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien het functioneren van de ambtenaar niet langer als
§6.2
uitstekend kan worden gekwalificeerd, kan het bevoegd gezag
de toekenning van de salarisverhoging, bedoeld in het eerste lid,
geheel of gedeeltelijk intrekken.

Als uw leidinggevende van mening is dat u niet meer
uitstekend functioneert, kunnen uw salarisverhogingen in de
naast hogere schaal geheel of gedeeltelijk worden
ingetrokken.

-

Het oordeel van het bevoegd gezag over het functioneren van H17
de ambtenaar komt tot stand op basis van een gesprek als
bedoeld in artikel 71 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, voorzover het betreft de in het
eerste lid van dat artikel onder a en b genoemde onderwerpen,
dan wel op basis van een vastgestelde beoordeling als bedoeld
in artikel 71a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

-

Zie vertaling van artikel 7 lid 7. Door de opzet van de cao- tekst is het niet meer nodig de bepaling te herhalen voor
salarisverhogingen in de naasthogere schaal.

1061 Bezoldigingsbe 9
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1062 Bezoldigingsbe 10
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1063 Bezoldigingsbe 11 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

[Vervallen per 23-11-2017]

-

-

Vervallen

-

[Vervallen per 01-01-1989]

-

-

Vervallen

-

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige werktijd
wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris bij een
volledige werktijd.

§1.6

De aanspraken in deze cao zijn beschreven vanuit een
Dit is voor de gehele cao geregeld in paragraaf 1.6. Voor
volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Als u het salaris geldt geen uitzondering zodat de naar rato
een andere arbeidsduur heeft, gelden de aanspraken in de
bepaling van toepassing is.
cao voor u naar rato van de volledige arbeidsduur. Dit is
alleen anders als in een cao-bepaling uitdrukkelijk is bepaald
dat de aanspraak niet afhankelijk is van uw arbeidsduur.

-

1064 Bezoldigingsbe 11 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het salaris van de ambtenaar van wie de omvang van de
§3.1
arbeidsduur niet vast ligt, wordt, met inachtneming van artikel
5, tweede lid, vastgesteld op een bedrag, berekend op basis van
het aantal uren dat daadwerkelijk dienst is verricht. Indien het
aantal uren dat daadwerkelijk dienst is verricht minder is dan
het voor de ambtenaar op grond van artikel 6b van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement vastgestelde aantal
garantie-uren, geschiedt de berekening van het salaris op basis
van dit laatstbedoelde aantal uren.

Als u een arbeidsovereenkomst als oproepkracht heeft, dan heeft u over uw arbeidsduur met uw werkgever in ieder
geval afspraken gemaakt over het aantal uren dat u minimaal
betaald krijgt en het aantal uren waarvoor u maximaal kunt
worden opgeroepen.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1065 Bezoldigingsbe 11 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1066 Bezoldigingsbe 11a lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1067 Bezoldigingsbe 11a lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Een teruggebrachte werktijd als bedoeld in artikel 21a van het §3.3
Algemeen Rijksambtenarenreglement of een daarmee
overeenkomende bepaling in een ander rechtspositiereglement
is geen onvolledige werktijd in de zin van het eerste lid.

Uw salaris vermindert net als uw werktijd met 15,8%. Voor
het deel dat uw werktijd vermindert, bent u met PAS-verlof
en ontvangt u een PAS-aanvulling.

Zie de vertaling van artikel 21a ARAR. In de cao is geen
sprake van een inhouding op het salaris vanwege PASdeelname maar van naar rato van de werktijd verminderd
salaris dat wordt aangevuld met een PAS-aanvulling.

Voor de ambtenaar die op oproep werkzaam is, dient bij de in
artikel 11 geregelde vaststelling van het salaris tevens rekening
te worden gehouden met het tweede lid van dit artikel.

-

Dit artikellid wordt niet overgenomen aangezien dit reeds Art. 7:628a lid 1 BW.
is geregeld in het BW.

-

Indien de ambtenaar wordt opgeroepen om arbeid te verrichten voor een periode korter dan drie uur heeft hij recht op het
salaris waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur
arbeid zou hebben verricht indien:
a. de arbeidsduur minder bedraagt dan gemiddeld 15 uur per
week en tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht
niet zijn vastgelegd; of
b. de arbeidsduur niet vastligt.
De hoogte van de aanspraak op het salaris kan met toepassing H18
van de artikelen 2:20 en 3:63 van de Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten door het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op verzoek van
het bevoegd gezag of de ambtenaar naar evenredigheid worden
verminderd.

-

11b lid 2

Artikel 16 is niet van toepassing.

H18

-

Artikel 16 artikel regelde de aanvulling tot het wettelijk
minimumloon. Dat artikel komt niet terug omdat de Wet
minimum loon nu van toepassing is. De wet kent geen
afwijkingsmogelijkeden voor arbeidsbeperkten.

12

In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen,
waarbij van de overige bepalingen van dit hoofdstuk kan
worden afgeweken.

-

-

Dit artikel is niet overgenomen. Als partijen bij de cao een afwijkingsmogelijkheid willen introduceren kunnen ze die
in de cao zetten, daar is geen bepaling vooraf voor nodig.

12a

[Vervallen per 01-01-1998]

-

-

Vervallen

-

12b

[Vervallen per 01-01-1998]

-

-

Vervallen

-

13

[Vervallen per 01-01-1989]

-

-

Vervallen

-

1068 Bezoldigingsbe 11b lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

1069 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1070 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1071 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1072 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1073 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Tekst regeling

Zie lid 1.

Art. 7:628a lid 1 BW.

Als u arbeidsbeperkt bent maar wel een functie binnen het
Functiegebouw Rijk kunt vervullen, geldt voor u de daarbij
behorende salarisschaal. Als UWV uw werkgever
toestemming heeft gegeven u vanwege uw beperkingen
minder te betalen, ontvangt u niet het volledige salaris dat
bij uw functie hoort. Als u recht heeft op een Wajonguitkering ontvangt u een aanvulling van UWV.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1074 Bezoldigingsbe 14 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Aan de ambtenaar, die bij wijze van waarneming tijdelijk een
functie uitoefent, welke bij toepassing van artikel 5, tweede lid
en derde lid, zou leiden tot een salarisschaal met een hoger
maximumsalaris, kan voor de duur van die waarneming een
toelage worden toegekend.

§7.8

1075 Bezoldigingsbe 14 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Bij volledige waarneming van de functie bedoeld in het eerste
§7.8
lid is het bedrag van de toelage gelijk aan het verschil tussen het
salaris dat de ambtenaar geniet en het salaris dat hij zou
genieten, wanneer de salarisschaal met het hogere
maximumsalaris met ingang van de dag waarop de waarneming
is begonnen voor hem zou hebben gegolden.

1076 Bezoldigingsbe 14 lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt voor de toepassing van dit artikel nadere regels vast.

-

Bij volledige waarneming van de functie heeft u recht op een volledige waarnemingstoelage. De hoogte daarvan is het
verschil tussen uw huidige salaris en het salaris dat u zou
ontvangen in die functie. Dit is alleen anders als de
arbeidsduur van de functie die u waarneemt anders is dan
uw eigen arbeidsduur. In dat geval ontvangt u de
waarnemingstoelage naar rato van de arbeidsduur van de
functie die u waarneemt.
Dit was de grondslag voor het ‘Besluit
waarnemingstoelagen 1987’. De inhoud van dit besluit is
nu opgenomen in ‘Paragraaf 7.8 Toelage waarnemen
hogere functie’ van de CAO Rijk.
Dit artikellid is niet overgenomen, want als cao-partijen
daar aanleiding toe zien kunnen ze nadere uitwerking van
deze paragraaf aan de cao toevoegen. Daarvoor is geen
grondslag vooraf nodig.

1077 Bezoldigingsbe 15
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1078 Bezoldigingsbe 16 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

[Vervallen per 01-06-1985]

-

-

Vervallen

-

Indien het salaris minder is dan het maandbedrag van het
§6.1
minimumloon, dat krachtens de artikelen 7, 8, eerste en derde
lid, en 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
geldt voor werknemers van dezelfde leeftijd als de ambtenaar,
wordt aan hem een toelage toegekend ten bedrage van het
verschil.
Voor de ambtenaar met een onvolledige werktijd, wordt het
§6.1
voor werknemers van dezelfde leeftijd geldende minimumloon
geacht te zijn vastgesteld op een evenredig deel van het
minimumloon bij een volledige werktijd.

-

Artikel 16 artikel regelde de aanvulling tot het wettelijk
minimumloon. Dat artikel komt niet terug omdat de Wet
minimum loon nu van toepassing is.

Art.

-

Dit artikellid wordt niet overgenomen, dit wordt al
geregeld in het BW.

Art. 12 lid 1 WML

Aan de ambtenaar, die anders dan bij wijze van overwerk,
regelmatig of vrij regelmatig arbeid verricht op andere tijden
dan op de dagen maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18
uur, wordt een toelage toegekend.

Als u een arbeidspatroon heeft waardoor u regelmatig of vrij De laatste volzin volgt uit de laatste volzin van artikel 23
regelmatig moet werken op andere tijden dan op maandag lid 2 van het BBRA 1984
tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur, dan heeft u recht op
een toelage per gewerkt uur. U heeft geen recht op een
toelage voor de uren waarvoor u in aanmerking komt voor
een overwerkvergoeding.

1079 Bezoldigingsbe 16 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1080 Bezoldigingsbe 17 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

§7.1

Bijzonderheden

Als u op verzoek van uw leidinggevende een functie volledig of gedeeltelijk waarneemt die een hogere salarisschaal heeft
dan u eigen functie, dan heeft u recht op een
waarnemingstoelage.
In bijzondere gevallen kan uw werkgever van de eis afwijken
dat de waarneming tenminste dertig dagen moet duren om
voor de toelage in aanmerking te komen.

Artikel arbeidsrecht

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

De maximale bedragen in de cao zijn afgeleid van het
salaris dat hoort bij schaal 7.10. Dit is ook aangegeven in
de indexeringstabel in paragraaf 27.4 onder het kopje
toelagen.

-

1081 Bezoldigingsbe 17 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het
§7.1
voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel
a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en
8 uur en tussen 18 en 22 uur;
b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en
6 uur en tussen 22 en 24 uur;
c. 70% voor de uren op zaterdag;
d. 70% voor de uren op zondag;
e. 100% voor de uren op de feestdagen genoemd in artikel 21,
zevende lid, onder a, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, Eerste Paasdag en Eerste
Pinksterdag,
met dien verstande dat genoemde percentages worden
berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid
van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van salarisschaal
7.

De toelage is een percentage van uw salaris en afhankelijk
van de dag en van het tijdstip waarop u werkt: Dag Tijdstip
Percentage salaris per uur Maximum bedrag per uur
momenteel
maandag t/m vrijdag 00.00 - 6.00 uur 40% € 8,04
6.00 - 8.00 uur20%€ 4,02
18.00 - 22.00 uur 20% € 4,02
22.00 - 24.00 uur40%€ 8,04
Zaterdag en zondagalle uren70%€ 14,07
Feestdag alle uren 100% € 20,10

1082 Bezoldigingsbe 17 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen- en
§7.1
avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de
arbeid is aangevangen vóór 7 uur, respectievelijk is beëindigd na
20 uur.

Als u werkt op de tijdstippen waarvoor een percentage van 20% geldt, heeft u alleen recht op de toelage als u uw dienst
• in de ochtenduren bent begonnen voor 7.00 uur of
• in de avonduren bent geëindigd na 20.00 uur.

-

1083 Bezoldigingsbe 17 lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid
§7.2
ontvangt de ambtenaar met ingang van de maand waarin hij de
leeftijd van 55 jaar bereikt een vaste toelage, mits hij op dat
moment gedurende ten minste 5 jaar zonder wezenlijke
onderbreking een toelage als bedoeld in het eerste lid heeft
genoten.

Als u 55 jaar of ouder bent heeft u recht op een vaste toelage voor onregelmatige dienst in plaats van de gewone toelage
voor onregelmatige dienst. Voorwaarde voor deze vaste
toelage is dat u minimaal vijf jaar, zonder onderbrekingen
van meer dan twee maanden, een toelage voor
onregelmatige dienst heeft ontvangen.

-

1084 Bezoldigingsbe 17 lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De toelage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld op het §7.2
bedrag dat de ambtenaar over de zesendertig kalendermaanden
voorafgaande aan de maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar
bereikt gemiddeld per maand aan toelage als bedoeld in het
eerste lid heeft genoten. Dit bedrag wordt aangepast aan de
algemene salariswijzigingen. De toelage wordt naar rato
aangepast bij een vermindering van de arbeidsduurfactor.

De hoogte van uw vaste toelage is het gemiddelde van wat u ontving aan toelage voor onregelmatige dienst in de 36
maanden voorafgaand aan de maand waarin u de leeftijd van
55 jaar bereikte. Als uw arbeidsduur lager wordt, wordt uw
vaste toelage naar rato van de vermindering van uw
arbeidsduur verlaagd.

-

1085 Bezoldigingsbe 17 lid 6
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1086 Bezoldigingsbe 17 lid 7
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de toepassing van het vierde lid wordt onder wezenlijke
onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee
maanden.

Meegenomen bij de vertaling van lid 4.

-

-

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u een vast bedrag te
betalen in plaats van een toelage per uur.
Uw werkgever kan beslissen om u een vaste toelage te geven
als u daar geen recht op heeft omdat u niet aan de
voorwaarden voldoet.

Omdat de reguliere TOD en de vaste TOD-55+ in het BBRA 1984 waren geregeld in één artikel maar in de cao in twee
paragrafen komt deze bepaling in beide paragrafen van
de cao terug, met een op die paragraaf toegespitste
formulering. De bepaling betreft individuele beslissingen,
niet de mogelijkheid van een collectieve regeling bedoeld
in lid 9.

§7.2

In afwijking van het eerste en tweede lid kan het bevoegd gezag §7.1
een vaste toelage vaststellen voor een ambtenaar die geen
aanspraak heeft op een vaste toelage als bedoeld in het vierde
lid.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

1087 Bezoldigingsbe 17 lid 8
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De toelage, bedoeld in het zevende lid, wordt vastgesteld aan
§7.1
de hand van het bepaalde in het tweede en derde lid, het voor
de ambtenaar geldende arbeidstijdpatroon als bedoeld in artikel
21, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en
de mate waarin en de wijze waarop van dat arbeidstijdpatroon
pleegt te worden afgeweken. De toelage wordt aangepast
indien zich wijzigingen voordoen in de berekeningsgrondslag
daarvan.

Dit vaste bedrag wordt berekend op basis van het
gemiddelde aantal uren dat u werkt op de tijdstippen
waarvoor een toelage geldt. Als er wijzigingen optreden die
van belang zijn voor de hoogte van het vaste bedrag wordt
dat bedrag aangepast.

-

1088 Bezoldigingsbe 17 lid 9
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1089 Bezoldigingsbe 17a lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, welke §7.1 en §7.2
het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

Uw werkgever kan over de toelage onregelmatige dienst in
bijzondere gevallen met vakbonden andere afspraken
maken. Als dat zo is, dan zijn die afspraken opgenomen in
het personeelsreglement van uw organisatie.

Omdat de reguliere TOD en de vaste TOD-55+ in het BBRA 1984 waren geregeld in één artikel maar in de cao in twee
paragrafen komt deze bepaling in beide paragrafen van
de cao identiek terug.

Aan de ambtenaar die krachtens een arbeidstijdpatroon als
§7.5
bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of in bepalingen van dezelfde
strekking in een soortgelijke regeling, anders dan bij wijze van
overwerk regelmatig of vrij regelmatig arbeid verricht op andere
tijden dan op de dagen van maandag tot en met vrijdag tussen
8.00 en 18.00 uur wordt voor het in opdracht van het bevoegde
gezag verrichten van arbeid op uren die afwijken van het
krachtens het arbeidstijdpatroon vastgestelde rooster een
toelage toegekend, voor zover met die uren het totaal van de
per werkperiode vastgestelde aantal arbeidsuren niet wordt
overschreden.

-

-

1090 Bezoldigingsbe 17a lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1091 Bezoldigingsbe 17a lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Op de in het eerste lid bedoelde toelage bestaat geen aanspraak §7.5
indien tussen het geven van de opdracht en het verrichten van
de arbeid meer dan 72 uur zijn verstreken.

Als:
• u een arbeidspatroon heeft waardoor u regelmatig of vrij
regelmatig moet werken op andere tijden dan op maandag
tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur en
• uw leidinggevende u korter dan 72 uur van tevoren
opdracht geeft om te werken op uren die afwijken van uw
arbeidspatroon,
heeft u voor elk vol uur waarop u in afwijking van uw
arbeidspatroon heeft gewerkt recht op een toelage wegens
werktijdverschuiving. [....]
Als een verschuiving in uw arbeidspatroon tot gevolg heeft
dat u in een week meer uren werkt dan volgens uw
arbeidspatroon, heeft u voor die uren geen recht op de
toelage werktijdverschuiving maar uitsluitend recht op een
overwerkvergoeding als u voor die uren recht heeft op een
overwerkvergoeding.
-

Verwerkt in de vertaling van lid 1, tweede bolletje.

-

De toelage bedraagt voor elk vol uur waarop in afwijking van
§7.5
het arbeidstijdpatroon arbeid is verricht 45% van het voor de
ambtenaar geldende salaris per uur, met dien verstande dat dit
percentage wordt berekend over ten hoogste het salaris per
uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer
10 van salarisschaal 7.

De toelage bedraagt 45% van uw salaris per uur maar
momenteel maximaal € 9,05 per uur.

Het maximale bedrag in de cao is afgeleid van het salaris
dat hoort bij schaal 7.10. Dit is ook aangegeven in de
indexeringstabel in paragraaf 27.4 onder het kopje
toelagen.

-

1092 Bezoldigingsbe 17a lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien het bevoegd gezag op grond van artikel 17, zevende lid, §7.5
een vaste toelage heeft vastgesteld voor de ambtenaar, kan het
bevoegd gezag in afwijking van het eerste lid, voor de
ambtenaar een vaste maandelijkse toelage vaststellen.

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u een vast bedrag voor
werktijdverschuivingen te betalen in plaats van een toelage
per uur.

De bepaling betreft individuele beslissingen. Bij collectieve regeling afwijken kende dit BBRA 1984 artikel niet, dus de
cao ook niet.
Partijen hebben besloten af te zien van de voorwaarde
dat alleen een vast bedrag voor werktijdverschuivingen
kan worden betaald als er ook een toelage werken buiten
kantoortijden een vast bedrag wordt toegekend.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1093 Bezoldigingsbe 17a lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De toelage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld aan de §7.5
hand van het bepaalde in het derde lid, het voor de ambtenaar
geldende arbeidstijdpatroon en de mate waarin en de wijze
waarop van dat arbeidstijdpatroon pleegt te worden
afgeweken. De toelage wordt aangepast indien zich wijzigingen
voordoen in de berekeningsgrondslag daarvan.

Dit vaste bedrag wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal verschuivingen op uw arbeidspatroon. Als er
wijzigingen optreden die van belang zijn voor de hoogte van
het vaste bedrag wordt dat bedrag aangepast.

-

1094 Bezoldigingsbe 17b lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1095 Bezoldigingsbe 17b lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Aan de ambtenaar die nu en dan, regelmatig of voortdurend
onder bezwarende omstandigheden arbeid verricht en wiens
functie op een functielijst voorkomt, wordt een toelage per
maand toegekend.

Als u af en toe of met enige regelmaat moet werken onder
bezwarende omstandigheden heeft u recht op de toelage
voor bezwarende omstandigheden.

-

-

Onder bezwarende omstandigheden worden begrepen:
§7.7
a. het werken in een situatie die een zodanige verontreiniging
van de huid veroorzaakt dat deze ook na het gebruik van
speciale wasmiddelen duidelijk waarneembaar blijft;
b. het werken in een omgeving met sterk onaangename geuren,
of werken met onaangenaam aandoende en sterk afkeer
oproepende materialen;
c. het werken in een situatie die een zeer hoge mate van huiden slijmvliesprikkeling teweegbrengt, zodanig dat dit effect ook
na het werk nog enige tijd voelbaar blijft;
d. het langdurig werken onder zeer onaangename hoge of lage
temperatuur of temperatuurswisselingen;
e. het werken in situaties waarin het gebruik van
gehoorbeschermingsmiddelen niet mogelijk of afdoende is, en
waarin door het aanhoudende lawaai onderling contact
nauwelijks mogelijk is of de geluidsterkte gelijk is aan of groter is
dan 80 dbA;
f. het werken met sterk trillende apparatuur;
g. het werken met beschermingskleding of -middelen die een
ernstige belemmering vormen voor de normale ademhaling,
voor huidoppervlakte-uitwaseming en voor de
bewegingsmogelijkheden;
h. het werken onder omstandigheden welke een verhoogd
gevaar voor invaliditeit of overlijden meebrengen.

Er is sprake van bezwarende omstandigheden als u:
• erg vuil wordt van het werk;
• in een erg stinkende omgeving of met onaangename
materialen werkt;
• langdurig onder heel hoge of lage temperaturen of
temperatuurwisselingen werkt;
• in een zeer lawaaiige omgeving werkt;
• met sterk trillende apparatuur werkt;
• beschermende kleding moet dragen of beschermende
middelen moet gebruiken die u in uw werk belemmeren;
• vanwege uw werk een verhoogd risico op invaliditeit of
overlijden heeft;
• of als uw huid- en slijmvlies erg wordt geprikkeld door het
werk.

-

-

1096 Bezoldigingsbe 17b lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het bevoegd gezag geeft voor elke op de functielijst
voorkomende functie aan of er nu en dan, regelmatig of
voortdurend onder één dan wel gelijktijdig onder meer typen
bezwarende omstandigheden arbeid wordt verricht. Een
functielijst wordt jaarlijks door het bevoegd gezag vastgesteld.

Als er in de organisatie waar u werkt sprake is van
bezwarende omstandigheden, spreekt uw werkgever jaarlijks
met vakbonden af bij welke functies dat het geval is. Op deze
functielijst staat ook in welke categorie van onderstaande
tabel de functie valt. De lijst met functies wordt opgenomen
in het personeelsreglement van uw organisatie.

-

§7.7

§7.7

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

De hoogte van de toelage is afhankelijk van:
• de frequentie waarmee u onder die omstandigheden moet
werken;
• of u daarbij te maken heeft met een of meerdere
bezwarende omstandigheden.
In onderstaande tabel is aangegeven wat afhankelijk van de
situatie momenteel de hoogte van de toelage is:
één bezwarende omstandigheid:
nu en dan: € 31,36
regelmatig: € 31,36
voortdurend : € 62,72
twee bezwarende omstandigheden:
nu en dan: € 31,36
regelmatig: € 62,72
voortdurend :€ 94,08
drie of meer bezwarende omstandigheden:
nu en dan:€ 62,72
regelmatig: € 94,08
voortdurend :€ 94,08
-

De maximale bedragen in de cao zijn afgeleid van het
salaris dat hoort bij schaal 7.10. Dit is ook aangegeven in
de indexeringstabel in paragraaf 27.4 onder het kopje
toelagen.

-

1097 Bezoldigingsbe 17b lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De toelage bedraagt een percentage van het salaris behorende §7.7
bij salarisnummer 10 van salarisschaal 7 en wel:
a. 1% indien de ambtenaar nu en dan onder één of gelijktijdig
onder twee typen bezwarende omstandigheden dan wel
regelmatig onder één type bezwarende omstandigheden arbeid
verricht;
b. 2% indien de ambtenaar nu en dan gelijktijdig onder drie of
meer typen bezwarende omstandigheden dan wel regelmatig
gelijktijdig onder twee typen bezwarende omstandigheden of
voortdurend onder één type bezwarende omstandigheden
arbeid verricht;
c. 3% indien de ambtenaar regelmatig gelijktijdig onder drie of
meer typen bezwarende omstandigheden of voortdurend
gelijktijdig onder twee of meer typen bezwarende
omstandigheden arbeid verricht.

1098 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1099 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1100 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1101 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

17b lid 5

De toelage wordt vermenigvuldigd met de voor de ambtenaar
geldende arbeidsduurfactor.

17b lid 6

In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, welke §7.7
het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

Uw werkgever kan over de toelage bezwarende
omstandigheden met vakbonden andere afspraken maken.
Als dat zo is, dan zijn die afspraken opgenomen in het
personeelsreglement van uw organisatie.

-

-

17b lid 7

Het bevoegd gezag kan een vergoeding toekennen indien de
ambtenaar incidenteel onder bezwarende omstandigheden
arbeid verricht.

§7.7

Als uw functie niet op de functielijst voorkomt maar u
incidenteel wel onder bezwarende omstandigheden werkt,
kan uw werkgever u daarvoor een vergoeding geven.

-

-

18 lid 1

Aan de ambtenaar wiens bezoldiging, als gevolg van het
beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in
artikel 17, een blijvende verlaging ondergaat, welke tenminste
3% bedraagt van de som van het salaris en een periodieke
toeslag, wordt een aflopende toelage toegekend, mits hij
eerstgenoemde toelage, direct voorafgaande aan het tijdstip
van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan,
gedurende ten minste 2 jaren zonder wezenlijke onderbreking
heeft genoten.

§7.4

Als uw toelage voor onregelmatige dienst vermindert, heeft u recht op een aflopende toelage als:
• u de toelage voor onregelmatige dienst minimaal twee jaar
heeft ontvangen zonder onderbreking of met een
onderbreking van maximaal twaalf maanden
• de vermindering of het vervallen van uw toelage voor
onregelmatige dienst blijvend is. Uw werkgever beoordeelt
dit
• de vermindering niet het gevolg is van een verplaatsing
naar een andere werklocatie die uw werkgever u als straf
heeft opgelegd en
• het bedrag van de vermindering minimaal 3% van uw
salaris is. Bij het bepalen van de 3% vermindering, telt bij uw
salaris ook een vaste toelage mee die u ontving voor de
vermindering en daarna ook blijft ontvangen.
Het volledig vervallen van uw toelage voor onregelmatige
dienst is voor de toepassing van deze paragraaf ook een
vermindering.

-

-

Dit is een algemene bepaling in de cao in paragraaf 1.6 en hoeft dus hier niet herhaald.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1102 Bezoldigingsbe 18 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1103 Bezoldigingsbe 18 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1104 Bezoldigingsbe 18 lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder wezenlijke
§7.4
onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twaalf
maanden.

-

Meegenomen in de vertaling van lid 1; zie het eerste
bolletje.

-

Het eerste lid is niet van toepassing indien de verlaging van de
bezoldiging het gevolg is van een disciplinaire maatregel
genoemd in artikel 81 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of een bepaling van dezelfde
strekking in een soortgelijke regeling.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt voor de toepassing van dit artikel nadere regels vast.

§7.4

-

Meegenomen in de vertaling van lid 1; zie het derde
bolletje.

-

-

-

Dit was de grondslag voor de ‘Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984’. De inhoud van deze
regeling is nu opgenomen in ‘Paragraaf 7.4 Aflopende
toelage onregelmatige dienst’.
Dit artikellid is niet overgenomen, want als cao-partijen
daar aanleiding toe zien kunnen ze nadere uitwerking van
deze paragraaf aan de cao toevoegen. Daarvoor is geen
grondslag vooraf nodig.

1105 Bezoldigingsbe 18a lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Aan de ambtenaar die buiten de werktijden die voor hem
gelden krachtens een arbeidstijdpatroon als bedoeld in artikel
21 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of in
bepalingen van dezelfde strekking in een soortgelijke regeling,
ingevolge een schriftelijke aanwijzing van het bevoegd gezag
zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar
moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten,
wordt een toelage toegekend.

§7.6

Als uw leidinggevende u schriftelijk opdracht geeft om buiten De tweede volzin volgt uit de laatste volzin van artikel 23
de werktijden van uw arbeidspatroon regelmatig of vrij
lid 2 van het BBRA 1984
regelmatig bereikbaar en beschikbaar te zijn om bij oproep
te werken, heeft u recht op een toelage.
Als u wordt opgeroepen om te werken tijdens een
bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst is er sprake van
overwerk als er aan de daarvoor geldende voorwaarden
wordt voldaan.

-

1106 Bezoldigingsbe 18a lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De toelage bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid §7.6
een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per
uur en wel
a. 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag;
b. 10% voor de uren op zaterdag en zondag en op de feestdagen
genoemd in artikel 21, zevende lid, onderdeel a, van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement,
met dien verstande dat genoemde percentages worden
berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid
van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van salarisschaal
7.

Deze bedraagt:
Dag - Percentage salaris per uur - Maximum bedrag per uur
momenteel
Maandag t/m vrijdag - 5% - € 1,01
Zaterdag, zondag en feestdag - 10% - € 2,01

-

1107 Bezoldigingsbe 18a lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1108 Bezoldigingsbe 18a lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De op basis van het tweede lid berekende toelage wordt
§7.6
verhoogd met 100% over de uren waarop aan de opgedragen
bereikbaarheid en beschikbaarheid een extra
plaatsgebondenheid op of rond de plaats van tewerkstelling is
verbonden.
In afwijking van het tweede en derde lid kan het bevoegd gezag §7.6
een vaste toelage toekennen.

U heeft recht op een hogere toelage als uw leidinggevende daarbij opdracht geeft dat u op of rond uw werklocatie moet
blijven. De toelage die wordt berekend via bovenstaande
tabel wordt dan verdubbeld.
Uw werkgever kan ervoor kiezen om u een vast bedrag voor
bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten te betalen in
plaats van een toelage per uur.

De maximale bedragen in de cao zijn afgeleid van het
salaris dat hoort bij schaal 7.10. Dit is ook aangegeven in
de indexeringstabel in paragraaf 27.4 onder het kopje
toelagen.

-

De bepaling betreft individuele beslissingen, niet de
mogelijkheid van een collectieve regeling bedoeld in lid 6.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1109 Bezoldigingsbe 18a lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De toelage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld aan de §7.6
hand van het bepaalde in het tweede en derde lid en de mate
waarin de ambtenaar zich ingevolge een schriftelijke aanwijzing
van het bevoegd gezag bereikbaar en beschikbaar pleegt te
moeten houden. De toelage wordt aangepast indien zich
wijzigingen voordoen in de berekeningsgrondslag daarvan.

Dit vaste bedrag wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal uren in uw rooster dat u bereikbaarheids- en
beschikbaarheidsdiensten heeft. Als er wijzigingen optreden
die van belang zijn voor de hoogte van het vaste bedrag
wordt dat bedrag aangepast.

-

1110 Bezoldigingsbe 18a lid 6
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen welke §7.6
het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt.

Uw werkgever kan over de toelage voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst in bijzondere gevallen met
vakbonden andere afspraken maken. Als dat zo is, dan zijn
die afspraken opgenomen in het personeelsreglement van
uw organisatie.

-

1111 Bezoldigingsbe 18b lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Aan de ambtenaar wiens bezoldiging in een periode van twee
§14.3
jaar door het één of meer keer beëindigen of verminderen van
één of meer toelagen of toeslagen, als genoemd in artikel 2,
onder f, als gevolg van een reorganisatie een blijvende verlaging
ondergaat, welke ten minste 3% bedraagt van de som van het
salaris en een periodieke toeslag, wordt een aflopende toelage
toegekend.

Als uw toelagen vanwege een nieuwe functie of vanwege een
reorganisatie van uw organisatie verminderen, heeft u recht
op een aflopende toelage als:
- u de toelagen die verminderen minimaal twee jaar zonder
onderbreking heeft ontvangen of met een onderbreking van
maximaal twaalf maanden
- de vermindering of het vervallen van uw toelagen blijvend
is. Uw werkgever beoordeelt dit en
- het bedrag waarmee uw toelagen verminderen minimaal
3% van uw salaris is. Bij het bepalen van de 3% vermindering,
telt bij uw salaris ook een toelage mee die u op grond van
het personeelsreglement van uw organisatie ontving in uw
oude functie en in uw nieuwe functie blijft ontvangen.

Omdat op grond van artikel 18b alleen aanspraak op deze aflopende vergoeding is bij een reorganisatie, is de
vertaling daarvan opgenomen in hoofdstuk 14
Organisatieverganderingen en VWNW-beleid. In welke
situaties dan recht bestaat op de toelage volgt ook uit de
tabel aan het begin van paragraaf 14.3.
Eigenlijk had artikel 18b bij het structureel worden van
het VWNW-beleid verplaatst kunnen worden naar
Hoofdstuk VIIBis. Van werk naar werk maar daar is
destijds van afgezien vanwege de invoering van de Wnra.

1112 Bezoldigingsbe 18b lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De berekeningsbasis voor de aflopende toelage is het bedrag
§14.3
dat de ambtenaar over de 36 kalendermaanden, voorafgaande
aan de datum waarop de eerste verlaging van zijn bezoldiging
intreedt, gemiddeld per maand aan toelagen of toeslagen, als
genoemd in artikel 2, onder f, heeft genoten, verminderd met
hetgeen de ambtenaar daadwerkelijk aan toelagen of toeslagen,
als genoemd in artikel 2, onder f, na de bedoelde verlagingen
geniet. De in de vorige zin genoemde periode van 36
kalendermaanden wordt verkort voor zover de betrokken
ambtenaar korter in dienst is geweest.

De hoogte van uw aflopende toelage bedraagt het verschil
tussen het bedrag dat u aan toelagen ontvangt sinds u uw
nieuwe functie heeft of sinds de reorganisatie van uw
organisatie en
- het bedrag dat u de afgelopen 36 maanden gemiddeld per
maand aan toelagen heeft ontvangen of
- als dat korter is dan 36 maanden: het bedrag dat u sinds u
in dienst bent gemiddeld per maand aan toelagen heeft
ontvangen.

-

-

1113 Bezoldigingsbe 18b lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De aflopende toelage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt
§14.3
gedurende het eerste jaar 100%, het tweede jaar 75%, het
derde jaar 50% en het vierde jaar 25% van de berekeningsbasis.

Het gunstiger afbouwschema in de cao volgt uit de
bepalingen over het VWNW-beleid in het ARAR (artikel
49hh).

-

1114 Bezoldigingsbe 18b lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De aflopende toelage, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts
§14.3
toegekend indien de beëindigde of verminderde toelagen of
toeslagen, genoemd in artikel 2, onder f, direct voorafgaande
aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering
ervan, gedurende tenminste twee jaren zonder onderbreking
van langer dan twaalf maanden zijn genoten.

Voor de aflopende vergoeding in tijd of geld en toelage geldt
het volgende afbouwschema:
eerste twee jaar - 100% van het verschil
derde jaar - 75% van het verschil
vierde jaar - 50% van het verschil
vijfde jaar - 25% van het verschil
-

Meegenomen bij de vertaling van het eerste lid; eerste
bolletje.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1115 Bezoldigingsbe 18b lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien aanspraak bestaat op de aflopende toelage, bedoeld in
dit artikel, bestaat geen aanspraak op de aflopende toelage,
bedoeld in artikel 18.

-

-

Niet nodig te regelen omdat aflopende toelage
onregelmatige dienst doorloopt en dus niet zorgt voor
een aanspraak op aflopende toelage bij VWNW. Als een
andere toelage verloren gaat vanwege andere functie ihkv
VWNW (bijvoorbeeld een waarnemingstoelage) is er geen
reden om daarom de aflopende toelage ihkv VWNW te
onthouden.

1116 Bezoldigingsbe 18b lid 6
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Onze Minister kan voor de toepassing van dit artikel nadere
regels stellen.

-

-

Dit was de grondslag voor decentrale regels. Indien
dergelijke nadere regels over de aflopende toelage bij
reorganisaties zijn gesteld, zijn die opgenomen in het
personeelsreglement van de organisatie. In de cao is deze
bepaling niet opgenomen aangezien nadere regels de
aanspraken van de vervallen rechtspositionele regeling
niet mochten inperken of uitbreiden. Er is geen grondslag
in de cao nodig om de toepassing van de cao-bepaling
voor de eigen organisatie verder in te vullen.

1117 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1118 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1119 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1120 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1121 Bezoldigingsbe
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

19

[Vervallen per 01-01-1998]

-

-

Vervallen

-

20

[Vervallen per 01-01-1998]

-

-

Vervallen

-

20a lid 1

De ambtenaar heeft recht op een eindejaarsuitkering ter
grootte van 8,3% van het door hem genoten salaris.

§9.1

;

20a lid 2

De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks uitbetaald in de maand
november en wordt berekend over de periode van twaalf
maanden die is aangevangen met de maand december van het
voorafgaande kalenderjaar.

§9.1

De eindejaarsuitkering is per 1 januari 2020 opgegaan in het Individueel Keuzebudget (IKB-budget) van 16,37%. Dit
conform de afspraken uit de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2018-2020 (zoals ook
beschreven in paragraaf 27.1).
Zie lid 1.
-

20a lid 3

Voor de duur dat de bezoldiging op grond van artikel 18,
§4.8
tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of op
grond van een bepaling van dezelfde strekking in een
soortgelijke regeling is teruggebracht tot het bedrag van het op
de ambtenaar te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage,
wordt de ambtenaar voor de toepassing van het eerste lid
geacht geen salaris te genieten.

Dat in geval van verlof voor reservisten waarbij het
maandinkomen gelijk is aan het werknemersdeel van de
ABP-pensioenpremies geen recht bestaat op
IKB/eindejaars-uitkering is niet geregeld. Reden daarvoor
is dat als het maandinkomen van een reservist niet meer
bedraagt dan het werknemersdeel van de ABPpensioenpremies, er geen sprake is van salaris. Dan
bestaat er dus ook geen recht op IKB-budget.

1122 Bezoldigingsbe 20a lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Bij ontslag van de ambtenaar vindt betaling plaats over het
§2.3
tijdvak gelegen tussen het einde van de laatst verstreken
periode waarover de eindejaarsuitkering is betaald en de datum
van het ontslag.

Zie lid 1. In paragraaf 2.3 is algemeen geregeld wat de
werkwijze is bij het einde van het dienstverband.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Zie lid 1.

-

1123 Bezoldigingsbe 20a lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de berekening van de eindejaarsuitkering wordt uitgegaan §9.1
van het salaris zonder dat dit is verminderd met het bedrag dat
als belastingvrije vergoeding is uitgekeerd voor een
bestemmingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 6, tweede lid,
van de IKAP-regeling rijkspersoneel.

1124 Bezoldigingsbe 21 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De ambtenaar heeft recht op een vakantie-uitkering ten
bedrage van 8% van de door hem genoten bezoldiging.

§9.1, §1.6 en B 1

Uw IKB-budget bedraagt 16,37% van uw salaris. Uw vakantieuitkering van 8% over uw salaris is hierin opgenomen.
Uw maandinkomen bestaat uit uw:
(….)
De vakantie-uitkering over uw eventuele toelagen.
Vakantie-uitkering: Een uitkering van 8% over het salaris via
het IKB-budget en 8% over de toelagen (met een
minimumbedrag). Partijen hebben afgesproken dat er geen
vakantie-uitkering wordt berekend over de
overwerkvergoeding.

De vakantie-uitkering is per 1 januari 2020 opgegaan in
Art. 15 lid 1 jo. art. 16
het Individueel Keuzebudget (IKB-budget) van 16,37%. Dit lid 1 Wml.
conform de afspraken uit de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2018-2020 (zoals ook
beschreven in paragraaf 27.1).
Gezien het wettelijk recht op een vakantie-uitkering is in
paragraaf 9.1 expliciet benoemd dat deze onderdeel
uitmaakt van het IKB-budget.
De vakantie-uitkering over de toelagen (onderdeel van de
voormalige bezoldiging) wordt maandelijks uitgekeerd; dit
is geregeld via de beschrijving van hetgeen onder het
maandinkomen valt in paragraaf 1.6 en in de definitie van
vakantie-uitkering in bijlage 1. In die definitie is ook
gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid die de
Wet minimumloon en minimumvakantie-uitkering kent.
Op grond van die mogelijkheid is in de cao de afspraak
opgenomen dat geen vakantie-uitkering wordt berekend
over de overwerkvergoeding. Dit is in lijn met de
technische omzetting aangezien de overwerkvergoeding
niet tot de bezoldiging behoorde.

1125 Bezoldigingsbe 21 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De vakantie-uitkering per maand bedraagt ten minste € 172,07
vermenigvuldigd met de voor de ambtenaar geldende
arbeidsduurfactor. Bij genot van slechts een gedeelte van zijn
bezoldiging, op andere gronden dan vermeld in het derde lid,
wordt de vakantie-uitkering naar evenredigheid verminderd.

§9.1

Voor de vakantie-uitkering geldt een minimumbedrag van
momenteel € 179,02

Zie ook lid 1. Het in de cao opgenomen bedrag is hoger
vanwege de daarin verwerkte loonsverhoging per
1 januari 2020. Dat aanspraak op het minimumbedrag nu
wordt bepaald op basis van alleen het salaris zonder de
toelagen, is een verbetering waarvoor partijen met het
oog op de uitvoerbaarheid hebben gekozen.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1126 Bezoldigingsbe 21 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Wanneer de ambtenaar op grond van de artikelen 17 tot en
met 20d of van artikel 37 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of op grond van bepalingen van
dezelfde strekking in een soortgelijke regeling slechts een
gedeelte van zijn bezoldiging geniet, wordt hij voor de
toepassing van het eerste lid geacht in het genot van zijn volle
bezoldiging te zijn, met dien verstande dat wanneer het
feitelijke genot van de bezoldiging is teruggebracht tot het
bedrag van het op de ambtenaar te verhalen gedeelte van de
pensioenbijdrage, hij voor de toepassing van het eerste lid
wordt geacht geen bezoldiging te genieten.

§1.6 en §8.2

-

Zie ook lid 1. Hetgeen deze bepaling regelde volgt uit een combinatie van hetgeen is geregeld in paragraaf 1.6 onder
het kopje “Gevolgen wisselend maandinkomen voor
loondoorbetaling, uitbetaling vakantie-uren,
jubileumuitkering en overlijdensuitkering” en het feit dat
het IKB-budget van een werknemer die wegens langdurige
ziekte maar 70% van zijn maandinkomen bedraagt 19,80%
bedraagt ipv 16,37%. Via die verhoging van het IKBbudget is gecorrigeerd voor het feit dat de vakantieuitkering over de volledige bezoldiging werd berekend en
niet over de wegens langdurige ziekte verlaagde
bezoldiging.
Dat in geval van verlof voor reservisten of voor vrijwillige
politie waarbij het maandinkomen gelijk is aan het
werknemersdeel van de ABP-pensioenpremies geen recht
bestaat op IKB/vakantie-uitkering is niet geregeld. Reden
daarvoor is dat als het maandinkomen niet meer bedraagt
dan het werknemersdeel van de ABP-pensioenpremies, er
geen sprake is van salaris. Dan bestaat er dus ook geen
recht op IKB-budget.

1127 Bezoldigingsbe 21 lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de berekening van de vakantie-uitkering wordt uitgegaan
van de bezoldiging zonder dat deze is verminderd met het
bedrag dat als belastingvrije vergoeding is uitgekeerd voor een
bestemmingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 6, tweede lid,
van de IKAP-regeling rijkspersoneel.

§9.1

-

Zie lid 1.

-

1128 Bezoldigingsbe 22 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1129 Bezoldigingsbe 22 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1130 Bezoldigingsbe 22a lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De vakantie-uitkering wordt eenmaal per jaar betaald over de §9.1
periode van twaalf maanden, die is aangevangen met de maand
juni van het voorafgaande kalenderjaar.

-

Zie lid 1.

-

Bij ontslag van de ambtenaar vindt betaling plaats over het
§2.3
tijdvak, gelegen tussen het einde van de laatst verstreken
periode, waarover de vakantie-uitkering is betaald en de datum
van het ontslag.

-

Zie lid 1. In paragraaf 2.3 is algemeen geregeld wat de
werkwijze is bij het einde van het dienstverband.

-

Aan een ambtenaar of een groep van ambtenaren kan een
eenmalige of periodieke toeslag worden toegekend.

§7.9

In dit hoofdstuk van de cao zijn een aantal omstandigheden
beschreven waarbij u recht heeft op een toelage. Er kunnen
andere omstandigheden zijn die voor uw leidinggevende
aanleiding kunnen zijn om u in aanvulling op uw salaris een
toelage of een eenmalige uitkering te betalen.

-

1131 Bezoldigingsbe 22a lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1132 Bezoldigingsbe 22a lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Aan de toekenning van een toeslag kunnen voorwaarden
worden verbonden.

§7.9

Als dit zo is dan zal uw leidinggevende u schriftelijk laten
weten waarom u de toelage of eenmalige uitkering ontvangt.

-

Een periodieke toeslag wordt ingetrokken indien de gronden
waarop de toeslag is toegekend niet meer aanwezig zijn.

§7.9

Bij een toelage laat uw leidinggevende daarbij ook weten hoe lang u de toelage zult ontvangen en of er voorwaarden aan
de betaling zijn verbonden.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1133 Bezoldigingsbe 22a lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Een regeling kan worden getroffen, welke dit artikel aanvult.

§26.2

1134 Bezoldigingsbe 22b
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De ambtenaar die is benoemd in een functie van secretarisH17
generaal, genoemd in de regeling, bedoeld in artikel 7, vierde
lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, heeft voor de
duur van die benoeming aanspraak op een maandelijkse toeslag
ter grootte van 5% van zijn salaris.

Als u de functie van secretaris-generaal vervult, heeft u recht
op een SG-toelage van 5% van uw salaris.

1135 Bezoldigingsbe 22c lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De ambtenaar aan wie, anders dan krachtens een
loopbaanregeling als bedoeld in artikel 13 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of in bepalingen van dezelfde
strekking in een soortgelijke regeling, op grond van artikel 57,
eerste lid of tweede lid van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement een andere functie wordt
opgedragen, waarbij het belang van de dienst is gelegen in het
opdragen van juist die andere functie, heeft recht op een
eenmalige mobiliteitstoeslag ter grootte van 50% van zijn
salaris, tenzij zijn salaris met ingang van de datum waarop die
andere functie wordt opgedragen om die reden wordt
verhoogd.

§27.1

-

1136 Bezoldigingsbe 22c lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1137 Bezoldigingsbe 22d
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1138 Bezoldigingsbe 22e lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaar die met
toepassing van hoofdstuk VIIbis van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement is geplaatst in een andere functie.

§27.1

[Vervallen per 01-01-2016]

-

-

De ambtenaar aan wie een toelage is toegekend op grond van
artikel 17 of op grond van artikel 7 van het Besluit
personenchauffeurs Rijksdienst ontvangt een nominale toeslag
van € 37,50 per maand. Bedraagt de voor de ambtenaar
geldende arbeidsduurfactor minder dan 1, dan wordt het
bedrag van de toeslag vermenigvuldigd met de voor de
ambtenaar geldende arbeidsduurfactor.

§7.3

Als u een toelage onregelmatige dienst ontvangt, heeft u ook recht op een aanvullende vaste toelage van € 37,50 per
maand.

-

1139 Bezoldigingsbe 22e lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Geen recht op de in het eerste lid genoemde toeslag bestaat
§7.3
vanaf het tijdstip dat de ambtenaar langer dan vier weken geen
dienst verricht als bedoeld in artikel 17.

De toelage stopt als u langer dan een maand niet werkt op
andere tijden dan op maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 en 18.00 uur.

-

Voor onderwerpen waarover in deze cao geen
Regelingen die op grond van deze bepaling waren
arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken kunnen op decentraal getroffen zijn nu opgenomen in het personeelsreglement
niveau ook afspraken worden gemaakt. Dit betreft in ieder
van de betreffende organisatie.
geval:
o het verstrekken van een toelage of eenmalige uitkering; en
o het verstrekken van een schadeloosstelling,
kostenvergoeding of een andere financiële tegemoetkoming
aan een groep van werknemers.
Voorwaarden daarbij zijn dat de afspraken:
o met vakbonden gemaakt worden; en
o worden opgenomen in het personeelsreglement van de
organisatie.

De mobiliteitstoeslag is per 1 januari 2020 vervallen en de gekapitaliseerde waarde daarvan is opgenomen in het
Individueel Keuzebudget (IKB-budget) van 16,37%. Dit
conform de afspraken uit de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2018-2020 (zoals ook
beschreven in paragraaf 27.1).

Zie lid 1.

-

Vervallen

-

Partijen hebben de termijn van vier weken vervangen
door een maand, aangezien de toelage ook per maand
wordt verstrekt.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Aan de ambtenaar, voor wie een salarisschaal geldt met een
lager maximumsalaris dan dat van schaal 11 en die in opdracht
van het bevoegde gezag overwerk verricht, wordt, behoudens
het bepaalde in het derde lid, een vergoeding toegekend.

§7.10

Als u in opdracht van uw leidinggevende buiten de
werktijden van uw arbeidspatroon, en er sprake is van
overwerk dan heeft u daarbij recht op een vergoeding voor
overwerk als u maximaal salarisschaal 10 heeft.

-

-

Onder overwerk wordt verstaan arbeid buiten de werktijden
geldende voor de ambtenaar krachtens een arbeidstijdpatroon
als bedoeld in artikel 21 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of in bepalingen van dezelfde
strekking in een soortgelijke regeling, voor zover daardoor het
per werkperiode vastgestelde aantal arbeidsuren wordt
overschreden.
Voor overwerk dat gedurende korter dan een uur aansluitend
aan de vastgestelde dagelijkse werktijd wordt verricht, wordt
geen vergoeding toegekend.

§3.2

Als u in opdracht van uw leidinggevende moet werken buiten de werktijden van uw arbeidspatroon, dan is sprake van
overwerk als u:

-

§7.10

Indien u overwerkt aansluitend aan uw dagelijkse werktijd
geldt als aanvullende voorwaarde dat u dan pas recht heeft
op een vergoeding als u minimaal een uur of langer
overwerkt.

-

-

De werkperiode bedoeld in het tweede lid wordt gesteld op:
§3.2
a. één dag, indien aanvang en einde van de werktijd in de regel
niet aan wisselingen onderhevig zijn;
b. een tijdvak van tenminste zeven dagen, indien de tijdstippen
van aanvang en einde van de werktijd volgens een tevoren
vastgesteld rooster wisselen.

• op één dag langer werkt dan volgens uw vastgestelde
arbeidspatroon bepaald is, als u gebruikelijk geen wisselende
werktijden heeft of
• in een werkperiode van minimaal zeven dagen langer werkt
dan volgens uw vastgestelde arbeidspatroon bepaald is, als u
gebruikelijk wel wisselende werktijden heeft.

-

1144 Bezoldigingsbe 23 lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De vergoeding voor overwerk bestaat uit:
§7.10
a. verlof, gelijk aan het aantal uren overschrijding van het per
werkperiode vastgestelde aantal arbeidsuren, en
b. Een bedrag in geld, dat voor elk uur van die overschrijding
een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per
uur bedraagt.

Voor overwerk heeft u recht op een vergoeding in tijd en een vergoeding in geld.

-

1145 Bezoldigingsbe 23 lid 6
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De vergoeding in verlof wordt zo spoedig mogelijk toegekend,
doch in de regel niet later dan in de kalendermaand volgende
op die, waarin de overschrijding plaats had, waarbij zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de
ambtenaar.

§7.10

De vergoeding in tijd is in de vorm van verlofuren, gelijk aan de duur van het overwerk. Deze verlofuren moet u zo snel
mogelijk opnemen, gewoonlijk niet langer dan de maand
erna. Als u een arbeidspatroon heeft waarbij de tijdstippen
van begin en einde van uw werktijd wisselen, worden deze
verlofuren zo mogelijk opgenomen in uw arbeidspatroon van
de daarop volgende periode. Daarbij wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met uw wensen.

-

1146 Bezoldigingsbe 23 lid 7
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien naar het oordeel van het bevoegde gezag het
§7.10
dienstbelang zich verzet tegen het toekennen van verlof, wordt
in plaats van verlof voor ieder uur een bedrag in geld toegekend
gelijk aan het voor de ambtenaar geldende salaris per uur.

Als uw werkgever van mening is dat de bedrijfsvoering wordt verstoord als u uw vergoeding in tijd opneemt als verlofuren,
dan krijgt u deze verlofuren uitbetaald. Hierbij geldt de
waarde van uw salaris per uur op de datum van uitbetaling
van de vergoeding.

-

1140 Bezoldigingsbe 23 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1141 Bezoldigingsbe 23 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1142 Bezoldigingsbe 23 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1143 Bezoldigingsbe 23 lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1147 Bezoldigingsbe 23 lid 8
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Het in het vijfde lid, onder b, bedoelde percentage bedraagt:
a. behoudens het gestelde onder b, het getal, vermeld in de
onderstaande tabel
overwerk verricht zaterdag en zondag
________________________________maandag t/m vrijdag
tussen 0 en 6 uur
100
50
tussen 6 en 22 uur
50
25
tussen 22 en 24 uur
100
50
b. De feestdagen, genoemd in artikel 21, zevende lid, onder a,
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden voor de
vergoeding van overwerk gelijkgesteld met een zondag.

§7.10

De bepaling over de uitbetaling in de volgende maand
betreft (een deel van) de vertaling van lid 6.

-

De vergoeding in geld is afhankelijk van de duur van het
overwerk maar ook van de dag en het tijdstip van uw
overwerk: Dag Tijdstip Percentage salaris per uur maandag
t/m vrijdag
6.00 - 22.00 uur
25%
22.00 - 6.00 uur 50% zaterdag, zondag en feestdag
6.00 - 22.00 uur
50%
22.00 - 6.00 uur 100%
U ontvangt de vergoeding in geld in de maand nadat u heeft
overgewerkt.

1148 Bezoldigingsbe 23 lid 9
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor het vaststellen van de duur van de overschrijding gelden
§3.2
de uren waarop krachtens het vijfde lid onder a, of krachtens
het Algemeen Rijksambtenarenreglement dan wel een
overeenkomstige regeling vakantie of verlof is genoten, als uren
waarop is gewerkt.

Bij het vaststellen van de duur van het overwerk tellen de
De toevoeging over de situaties wanneer overwerk ook
uren waarop u vakantie of verlof had en daardoor niet heeft kan ontstaan is ter verduidelijking en in lijn met de
gewerkt wel mee als werktijd. Overwerk kan ook ontstaan als praktijk.
u wordt opgeroepen om te komen werken tijden een
bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst. Of u voor
overwerk recht heeft op een overwerkvergoeding, volgt uit
de bepaling daarover in deze cao.

1149 Bezoldigingsbe 23 lid 10
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Aan ambtenaren voor wie verschillende salarisschalen gelden,
die ingevolge een opdracht als bedoeld in het eerste lid gelijke
werkzaamheden verrichten kan, in afwijking van het in
voorgaande leden bepaalde, naar billijkheid een voor alle
betrokken ambtenaren gelijke vergoeding worden toegekend.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kan voor de toepassing hiervan nadere regels vaststellen.

-

Deels meegenomen in de vertaling van lid 11. De bepaling bevat ook een niet gebruikte grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over een overwerkvergoeding
voor een groep werknemers. Als cao-partijen daar
aanleiding toe zien kunnen ze nadere uitwerking van deze
bepaling aan de cao toevoegen. Daarvoor is geen
grondslag vooraf nodig.

1150 Bezoldigingsbe 23 lid 11
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, welke §7.10
het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

Uw werkgever kan over de overwerkvergoeding in bijzondere
gevallen met vakbonden andere afspraken maken. Dit kan
ook een gelijke overwerkvergoeding voor een groep
werknemers zijn, die gelijke werkzaamheden verrichten maar
verschillende salarisschalen hebben. Als dat zo is, dan zijn die
afspraken opgenomen in het personeelsreglement van uw
organisatie.

Dit was de grondslag voor decentrale regels. Als er
regelingen zijn getroffen op grond van deze bepaling (of
van lid 10) dan is die nu opgenomen in het
personeelsreglement van de betreffende organisatie.

-

1151 Bezoldigingsbe 24
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het bepalen van de salarisschaal en het toekennen van het
§1.2
salaris, van een toelage als bedoeld in de artikelen 14 tot en met
18b, van de eindejaarsuitkering, van de vakantie-uitkering, van
een toeslag en van de vergoeding voor extra diensten vindt
plaats:
a. wat betreft de ambtenaren, aangesteld bij de Raad van State,
door de vicepresident van de Raad van State;
b. wat betreft de ambtenaren, aangesteld bij de Algemene
Rekenkamer, de Hoge Raad van Adel, het Kabinet van de
Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden of de Nationale
ombudsman door het tot aanstelling bevoegde gezag;
c. wat betreft de overige ambtenaren door Onze minister wie
het aangaat.

-

Wie optreedt als werkgever is algemeen in de cao
geregeld in paragraaf 1.2.

-

§7.10

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1152 Bezoldigingsbe 25 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het vaststellen van een regeling als bedoeld in de artikelen 12, §1.2
17, negende lid, 17 b, zesde lid, 18a, zesde lid, 22a, vierde lid, en
23, elfde lid, geschiedt:
a. voor wat betreft ambtenaren bij de Eerste en de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, bij de Raad van State, bij de
Algemene Rekenkamer, bij de Hoge Raad van Adel en bij het
Bureau van de Nationale Ombudsman door Ons op de
voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties , gehoord het bij het desbetreffende College
ter zake bevoegde gezag;
b. voor wat betreft de overige ambtenaren bij
gemeenschappelijk besluit van Onze Minister, hoofd van het
desbetreffende departement van algemeen bestuur en van
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

-

Zie onder artikel 24. De cao bepaalt steeds dat de
afspraken moeten worden opgenomen in het
personeelsreglement. Wie het personeelsreglement
daadwerkelijk opstelt is geen aangelegenheid voor de cao.

1153 Bezoldigingsbe 25 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1154 Bezoldigingsbe 25 lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het intrekken van een periodieke toeslag geschiedt door het
gezag dat bevoegd is deze toeslag toe te kennen.

§1.2 en §7.9

-

Deze bepaling is niet overgenomen aangezien dit volgt uit de definitie van werkgever en de formulering van
paragraaf 7.9.

Van de bevoegdheid tot het vaststellen van een regeling, met
een sterk technisch karakter, als bedoeld in het eerste lid,
kunnen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Onze Minister, hoofd van het
desbetreffende departement van algemeen bestuur, mandaat
verlenen.

-

-

Dit was de grondslag voor het mandaat voor decentrale regels met een sterk technisch karakter die op grond van
het eerste lid konden worden gesteld. Dit artikellid is niet
overgenomen aangezien de (door)mandatering van
bevoegdheden door de werkgever geen aangelegenheid is
voor de cao.

1155 Bezoldigingsbe 25a lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
B1
a. Rijksschoonmaakorganisatie: organisatie waarin de
schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk in eigen beheer
worden uitgevoerd;
b. overkomst: aanstelling als ambtenaar bij de
Rijksschoonmaakorganisatie van een werknemer van een
schoonmaakbedrijf als gevolg van de verplaatsing van zijn
werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf naar de
Rijksschoonmaakorganisatie;
c. CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf 2017–2018.
Voor de ambtenaar, die is aangesteld bij de
H22
Rijksschoonmaakorganisatie en wiens functie is genoemd in
bijlage C van dit besluit geldt het in die bijlage bij de genoemde
functie, leeftijd en dienstjaren van de ambtenaar behorende
salaris.

Rijksschoonmaakorganisatie: De organisatie waardoor de
schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk in eigen beheer
worden uitgevoerd.

Door een andere opzet en formulering is het niet nodig te
verwijzen naar de schoonmaak cao. De overkomst is
beschreven in paragraaf 25.9 van de cao, waardoor daar
ook geen definitie van nodig is.

Voor u geldt de salarisschaal die bij uw functie hoort zoals
vermeld in de tabel aan het einde van dit hoofdstuk. Uw
inschaling in deze salarisschaal is afhankelijk van uit leeftijd
en van uw diensttijd als schoonmaker bij de
Rijksschoonmaakorganisatie.

-

1156 Bezoldigingsbe 25a lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Volgnr. Regeling
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1157 Bezoldigingsbe 25a lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de hoogte van het salaris tellen voor de ambtenaar mee: H22
a. de na zijn overkomst doorgebrachte tijd in dienst van een
schoonmaakbedrijf vóór die overkomst conform artikel 38,
derde lid, van de CAO;
b. de doorgebrachte tijd in dienst van de
Rijksschoonmaakorganisatie indien aanstellingen van de
ambtenaar bij de Rijksschoonmaakorganisatie elkaar binnen
twaalf maanden opvolgen, of
c. de doorgebrachte tijd in dienst van de sector Rijk, anders dan
in dienst van de Rijksschoonmaakorganisatie, waarbij de
ambtenaar schoonmaakwerkzaamheden heeft uitgeoefend.

Uw diensttijd in dienst als schoonmaker in de
schoonmaakbranche telt daarbij mee. Ook uw diensttijd als
schoonmaker bij een andere organisatie binnen de sector
Rijk telt hierbij mee. Wanneer u twaalf maanden of langer
geen arbeidsovereenkomst met de Staat heeft en daarna
weer schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie wordt,
telt uw voorgaande diensttijd niet meer mee voor uw
inschaling.

1158 Bezoldigingsbe 25a lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Als diensttijd voor een gratificatie bij een ambtsjubileum of een H22
diensttijdgratificatie als bedoeld in artikel 79 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement telt voor de ambtenaar na zijn
overkomst, mee de als werknemer doorgebrachte tijd in dienst
van een schoonmaakbedrijf vóór die overkomst conform artikel
38, derde lid, van de CAO.

In aanvulling op de bepalingen van de jubileumuitkering
Partijen hebben geconstateerd dat meetellen van deze
geldt voor u dat daarvoor ook de diensttijd meetelt die u
diensttijd ook voor de PAS moet worden geregeld. Zie het
heeft gewerkt als schoonmaker in de schoonmaakbranche. overzicht van correcties.
Dit betreft uw diensttijd voorafgaand aan uw overkomst naar
de Rijksschoonmaakorganisatie vanwege de overheveling van
uw taken van de schoonmaakbranche naar de
Rijksschoonmaakorganisatie.

1159 Bezoldigingsbe 25a lid 5
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Artikel 5, tweede en derde lid, is niet van toepassing op de
ambtenaar wiens functie is vermeld in de bijlage C van dit
besluit.

-

-

Dit hoeft vanwege andere opzet niet expliciet te worden
geregeld. In bijlage C stonden de salarisbedragen van de
schoonmakers in dienst van de RSO. Deze staan nu in
hoofdstuk 22 Dat is niet schaal 1t/m 18 van hoofdstuk 6
waarvoor in § 27.5 is geregeld dat het
functiewaarderingssysteem geldt.

-

1160 Bezoldigingsbe 25a lid 6
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1161 Bezoldigingsbe 25a lid 7
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Onverlet het vijfde lid is artikel 14, eerste en tweede lid, van
overeenkomstige toepassing op de ambtenaar wiens functie is
vermeld in de bijlage C van dit besluit.

-

-

Zie opmerking lid 5.

-

Zolang u nog niet het hoogste bedrag in uw salarisschaal
heeft bereikt wordt uw salaris iedere twaalf maanden
verhoogd. Dit is alleen niet het geval als u in die twaalf
maanden zes maanden of langer niet heeft gewerkt vanwege
bijzonder verlof of vanwege arbeidsongeschiktheid die niet
het gevolg is van zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Dat dit een afwijking betreft van de nu in hoofdstuk 6
opgenomen werkwijze volgt uit het feit dat hoofdstuk 22
onderdeel uitmaakt van het specifieke deel van de cao
(zie ook definitie van specifiek deel van de cao in bijlage
1).

In afwijking van artikel 7 wordt het salaris van de ambtenaar
H22
wiens functie is vermeld in de bijlage C van dit besluit en die nog
niet het maximumsalaris van de voor hem geldende
salarisschaal heeft bereikt, jaarlijks verhoogd tot het in de
schaal naasthogere bedrag, tenzij de ambtenaar zes maanden of
langer in de voorafgaande twaalf maanden wegens
arbeidsongeschiktheid, niet zijnde zwangerschaps- of
bevallingsverlof, dan wel buitengewoon verlof geen
werkzaamheden voor de Rijksschoonmaakorganisatie heeft
verricht.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1162 Bezoldigingsbe 25a lid 8
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De ambtenaar die voor de overkomst op grond van artikel 38,
§25.10
derde lid, van de CAO vóór 31 december 2007 aanspraak had op
een van de CAO afwijkende reiskostenvergoeding, heeft na de
overkomst overeenkomstig deze afspraken recht op deze
reiskostenvergoeding. De tegemoetkoming in de kosten van het
dagelijks reizen per openbaar vervoer tussen de woning en de
plaats van tewerkstelling wordt op deze reiskostenvergoeding in
mindering gebracht. Het recht op deze reiskostenvergoeding
vervalt op het moment dat de ambtenaar gebruik maakt van de
Rijksmobiliteitkaart.

Als u voor uw overkomst naar de
Rijksschoonmaakorganisatie recht had op de afwijkende
reiskostenvergoeding van de CAO Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf van voor 31 december 2007, dan houdt
u het recht op deze reiskostenvergoeding. Hierbij geldt dat:
een vergoeding voor woon-werkverkeer op basis van deze
cao in mindering wordt gebracht op deze afwijkende
reiskostenvergoeding; het recht op de afwijkende
reiskostenvergoeding vervalt als u voor uw woonwerkverkeer gebruik maakt van de vervoersbewijzen voor
openbaar vervoer die uw werkgever u ter beschikking stelt.

-

1163 Bezoldigingsbe 25a lid 9
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De ambtenaar die voor de overkomst recht had op een
§25.10
vereenvoudigingstoeslag op basis van artikel 38, derde lid, van
de CAO, heeft na de overkomst recht op een
vereenvoudigingstoeslag overeenkomstig hetgeen daarover in
de CAO is bepaald. Deze vereenvoudigingstoeslag is een
periodieke toeslag als bedoeld in artikel 22a van het BBRA 1984.

Als u voor uw overkomst naar de
Rijksschoonmaakorganisatie recht had op de
vereenvoudigingstoeslag van de CAO Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf, dan houdt u het recht daarop. Het
bedrag van de vereenvoudigingstoeslag krijgt u als een
toelage uitgekeerd.

-

1164 Bezoldigingsbe 25b
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

In afwijking van artikel 20a, eerste en tweede lid, heeft de
H22
ambtenaar die is aangesteld bij de Rijksschoonmaakorganisatie
en wiens functie is genoemd in bijlage C, recht op een
eindejaarsuitkering van 2,2% van het door hem genoten bruto
salaris over twaalf maanden die wordt betaald in november.
Voorts wordt 6,5% van het genoten bruto salaris maandelijks
uitgekeerd boven op het salaris.

U heeft recht op een maandelijkse aanvulling op uw salaris
van momenteel 1,4% van uw salaris.

1165 Bezoldigingsbe 25c
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De algemene salarismaatregelen die op de bijlagen A en B
worden toegepast worden niet toegepast op de bijlage C.

§27.4

Salarisbedragen in het hoofdstuk Schoonmakers in dienst bij
de rijksschoonmaakorganisatie: Tot 1 januari 2021 gekoppeld
aan de loonsverhogingen van de CAO Schoonmaak en
Glazenwassersbedrijf. Daarna aan loonsverhogingen van de
CAO Rijk

Opgenomen in de indexeringstabel. De tijdelijkheid van
de koppeling aan de CAO Schoonmaak volgt uit de
looptijd van de overeenkomst hierover. De tijdelijkheid in
het BBRA 1984 was geregeld in de AMvB waarmee het
hoofdstuk over schoonmakers was geïntroduceerd (Stb.
2015, 531; Artikel II, onderdeel H). In eerste instantie tot
1 januari 2017, later uitgesteld tot 1 januari 2019 (Stb.
2017, 367; Artikel I, onderdeel E) en abusievelijk niet
verder uitgesteld bij het verwerken van de loonstijging in
2019 (Stb 2019, 366).

1166 Bezoldigingsbe 25d
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien vanaf 1 januari 2019 de som van het salaris, de vakantie- §25.10
uitkering en de eindejaarsuitkering van ambtenaren na de
overkomst netto lager is dan de som van het salaris, de vakantieuitkering en de eindejaarsuitkering die zij bij een
schoonmaakbedrijf ontvingen vóór de overkomst, draagt het
bevoegd gezag er zorg voor dat zij een toeslag op basis van
artikel 22a ontvangen, die dit verschil wegneemt.

Als u in 2020 overkomt naar de Rijksschoonmaakorganisatie,
en uw netto inkomen daardoor lager uitvalt, heeft u recht op
een toelage die netto het verschil compenseert tussen: de
som van uw salaris, de vakantie-uitkering over uw toelagen
en uw IKB-budget en de som van uw salaris, uw vakantieuitkering en de eindejaarsuitkering die u als schoonmaker in
de schoonmaakbranche had.

De ingangsdatum van deze inkomensgarantie in het BBRA 1984 is per abuis niet aangepast aan de laatste
loonstijging van de salaristabellen van de schoonmakers.
In de salaristabellen per 1 januari en 1 juli 2019 was die
inkomensgarantie reeds verwerkt (Stb. 2019, 366).

-

In het BBRA 1984 stond nog het percentage van de
eindejaarsuitkering op niveau 2018 (op grond van de CAO
Schoonmaak werd dat in 2019 2,85% en zou 3,3% hebben
In afwijking van de bepaling over de uitbetaling van uw IKB- bedragen als het IKB niet was ingevoerd. Met het oog op
budget van 16,37% geldt voor u in 2020 dat u daarvan 6,5% de uitvoering van de netto-inkomensgarantie is in 2020 de
maandelijks krijgt uitbetaald. In voorgaande jaren ontving u maandelijkse uitbetaling van 6,5% gehandhaafd. Omdat
6,5% van uw eindejaarsuitkering maandelijks. Deze manier
zij dus recht hadden op 8% vakantie-uitkering, 6,5%
van uitbetalen heeft te maken met de afspraak over de netto- eindejaarsuitkering per maand en 3,2%
inkomensgarantie voor de schoonmakers die in 2020 nog
eindejaarsuitkering (= 17,7%) hebben zij daarnaast recht
overkomen uit de schoonmaakbranche.
op een aanvulling op hun salaris van 1,4% (17,7%-8%8,3%) naast het IKB.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1167 Bezoldigingsbe 25aa lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

In dit hoofdstuk wordt onder arbeidsbeperkte verstaan:
H18
a. de arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 38b, eerste lid,
onderdelen a, b, d en e, van de Wet financiering sociale
verzekeringen, die als ambtenaar is aangesteld, en
b. de arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 38b, eerste lid,
onderdeel c, van de Wet financiering sociale verzekeringen,
voor zover deze door het bevoegd gezag belast is met taken die
geschikt zijn voor de arbeidsbeperkte, bedoeld in onderdeel a.

U bent arbeidsbeperkt als u vanwege wettelijke bepalingen bent opgenomen in het doelgroepenregister banenafspraak
van UWV. In dat geval geldt voor u mogelijk de salarisschaal
die in dit hoofdstuk is opgenomen of krijgt u mogelijk u uw
salaris niet volledig uitbetaald. Als u arbeidsbeperkt bent en
daardoor geen functie binnen het Functiegebouw Rijk kunt
vervullen, zorgt uw werkgever voor een takenpakket dat bij u
mogelijkheden past. In dat geval geldt voor u de volgende
salaristabel met momenteel de volgende maandbedragen:

-

1168 Bezoldigingsbe 25aa lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Artikel 5, tweede en derde lid, is niet van toepassing op de
arbeidsbeperkte.

H18

-

1169 Bezoldigingsbe 25aa lid 3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de arbeidsbeperkte geldt de in bijlage D vermelde
salarisschaal.

H18

trede:
0
1
etc.

1170 Bezoldigingsbe 25aa lid 4
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Het eerste lid, onderdeel b, is van toepassing op de
arbeidsbeperkte, bedoeld in dat onderdeel, die na
inwerkingtreding van dat onderdeel als ambtenaar bedoeld in
artikel 1, eerste lid, is aangesteld.

h18

-

De bepaling dat de nieuwe salarisschaal niet ging gelden Artikel 14 lid 1 Aw
voor arbeidsbeperkten met een Wajongstatus die aan de 2017,
in lid 1 sub b genoemde voorwaarden voldoet die op het
moment dat de salarisschaal in werking trad (7 november
2918) is niet opgenomen in de cao omdat het
overgangsrecht in de Ambtenarenwet 2017 voorziet in
het behoud van deze aanspraak.

1171 Bezoldigingsbe 25ab
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De salarissen in bijlage D worden bij ministeriële regeling
herzien, met ingang van de dag waarop en overeenkomstig de
mate waarin het bedrag genoemd in artikel 8, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet op het minimumloon en
minimumvakantiebijslag wordt herzien met toepassing van
artikel 14, eerste, tweede of vijfde lid, van die wet.

§27.4

Salarisbedragen hoofdstuk arbeidsbeperkten: Ontwikkeling
wettelijk minimumloon 22 jaar en ouder

-

1172 Bezoldigingsbe 25ac lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De ambtenaar die op 30 juni 2018 wordt bezoldigd
overeenkomstig salarisnummer 0 van schaal 2 tot en met 6
wordt met ingang van 1 juli 2018 bezoldigd overeenkomstig
salarisnummer 0 van de voor de ambtenaar geldende schaal.

-

-

Dit is een uitgewerkte overgangsbepaling. In de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020
was een aanpassing van de salarisschalen 2 t/m 6
afgesproken.. Hierbij werken de salarisnummers
stapsgewijs teruggebracht tot elf tredes waarbij de
laagste salarisnummers kwamen te vervallen. Deze
bepaling regelde de wijze waarop dat moest gebeuren.
Op 1 januari 2020 is deze invoering afgerond zodat het
opnemen daarvan in de cao niet nodig is.

Dit hoeft vanwege andere opzet niet expliciet te worden geregeld. In bijlage D stonden de salarisbedragen van
Arbeidsbeperkten. Deze staan nu hoofdstuk 18. Dat is niet
schaal 1t/m 18 in hoofdstuk 6, waarvoor in § 27.5 is
geregeld dat het functiewaarderingssysteem geldt.
bedrag
€ 1.615,80
€ 1.648,12

-

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1173 Bezoldigingsbe 25ac lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

De ambtenaar die op 30 juni 2018 wordt bezoldigd
overeenkomstig schaal 2 tot en met 6 met een salarisnummer
hoger dan 0, wordt met ingang van 1 juli 2018 bezoldigd
overeenkomstig dat salarisnummer van de voor de ambtenaar
geldende schaal verminderd met 1.

-

-

Zie lid 1

-

1174 Bezoldigingsbe 25ac lid3
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1175 Bezoldigingsbe 26 lid 1
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Voor de ambtenaar in de salarisschalen 2 tot en met 6 die in juli 2018 een salarisverhoging ontvangt als bedoeld in artikel 7,
worden het eerste en tweede lid toegepast alvorens de
salarisverhoging toe te kennen.

-

Zie lid 1

-

Voor gevallen waarin dit besluit niet of niet naar billijkheid
voorziet, wordt bij koninklijk besluit een bijzondere regeling
getroffen op de gemeenschappelijke voordracht van Onze
Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze
Minister wie het mede aangaat en Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

-

-

Dit was de grondslag voor het treffen van een bijzondere regeling bij koninklijk besluit voor zaken waarin het BBRA
1984 niet (voldoende) voorzag.
Dit artikellid is niet overgenomen. Als cao-partijen daar
aanleiding toe zien kunnen bepalingen aan de cao
toevoegen of bepalingen wijzigen. Daarvoor is geen
grondslag vooraf nodig.

1176 Bezoldigingsbe 26 lid 2
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Indien een algemene wijziging van het salaris van het burgerlijk rijkspersoneel aanleiding geeft tot het wijzigen van een regeling
als bedoeld in het eerste lid, geschiedt dit bij een gezamenlijk
besluit van Onze Minister wie het aangaat en Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

-

Zie de opmerking bij lid 1..

1177 Bezoldigingsbe 27
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1178 Bezoldigingsbe 28
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Dit besluit kan worden aangehaald als Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

-

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van dit besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Bij algemene maatregel van bestuur, regelende het
overgangsrecht, wordt het tijdstip van inwerkingtreding van dit
besluit vastgesteld, waarbij kan worden bepaald dat toepassing
van een of meer artikelen of onderdelen daarvan met ingang
van verschillende tijdstippen zal geschieden.

-

Dit was de grondslag voor de inwerkingtreding van dit
besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1179 Bezoldigingsbe Bijlage A
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bevat een aantal ambten en de daaraan verbonden salarisschaal H17 en H19
of het daaraan verbonden salaris (maandbedragen in euro).

Als u in een functie in groep A bent benoemd, geldt voor u
salarisschaal 19 met momenteel de volgende bedragen:
0 € 8.127,45
1 € 8.372,65
2 € 8.624,34
3 € 8.876,72
4 € 9.128,43
5 € 9.403,02
6 € 9.677,61
7 € 9.952,84
8 € 101.91,48
9 € 104.29,48
10 € 106.68,75

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Bijlage A bevatte de salarisbedragen voor de TMG
(opgenomen in hoofdstuk 17) en enkele functies bij de
Hoge Colleges (opgenomen in hoofdstuk 19)

-

Als u werkzaam bent in de functie van:
• griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
• griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of
• secretaris van de Raad van State
geldt voor u een salarisbedrag van momenteel € 10.668,75
per maand.
1180 Bezoldigingsbe Bijlage B
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1181 Bezoldigingsbe Bijlage C
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984
1182 Bezoldigingsbe Bijlage D
sluit
Burgerlijke
Rijksambtenar
en 1984

Bevat de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen)
§6.3 en §27.5
waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede
de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren.

-

De betreffende salaristabellen staan in paragraaf 6.3 van de cao en de tabel met indeling in hoofd- en
niveaugroepen in paragraaf 27.5

Bevat een aantal functies en het daaraan verbonden salaris
(salaris per maand in euro) per 1 juli 2016.

H22

-

De betreffende salaristabellen voor schoonmakers in
dienst van de cao staan in hoofdstuk 22 van de cao.

Bevat de salarissen (maandbedragen in euro) voor de
arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 25aa, derde lid, per 1
december 2016.

H18

-

De salaristabel voor arbeidsbeperkten staan in hoofdstuk 18 van de cao.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1183 IKAP-Regeling 1
rijkspersoneel

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement;
b. BBRA 1984: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
1984;
c. IKAP: Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket;
d. ambtenaar: degene, die is aangesteld op grond van het ARAR
of het Ambtenarenreglement Staten-Generaal
e. bevoegd gezag: het met betrekking tot de toepassing van dit
besluit tot beslissen bevoegd gezag;
f. arbeidsduur, arbeidsduurfactor, vakantie: hetgeen daaronder
wordt verstaan in het ARAR;
g. peildatum: de eerste dag van de maand waarin de
ambtenaar op grond van dit besluit een aanvraag heeft
ingediend;
h. salaris, salaris per uur, vakantie-uitkering: hetgeen daaronder
wordt verstaan in het BBRA 1984;
i. jaarsalaris: het salaris gedurende het kalenderjaar waarin van
dit besluit gebruik wordt gemaakt;
j. plaats van tewerkstelling: hetgeen daaronder wordt verstaan
in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989.

-

Vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget
zoals afgesproken in de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (20182020) is voor deze regeling grotendeels geen sprake van
een technische omzetting. De afgesproken gewijzigde
inhoud is opgenomen in paragraaf 9.1 van de cao. De
nagenoeg ongewijzigde inhoud over betaald meer uren
werken met gelijkblijvende arbeidsduur is opgenomen in
paragraaf 9.1 van de cao.

-

1184 IKAP-Regeling 2 lid 1
rijkspersoneel

De ambtenaar maakt zijn keuze(n) in het kader van IKAP
kenbaar door middel van een aanvraag. De aanvraag wordt
ingediend op een door het bevoegd gezag aangegeven wijze.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

1185 IKAP-Regeling 2 lid 2
rijkspersoneel

De ambtenaar kan zijn keuze(n) maandelijks kenbaar maken.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

1186 IKAP-Regeling 2 lid 3
rijkspersoneel

De aanvraag dient te worden ingediend uiterlijk vóór de eerste dag van de tweede maand die voorafgaat aan de maand waarin
aan de keuze uitvoering moet worden gegeven. Het bevoegd
gezag kan toestaan dat de aanvraag na genoemd tijdstip wordt
ingediend.
Als de aanvraag betrekking heeft op een bepaalde periode dient in de aanvraag de desbetreffende periode in hele
kalendermaanden te worden aangegeven.
Een gemaakte keuze dient binnen het kalenderjaar te zijn
gerealiseerd.

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

1189 IKAP-Regeling 2 lid 6
rijkspersoneel

De ambtenaar kan binnen een kalenderjaar niet kiezen:
a. voor zowel meer uren werken, bedoeld in artikel 3, als voor
minder uren werken, bedoeld in artikel 4;
b. voor zowel minder uren werken, bedoeld in artikel 4, als voor
verlaging van de aanspraak op bovenwettelijke vakantie-uren,
bedoeld in artikel 23b ARAR.

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

1190 IKAP-Regeling 2 lid 7
rijkspersoneel

Het bevoegd gezag kent de aanvraag toe, tenzij een
zwaarwegend dienstbelang zich tegen honorering van de
aanvraag verzet.
Op een gehonoreerde aanvraag kan gedurende de periode
waarop deze betrekking heeft niet meer worden teruggekomen.

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

1187 IKAP-Regeling 2 lid 4
rijkspersoneel
1188 IKAP-Regeling 2 lid 5
rijkspersoneel

1191 IKAP-Regeling 2 lid 8
rijkspersoneel

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1192 IKAP-Regeling 2 lid 9
rijkspersoneel

De vergoeding voor meer uren werken, bedoeld in artikel 3,
§9.2
alsmede de inhouding voor minder uren werken, bedoeld in
artikel 4, worden berekend op basis van het salaris per uur dat
de ambtenaar geniet op de peildatum. Eventuele aanpassingen
van het salaris met terugwerkende kracht naar een datum op of
voor de peildatum hebben geen invloed op het per de
peildatum vastgestelde salaris per uur.

De waarde van de meer gewerkte uren is gelijk aan uw salaris Zie ook de opmerking bij lid 1
per uur op het moment van uitbetaling.

-

1193 IKAP-Regeling 3 lid 1
rijkspersoneel

De ambtenaar kan een aanvraag indienen om in een bepaalde periode meer uren te werken dan de voor hem geldende
arbeidsduur. Het aantal meer te werken uren is maximaal 100
uur per kalenderjaar. Bij een onvolledige arbeidsduur geldt een
naar evenredigheid vastgesteld lager aantal hele uren als
maximum. De uitkomst wordt zo nodig afgerond op hele uren
naar boven. Het totaal van de arbeidsduur en het ingevolge dit
lid toegewezen aantal meer te werken uren bedraagt niet meer
dan gemiddeld 40 uur per week. Voor dezelfde periode kan niet
een tweede aanvraag om nog meer uren te mogen werken
worden ingediend.

U kunt uw leidinggevende toestemming vragen om in een
jaar tijdelijk meer uren te werken en deze (anders dan geldt
voor compensatie-uren) uitbetaald te krijgen, zonder dat dit
gevolgen heeft voor uw arbeidsduur. Dit moet u dan vooraf
aanvragen. Per jaar kunt u maximaal 100 uur meer werken.
Als u meer uren werkt mag uw werktijd daardoor niet hoger
worden dan gemiddeld 40 uur per week.

Zie ook de opmerking bij lid 1

-

1194 IKAP-Regeling 3 lid 2
rijkspersoneel

Per meer gewerkt uur ontvangt de ambtenaar een vergoeding.
De vergoeding wordt uitbetaald vóór of bij aanvang van de
periode waarin de ambtenaar meer uren werkt.

Uw te werken uren worden uitbetaald nadat uw
leidinggevende u toestemming heeft gegeven om tijdelijk
meer uren te werken.

Zie ook de opmerking bij lid 1 en de vertaling van artikel 2 lid 9

1195 IKAP-Regeling 3 lid 3
rijkspersoneel

Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaar:
§3.3, §4.3 en H5
a. wiens gemiddelde wekelijkse werktijd op grond van artikel
21a van het ARAR is teruggebracht;
b. die op grond van artikel 33g van het ARAR ouderschapsverlof
geniet;
c. die buitengewoon verlof van lange duur geniet.
De ambtenaar kan een aanvraag indienen om in een bepaalde periode minder uren te werken dan de voor hem geldende
arbeidsduur.Indien sprake is van een arbeidsduur van meer dan
36 uur per week dient, alvorens de aanvraag in behandeling kan
worden genomen, die arbeidsduur teruggebracht te worden tot
ten hoogste gemiddeld 36 uur per week. Het aantal minder te
werken uren is maximaal 80 uur per kalenderjaar. Bij een
onvolledige arbeidsduur geldt een naar evenredigheid
vastgesteld lager aantal hele uren als maximum. De uitkomst
wordt zonodig afgerond op hele uren naar boven. Voor dezelfde
periode kan niet een tweede aanvraag om nog minder uren te
mogen werken worden ingediend.

U kunt geen gebruik maken van de mogelijkheid om betaald Zie ook de opmerking bij lid 1 Dat de mogelijkheid van
meer uren te werken met een gelijkblijvende arbeidsduur
meer uren werken in sommige situaties niet mogelijk is, is
in de cao geregeld in de bepalingen die over die situaties
gaan: deelname PAS, ouderschapsverlof en langdurend
bijzonder verlof.
-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

1197 IKAP-Regeling 4 lid 2
rijkspersoneel

Per minder gewerkt uur vindt een inhouding op het salaris
plaats. Het bedrag van de inhouding wordt verrekend in de
resterende maanden van het kalenderjaar.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

1198 IKAP-Regeling 5
rijkspersoneel

[Vervallen per 01-01-2017]

-

-

Vervallen

-

1196 IKAP-Regeling 4 lid 1
rijkspersoneel

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1199 IKAP-Regeling 6 lid 1
rijkspersoneel

De ambtenaar kan bij het bevoegd gezag een aanvraag indienen om in ruil voor een belastingvrije vergoeding voor een of meer
in het tweede en derde lid genoemde
bestemmingsmogelijkheden geheel of gedeeltelijk af te zien van
een of meer van de volgende aanspraken tot de hoogte van het
bedrag van die vergoeding:
a. maximaal 10% van het jaarsalaris;
b. de vergoeding voor meer uren werken, bedoeld in artikel 3;
c. de vergoeding voor het verlagen van de jaarlijkse aanspraak
op bovenwettelijke vakantie-uren, bedoeld in artikel 23b van
het ARAR;
d. de vergoeding voor het verlagen van de aanspraak op
vakantie-uren die vóór 1 januari 2016 is ontstaan als bedoeld in
artikel 129a van het ARAR;
e. de vakantie-uitkering;
f. de eindejaarsuitkering, mits deze wordt ingezet voor de
bestemmingsmogelijkheid, genoemd in het tweede lid, onder h.

-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

1200 IKAP-Regeling 6 lid 2
rijkspersoneel

Voor zover de geldende fiscale bepalingen dit mogelijk maken zijn de belastingvrije bestemmingsmogelijkheden:
a. bedrijfsfitness;
b. een fiets voor het woon-werkverkeer, inclusief
fietsaccessoires, en een fietsverzekering;
c. de inrichting van een telewerkruimte;
d. vakliteratuur;
e. een studie/opleiding voor een beroep;
f. openbaar vervoerbewijzen die mede voor het werk worden
gebruikt;
g. vakbondscontributies;
h. een aanvulling op de tegemoetkoming voor woonwerkverkeer bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit
1989 tot maximaal het verschil tussen het bedrag van de
tegemoetkoming en het bedrag dat voor de in artikel 6a, vierde
lid, onderdeel c, genoemde aanvulling op de tegemoetkoming
voor woon-werkverkeer belastingvrij mag worden vergoed.

-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

1201 IKAP-Regeling 6 lid 3
rijkspersoneel

Van een aanspraak als genoemd in het eerste lid kan slechts
worden afgezien als deze aanspraak nog niet tot uitbetaling is
gekomen.
Voor zover de fiscale bepalingen dit mogelijk maken kan de
gevraagde belastingvrije vergoeding in een keer worden
uitbetaald voorafgaande aan het moment waarop de ingezette
aanspraken tot uitbetaling zouden zijn gekomen.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

De ambtenaar dient bij de in het eerste lid bedoelde aanvraag
bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat de kosten
waarvoor die vergoeding is verstrekt daadwerkelijk zijn
gemaakt.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

1202 IKAP-Regeling 6 lid 4
rijkspersoneel

1203 IKAP-Regeling 6 lid 5
rijkspersoneel

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1204 IKAP-Regeling 6a lid 1
rijkspersoneel

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Voor de in artikel 6, tweede lid, onder a, genoemde
belastingvrije vergoeding voor de bedrijfsfitness gelden de
volgende voorwaarden:
a. deelneming aan de bedrijfsfitness staat open voor alle of
nagenoeg alle ambtenaren of voor alle of nagenoeg alle
ambtenaren met dezelfde plaats van tewerkstelling die niet is
gelegen in de woning van een van deze ambtenaren;
b. de bedrijfsfitness vindt plaats:
1°. in een vestiging van het bevoegd gezag of in een
fitnesscentrum dat door het bevoegd gezag is aangewezen voor
alle ambtenaren, met dien verstande dat, ingeval het bevoegd
gezag voor bedrijfsfitness een overeenkomst sluit met één
fitnessbedrijf dat meer dan één vestiging heeft, de
bedrijfsfitness kan plaatsvinden in elke vestiging van dat
fitnessbedrijf, of
2°. in een fitnesscentrum dat door het bevoegd gezag is
aangewezen voor alle ambtenaren met dezelfde niet in de
woning van een van deze ambtenaren gelegen plaats van
tewerkstelling, met dien verstande dat, ingeval het bevoegd
gezag met betrekking tot de ambtenaren op deze arbeidsplaats
voor bedrijfsfitness een overeenkomst sluit met één
fitnessbedrijf dat meer dan één vestiging heeft, de
bedrijfsfitness kan plaatsvinden in elke vestiging van dat
fitnessbedrijf;
1205 IKAP-Regeling 6a lid 1 vervolg c. onder bedrijfsfitness als bedoeld in de onderdelen a en b
rijkspersoneel
wordt verstaan: conditie- of krachttraining van ambtenaren
welke plaatsvindt onder deskundig toezicht en welke
georganiseerd of geïnitieerd wordt door het bevoegd gezag.

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

-

Zie de opmerking bij lid 1door de invoering van het IKB.

-

1206 IKAP-Regeling 6a lid 2
rijkspersoneel

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

De in artikel 6, tweede lid, onder b, bedoelde belastingvrije
vergoeding voor de fiets, inclusief fietsaccessoires, bedraagt
maximaal € 750,–. Voor de toepassing van dit lid gelden de
volgende voorwaarden:
a. de ambtenaar maakt op meer dan de helft van het aantal
dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woonwerkverkeer gebruik van de fiets;
b. in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren is
ter zake van de aanschaf van een fiets, inclusief fietsaccessoires,
geen belastingvrije vergoeding betaald.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1207 IKAP-Regeling 6a lid 3
rijkspersoneel

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

De in artikel 6, tweede lid, onder c, bedoelde belastingvrije
vergoeding voor de inrichting van de telewerkruimte bedraagt
maximaal € 1.815,– in het kalenderjaar en de vier voorafgaande
kalenderjaren. Voor de toepassing van dit lid gelden de
volgende voorwaarden:
a. de ambtenaar pleegt blijkens een overeenkomst ten minste
eenmaal per week, gedurende de gebruikelijke werktijd en
zonder dat tevens wordt gereisd naar een buiten de woning
gelegen plaats van tewerkstelling, in die werkruimte ter
vervulling van de dienstbetrekking te werken met behulp van
telematica;
b. de in het vorige onderdeel genoemde overeenkomst bevat
ten minste naam en adres van de ambtenaar en het bevoegd
gezag;
c. De inrichting van de werkruimte in de woning voldoet aan de
voorwaarden die in de artikelen 5.4, 5.12 en 6.3 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gesteld.
Voor de in artikel 6, tweede lid, onderdeel h, genoemde
aanvulling op de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer
gelden de volgende voorwaarden.
a. In afwijking van artikel 6, eerste lid, betaalt het bevoegd
gezag deze vergoeding automatisch uit en zet daartoe de
eindejaarsuitkering, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel
f, en indien nodig het genoten salaris in de maand november in
tot het maximum, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a.
b. Indien de ambtenaar geheel of gedeeltelijk afziet van de
automatische vergoeding, bedoeld in het eerste lid, dan meldt
hij dit, voor 1 november van het kalenderjaar waarin wordt
overgegaan tot uitkering van deze belastingvrije
bestemmingsmogelijkheid bij het bevoegd gezag. De melding
wordt gedaan op een door het bevoegd gezag aan te geven
wijze.
c. De in artikel 6, tweede lid, onder h, genoemde vergoeding
wordt gebaseerd op de kilometers berekend overeenkomstig
artikel 12, zesde lid, van de Verplaatsingskostenregeling 1989.
De reisafstand bedoeld, in artikel 11, vierde lid, van de
Verplaatsingskostenregeling 1989 komt uitsluitend voor
vergoeding in aanmerking als deze meer dan een kilometer is.

-

Zie de opmerking bij lid 1te vervallen door de invoering
van het IKB.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

1209 IKAP-Regeling 7 lid 1
rijkspersoneel

Zodra de ambtenaar in verband met ziekte gedurende een
aaneengesloten periode van vier weken geheel of gedeeltelijk
ongeschikt is zijn dienst te verrichten, wordt voor de verdere
duur van de arbeidsongeschiktheid de uitbetaling van de
maandelijkse vergoeding voor meer uren werken of de
inhouding voor minder uren werken, stopgezet.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

1210 IKAP-Regeling 7 lid 2
rijkspersoneel

Zodra de ambtenaar weer volledig arbeidsgeschikt is, besluit het bevoegd gezag, na overleg met de ambtenaar, of en op welke
wijze de toegewezen IKAP-aanvraag wordt voortgezet.

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

1208 IKAP-Regeling 6a lid 4
rijkspersoneel

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1211 IKAP-Regeling 7 lid 3
rijkspersoneel

1212 IKAP-Regeling 8 lid 1
rijkspersoneel

1213 IKAP-Regeling 8 lid 2
rijkspersoneel

1214 IKAP-Regeling 8 lid 3
rijkspersoneel

1215 IKAP-Regeling 9 lid 1
rijkspersoneel

1216 IKAP-Regeling 9 lid 2
rijkspersoneel

1217 IKAP-Regeling 10
rijkspersoneel

1218 IKAP-Regeling 11
rijkspersoneel

1219 IKAP-Regeling 12 lid 1
rijkspersoneel

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

De voorgaande leden worden op overeenkomstige wijze
toegepast zodra de ambtenaar om bijzondere redenen, anders
dan vanwege arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, vakantie of
verlof, gedurende een aaneengesloten periode van tenminste
vier weken geen arbeid verricht.
In geval van:
a. beëindiging van het dienstverband;
b. verplaatsing naar een ander tot aanstellen bevoegd gezag
binnen de sector Rijk;
c. structurele wijziging van de arbeidsduur;
d. toepassing van artikel 21a van het ARAR;
e. [Red: vervallen;]
f. ouderschapsverlof als bedoeld in artikel 33g van het ARAR;
g. buitengewoon verlof van lange duur,
wordt vastgesteld welke in het kader van dit besluit
opgebouwde en in geldswaarde uit te drukken aanspraken en
aangegane verplichtingen tussen het bevoegd gezag en de
ambtenaar op dat moment bestaan. Indien van toepassing,
vindt verrekening dan wel uitbetaling plaats.

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

Indien een aanvraag voor meer of minder uren werken niet
meer volledig binnen het kalenderjaar kan worden uitgevoerd,
heeft een herberekening van de vergoeding of de inhouding
plaats op basis van de daadwerkelijk meer of minder gewerkte
uren.
Bij overlijden van de ambtenaar wordt gehandeld zoals in het
tweede lid is aangegeven, waarbij een eventueel saldo ten
gunste van de werkgever niet wordt ingevorderd.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

De ambtenaar is verplicht alle omstandigheden die van
betekenis zijn voor de uitvoering van de toegewezen IKAPaanvraag in het kader van dit besluit terstond bij het bevoegd
gezag te melden.
Indien achteraf blijkt dat door onjuiste informatie van de
ambtenaar een vergoeding ten onrechte belastingvrij is
verstrekt, zullen de loonheffingen die over die vergoeding
verschuldigd zijn, alsmede de eventuele boetes, op de
ambtenaar worden verhaald.
In geval van bijzondere omstandigheden waardoor een strikte
toepassing van dit besluit naar het oordeel van het bevoegd
gezag in strijd zou zijn met de redelijkheid of de billijkheid, kan
door het bevoegd gezag van dit besluit worden afgeweken.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 7 juni 2001, nr. AD2001/U73347 (Stcrt.
120), zoals gewijzigd bij Besluit van 17 augustus 2001, nr.
AD2001/U83002 (Stcrt. 161), vervalt.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en
kan terugwerken tot en met een door onze Minister in overleg
met de centrales van verenigingen van ambtenaren
overeengekomen datum in 2003 voor de onder hem
ressorterende ambtenaren.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1

-

-

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van dit
besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1220 IKAP-Regeling 12 lid 2
rijkspersoneel

Dit besluit kan worden aangehaald als IKAP-regeling
rijkspersoneel.

-

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van dit besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1221 Interne
1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

In dit besluit wordt verstaan onder:
§1.2 en B1
a. ambtenaar:
1° de ambtenaar in de zin van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement;
2° de ambtenaar in de zin van het Ambtenarenreglement StatenGeneraal;
3° de ambtenaar in de zin van het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken;
4° de ambtenaar in de zin van het Besluit algemene
rechtspositie politie of het Besluit rechtspositie vrijwillige
politie;
5° de ambtenaar in de zin van het Algemeen militair
ambtenarenreglement of het Burgerlijk ambtenarenreglement
defensie;
6° gewezen ambtenaren;
7° degenen die anderszins arbeid verrichten of hebben verricht
bij
ambtelijke
organisatie.
b. een
ambtelijke
organisatie:
de ambtelijke dienst van:
H13

-

Deze regeling is alleen vertaald in de cao voor zover het
de sector Rijk betreft. De definities van werknemer, sector
Rijk en werkgever staan in de cao.

-

Zie eerste regel van deze regeling.

1222 Interne
1 vervolg
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

1° elk ministerie;
2° de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
3° de Raad van State;
4° de Algemene Rekenkamer;
5° de Nationale ombudsman;
6° de Hoge Raad van Adel;
7° het Kabinet van de Koning;
8° de Kanselarij der Nederlandse Orden;
9° het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
10° de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de
gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van
beroep voor het bedrijfsleven, de niet rechterlijke leden van de
Raad voor de rechtspraak en van de besturen van voornoemde
gerechten daaronder begrepen, en de gemeenschappelijke
diensten die twee of meer van de in dit onderdeel genoemde
organisaties in stand houden;
11° de Hoge Raad;
12° de politie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Politiewet
2012;
13° de Politieacademie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de
Politiewet 2012;

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1223 Interne
1 vervolg
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

1224 Interne
2 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1225 Interne
2 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

1226 Interne
2 lid 3
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1227 Interne
3 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1228 Interne
3 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

c. bevoegd gezag: het tot aanstelling bevoegde gezag in de zin H13
van:
1° het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
2° het Ambtenarenreglement Staten-Generaal;
3° het Reglement dienst Buitenlandse Zaken;
4° het Besluit algemene rechtspositie politie;
5° het Besluit rechtspositie vrijwillige politie;
6° het Algemeen militair ambtenarenreglement;
7° en het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;
d. hoogste leidinggevende: de ambtenaar die de hoogste
zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid in de
ambtelijke organisatie;
e. melder: de ambtenaar, de gewezen ambtenaar en degene
die anderszins arbeid verricht of heeft verricht bij een
ambtelijke organisatie die een vermoeden van een misstand
meldt overeenkomstig hoofdstuk 2 van dit besluit;
f. melding: de melding van een vermoeden van een misstand
door een melder.
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een melder als
H13
gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van
een vermoeden van een misstand of een vertrouwenspersoon
integriteit vanwege diens functie als vertrouwenspersoon
integriteit bij de uitoefening van zijn functie geen nadelige
gevolgen ondervindt tijdens en na de behandeling van de
melding.
Ten aanzien van een melder die anderszins arbeid verricht of
H13
heeft verricht bij een ambtelijke organisatie wordt als gevolg
van het te goeder trouw en naar behoren melden van een
vermoeden van een misstand geen beslissing genomen of
handeling verricht met nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie
tijdens en na de behandeling van deze melding bij het bevoegd
gezag, een andere werkgever, de afdeling onderzoek van het
Huis voor klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde
instantie.

U kunt een vermoeden van een misstand melden als u als
Zie ook eerste regel van deze regeling. In de introductie is werknemer of in een andere hoedanigheid (bijvoorbeeld als geregeld dat de bepalingen ook van toepassing zijn op
uitzendkracht) werkt of heeft gewerkt binnen de sector Rijk. anderen dan de werknemers op wie de CAO Rijk van
toepassing is.

Als u te goeder trouw en op de juiste wijze een melding van Zie voor de bescherming van de vertrouwenspersoon de
een vermoeden van een misstand heeft gemaakt, dan moet vertaling van lid 3.
uw werkgever u)beschermen tegen mogelijke nadelige
gevolgen van uw melding. Deze bescherming geldt tijdens en
na de behandeling van de melding.

-

-

-

Ten aanzien van een vertrouwenspersoon integriteit of een
H13
gewezen vertrouwenspersoon integriteit wordt vanwege de
uitoefening van zijn taken op basis van dit besluit geen
beslissing genomen of handeling verricht met nadelige gevolgen
voor zijn rechtspositie.
Het bevoegd gezag wijst een of meer vertrouwenspersonen
H13
integriteit aan bij de ambtelijke organisatie.

Als u vertrouwenspersoon integriteit bent of bent geweest
moet uw werkgever u beschermen tegen mogelijke nadelige
gevolgen vanwege uw werkzaamheden in die functie.

-

De vertrouwenspersoon integriteit heeft in elk geval tot taak:
a. een ambtenaar op diens verzoek te adviseren over het
omgaan met een vermoeden van een misstand; en
b. de hoogste leidinggevende te informeren over een melding.

De vertrouwenspersoon integriteit kan u adviseren over wat Zie de vertaling van artikel 7 voor sub b van dit artikellid.
u kunt doen als u denkt dat er sprake is van een misstand.

H13

Iedere organisatie heeft minimaal één vertrouwenspersoon
integriteit.

De in deze bepaling genoemde organisaties zijn de
organisaties binnen de sector Rijk (zie de definitie daarvan
in bijlage 1 van de cao.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1229 Interne
4 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Een ambtenaar doet een melding bij zijn direct leidinggevende, H13
bij een hogere leidinggevende, bij een daartoe ingericht
organisatieonderdeel of bij een vertrouwenspersoon integriteit.
Indien dit niet in redelijkheid van hem kan worden gevraagd,
kan hij rechtstreeks een melding doen bij de afdeling onderzoek
van het Huis voor klokkenluiders of een andere daartoe
bevoegde instantie.

Als u een vermoeden heeft van een misstand binnen de
organisatie waar u werkt of heeft gewerkt, dan kunt u
hiervan een melding doen bij uw leidinggevende, een hogere
leidinggevende, een daartoe ingericht organisatieonderdeel
of de vertrouwenspersoon integriteit van de organisatie waar
u werkt of heeft gewerkt.
Als het vanwege de omstandigheden rond de misstand niet
redelijk is dat u de melding doet bij een leidinggevende of bij
een vertrouwenspersoon integriteit, dan kunt u ook een
melding doen bij het Huis voor Klokkenluiders of bij een
andere instantie die daartoe bevoegd is.

-

1230 Interne
4 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Een melding over een andere organisatie doet een ambtenaar
bij een leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon van die
organisatie of, indien dit in redelijkheid niet van hem kan
worden gevraagd, rechtstreeks bij de afdeling onderzoek van
het Huis voor klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde
instantie.

H13

Als u een vermoeden van een misstand bij een andere
Het extern melden is meegenomen in de vertaling van het organisatie heeft, dan kunt u hiervan een melding doen bij
eerste lid.
een leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon integriteit
van die organisatie.

1231 Interne
5
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1232 Interne
6
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1233 Interne
7
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Een ambtenaar kan een krachtens artikel 3, eerste lid,
aangewezen vertrouwenspersoon integriteit in vertrouwen
raadplegen over een vermoeden van een misstand.

H13

-

De vertrouwenspersoon integriteit maakt de identiteit van de
melder niet bekend zonder schriftelijke instemming van de
melder.

H13

De vertrouwenspersoon integriteit werkt vertrouwelijk en
maakt uw identiteit niet bekend, ook niet als u een misstand
meldt. Dit is alleen anders als u schriftelijk akkoord gaat met
het bekend maken van uw identiteit.

-

Degene bij wie een melding is gedaan, stelt de hoogste
leidinggevende onverwijld in kennis van de melding en de
datum waarop deze is ontvangen.

B14

Degene bij wie de melding van een vermoeden van een
Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
misstand is gedaan brengt de hoogste leidinggevende van de melding vermoeden misstand - Interne procedure organisatie hiervan zonder uitstel (onverwijld) op de hoogte. Ontvangst melding.
Daarbij wordt ook de datum waarop de melding is ontvangen
doorgegeven.

-

1234 Interne
8
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1235 Interne
9
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Diegenen die betrokken zijn bij de behandeling van de melding
gaan vertrouwelijk met de melding en de identiteit van de
melder om.

H13

Als u een misstand meldt, zullen de personen die bij de
behandeling van uw melding zijn betrokken op dezelfde
vertrouwelijke manier werken.

-

-

De hoogste leidinggevende bevestigt de ontvangst van de
melding schriftelijk aan de melder, al dan niet via de
vertrouwenspersoon integriteit, en informeert de persoon of
personen op wie de melding betrekking heeft over de melding,
tenzij daardoor een onderzoeksbelang of een belang van de
melder onnodig of onevenredig kan worden geschaad.

B14

De hoogste leidinggevende bevestigt de ontvangst van de
melding schriftelijk. Als een melding is gedaan bij de
vertrouwenspersoon integriteit, dan bevestigt de hoogste
leidinggevende de ontvangst van de melding via de
vertrouwenspersoon integriteit. Ook informeert de hoogste
leidinggevende de persoon of personen op wie de melding
betrekking heeft over de melding. Dit gebeurt niet als het
belang van de melder of een onderzoeksbelang daardoor
onnodig of onevenredig kan worden geschaad.

Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
melding vermoeden misstand - Interne procedure Ontvangst melding

-

Meegenomen in de vertaling van artikel 3 lid 2.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1236 Interne
10 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Het bevoegd gezag stelt onverwijld een onderzoek in naar het
vermoeden van een misstand, tenzij:
a. het vermoeden van een misstand kennelijk ongegrond is;
b. de melding kennelijk onredelijk laat is gedaan.

B14

Na ontvangst van de melding stelt de hoogste leidinggevende Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
zonder uitstel (onverwijld) een onderzoek in naar het
melding vermoeden misstand - Interne procedure vermoeden van een misstand. Dit gebeurt niet als:
Instellen onderzoek
• het vermoeden van een misstand duidelijk ongegrond is; of
• de melding duidelijk veel te laat is gemaakt.

-

1237 Interne
10 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Het bevoegd gezag meldt het achterwege laten van een
B14
onderzoek en van de verdere behandeling van de melding zo
spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd aan de melder, al
dan niet via de vertrouwenspersoon integriteit, alsmede aan de
persoon of personen op wie de melding betrekking heeft, indien
deze op de hoogte zijn gebracht van de melding.

Als geen onderzoek wordt ingesteld of wordt afgezien van
Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
verdere behandeling, dan wordt de melder van een
melding vermoeden misstand - Interne procedure vermoeden van een misstand (verder: de melder), eventueel Instellen onderzoek
via de vertrouwenspersoon integriteit, hiervan zo snel
mogelijk op de hoogte gebracht. Dit gebeurt schriftelijk en
gemotiveerd. Hetzelfde geldt ten aanzien van de persoon of
personen op wie de melding betrekking heeft, voor zover zij
op de hoogte zijn van de melding.

-

1238 Interne
10 lid 3
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1239 Interne
10 lid 4
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Bij de kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, wordt
mededeling gedaan van de mogelijkheid het vermoeden van
een misstand te melden bij de afdeling onderzoek van het Huis
voor klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie.

B14

Ook wordt hierbij aangegeven dat het mogelijk is het
vermoeden van een misstand extern te melden bij de
afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of bij
een andere instantie die daartoe is bevoegd.

Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
melding vermoeden misstand - Interne procedure Instellen onderzoek

-

Het onderzoek wordt niet verricht door een persoon die
mogelijk betrokken is of is geweest bij de vermoedelijke
misstand of op onvoldoende afstand staat van de te
onderzoeken kwestie of personen.

B14

Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
melding vermoeden misstand - Interne procedure Instellen onderzoek

-

1240 Interne
11 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Het bevoegd gezag stelt de melder, al dan niet via de
vertrouwenspersoon integriteit, binnen twaalf weken na de
melding schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de
bevindingen van het onderzoek, het oordeel daarover en de
eventuele consequenties die daaraan worden verbonden.

B14

Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
melding vermoeden misstand - Interne procedure Resultaat onderzoek

-

1241 Interne
11 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Als niet binnen twaalf weken toepassing kan worden gegeven
B14
aan het eerste lid, wordt de melder, al dan niet via de
vertrouwenspersoon integriteit, voordat deze termijn verlopen
is daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld.
Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen de melder, al
dan niet via de vertrouwenspersoon integriteit, een
kennisgeving als bedoeld in het eerste lid ontvangt.

Als een onderzoek wordt ingesteld, dan wordt dat niet
verricht door een persoon die mogelijk betrokken is
(geweest) bij de vermoedelijke misstand, of door iemand die
op onvoldoende afstand staat van de te onderzoeken
kwestie of van degene(n) op wie de melding betrekking
heeft.
De hoogste leidinggevende stelt de melder of de
vertrouwenspersoon integriteit binnen twaalf weken na de
melding op de hoogte van:
• de bevindingen van het onderzoek;
• het oordeel over de bevindingen; en
• de eventuele consequenties die daaraan worden
verbonden.
Dit gebeurt schriftelijk en gemotiveerd.
Als de hoogste leidinggevende niet binnen twaalf weken
uitsluitsel kan geven over het onderzoek, dan stelt hij de
melder, eventueel via de vertrouwenspersoon integriteit,
hiervan voor het aflopen van de termijn op de hoogte. Ook
dit gebeurt schriftelijk en gemotiveerd. Daarbij wordt ook
aangegeven binnen welke termijn de melder of de
vertrouwenspersoon integriteit wel uitsluitsel ontvangt over
het onderzoek.

Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
melding vermoeden misstand - Interne procedure Resultaat onderzoek

-

1242 Interne
11 lid 3
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1243 Interne
11 lid 4
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing B14
op de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft,
tenzij daardoor een onderzoeksbelang kan worden geschaad.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de persoon of personen op
wie de melding betrekking heeft, tenzij daardoor een
onderzoeksbelang kan worden geschaad.

Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
melding vermoeden misstand - Interne procedure Resultaat onderzoek

-

Bij de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling B14
gedaan van de mogelijkheid het vermoeden van een misstand te
melden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor
klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie.

Ook wordt hierbij aangegeven dat het mogelijk is het
vermoeden van een misstand extern te melden bij de
afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of bij
een andere instantie die daartoe is bevoegd.

Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
melding vermoeden misstand - Interne procedure Resultaat onderzoek

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1244 Interne
12 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Indien de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders H13 (B14)
aan het bevoegd gezag in haar rapport een aanbeveling doet als
bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder c, van de Wet Huis voor
klokkenluiders, stelt het bevoegd gezag de melder, al dan niet
via de vertrouwenspersoon integriteit, en de persoon of
personen op wie de melding betrekking heeft, uiterlijk binnen
twaalf weken na openbaarmaking van het rapport schriftelijk in
kennis van zijn standpunt dienaangaande en de eventuele
consequenties die het daaraan verbindt.

Als een melding wordt gedaan bij de afdeling onderzoek van Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
het Huis voor Klokkenluiders en de afdeling stelt een
melding vermoeden misstand - Externe procedure
onderzoek in naar de melding, dan stelt de afdeling daarover
een rapport op. In dit rapport kan de afdeling onderzoek een
aanbeveling doen aan de hoogste leidinggevende. In dat
geval is de hoogste leidinggevende verplicht binnen twaalf
weken na openbaarmaking van het rapport schriftelijk zijn
standpunt over het rapport en de daaraan eventueel
verbonden consequenties mee te delen aan de melder, aan
de vertrouwenspersoon integriteit en/of aan de persoon of
personen op wie de melding betrekking heeft.

-

1245 Interne
12 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1246 Interne
13 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Als het standpunt en de consequenties afwijken van de
aanbeveling, vermeldt het bevoegd gezag de reden voor de
afwijking.

Als dit standpunt en de daaraan eventueel verbonden
Opgenomen in bijlage 14 - Procedure na ontvangst
consequenties afwijken van de aanbeveling van het rapport, melding vermoeden misstand - Externe procedure
moet de reden daarvoor worden meegedeeld.

-

De melder, de vertrouwenspersoon integriteit of de gewezen
H13
vertrouwenspersoon integriteit, die bezwaar maakt of een
gerechtelijke procedure instelt, kan aanspraak maken op een
tegemoetkoming in de kosten van die procedure, op
voorwaarde dat:
a. de procedure is gericht tegen een gestelde benadeling als
gevolg van een melding dan wel de procedure is gericht tegen
een gestelde benadeling van de vertrouwenspersoon integriteit
of de gewezen vertrouwenspersoon integriteit als gevolg van de
uitoefening van zijn functie als vertrouwenspersoon integriteit;
b. de benadeling, bedoeld in onderdeel a, heeft plaatsgevonden
binnen vijf jaar nadat het bevoegd gezag kennis heeft gegeven
van de bevindingen en het oordeel, bedoeld in artikel 10, eerste
lid, of binnen vijf jaar na openbaarmaking van een rapport als
bedoeld in artikel 17 van de Wet Huis voor klokkenluiders door
de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders, dan wel
binnen vijf jaar nadat de melding anderszins is afgehandeld.

Als u van mening bent dat u bent benadeeld omdat u: • een
melding van een vermoeden van een misstand heeft gedaan;
of
• vertrouwenspersoon integriteit bent of bent geweest;
kunt u een procedure starten. Een procedure kunt u voeren
door uw ervaren benadeling voor te leggen aan de
geschillencommissie en/of de kantonrechter.

-

De melder, de vertrouwenspersoon integriteit of de gewezen
H13
vertrouwenspersoon integriteit die zijn zienswijze naar voren
brengt met betrekking tot een voorgenomen beslissing of
handeling die naar zijn oordeel een benadeling inhoudt als
gevolg van een melding of van de uitoefening van zijn functie als
vertrouwenspersoon integriteit, kan aanspraak maken op een
tegemoetkoming in de kosten, indien:
a. het voornemen is kenbaar gemaakt binnen de in het eerste
lid, onder b, genoemde termijn, en
b. in de zienswijze naar voren wordt gebracht dat de
voorgenomen beslissing of handeling het gevolg is van de
melding of van de uitoefening van zijn functie als
vertrouwenspersoon integriteit.

-

1247 Interne
13 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

H13 (B14)

Voor het voeren van een procedure ontvangt u een
vergoeding als:
• de benadeling heeft plaatsgevonden binnen vijf jaar nadat:
- uw werkgever de resultaten van het onderzoek naar
aanleiding van uw melding en het oordeel over dat
onderzoek aan u heeft laten weten;
- het Huis voor Klokkenluiders het rapport naar aanleiding
van uw melding openbaar heeft gemaakt; of
- uw melding op een andere manier is afgehandeld.

Dit artikellid is meegenomen in de vertaling van lid 1.

-

Volgnr. Regeling

1248 Interne
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1249 Interne
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1250 Interne
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1251 Interne
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1252 Interne
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1253 Interne
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1254 Interne
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

13 lid 3

De melder, de vertrouwenspersoon integriteit, of de gewezen
vertrouwenspersoon integriteit richt een verzoek om een
tegemoetkoming aan het bevoegd gezag.

H13

-

Dit artikellid is meegenomen in vertaling van lid 1.

-

13 lid 4

Aanspraak op een tegemoetkoming bestaat alleen voor zover in H13
verband met de in het eerste en tweede lid bedoelde
procedures daadwerkelijk kosten worden of zijn gemaakt met
betrekking tot door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand.
De tegemoetkoming voor iedere afzonderlijke procedure,
H13 en §27.4
bedoeld in artikel 13, eerste en tweede lid, is gelijk aan
tweemaal het bedrag, genoemd in onderdeel B1 van de bijlage
bij het Besluit proceskosten bestuursrecht.

• en u kosten heeft gemaakt voor beroepsmatige
rechtsbijstand vanwege de procedure.

In de vertaling van lid 1 istaat het eerste zwarte bolletje,
waarop deze volgt.

-

14 lid 2

Artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht is van
overeenkomstige toepassing.

H13

15 lid 1

Het bevoegd gezag beslist binnen zes weken op het verzoek.

H13

Hierbij geldt dat u voor maximaal drie met elkaar
samenhangende procedures recht heeft op een vergoeding
voor één procedure. Bij vier of meer met elkaar
samenhangende procedures heeft u recht op een vergoeding
van momenteel € 1575,-.
U kunt deze vergoeding aanvragen bij uw werkgever, die
hierover binnen zes weken moet beslissen.

15 lid 2

Het bevoegd gezag kan de beslissing voor ten hoogste vier
weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk
mededeling gedaan.

16

14 lid 1

De vergoeding bedraagt momenteel € 1050,- per procedure. Het in de cao opgenomen bedrag is gelijk aan tweemaal het bedrag waar in dit artikellid naar wordt verwezen. Dit
is ook zo vastgelegd in pargraaf 27.4 over de indexering
van bedragen.
In de Nota van toelichting waarmee deze regeling is
geformaliseerd stond toegelicht wat deze verwijzing
inhield (Stb. 2016, 542)

-

-

-

H13

Als dit niet lukt kan uw werkgever de beslissing maximaal vier weken uitstellen. In dat geval ontvangt u daarvan schriftelijk
bericht.

-

Degene aan wie een tegemoetkoming is toegekend, kan worden H13
verplicht tot terugbetaling, indien hij de procedure waarop de
tegemoetkoming betrekking heeft voortijdig staakt. Deze
verplichting geldt niet, indien het staken van de procedure
direct voortvloeit uit de intrekking door het bevoegd gezag van
de beslissing of het herzien van de handeling, waartegen de
procedure is gericht.

Uw werkgever kan u verplichten de vergoeding terug te
betalen als u de procedure waarvoor u de vergoeding heeft
ontvangen stopt voordat die is afgerond. Dit is niet het geval
als u de procedure stopt omdat uw werkgever de benadeling
heeft beëindigd of omdat de werkgever de beslissing intrekt
waartegen u de procedure voert.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1255 Interne
17 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

Als een beslissing of handeling of een voorgenomen beslissing of H13
handeling waarvoor op grond van artikel 13 aanspraak bestaat
op een tegemoetkoming in de kosten van de procedures, in de
bezwaarprocedure of zienswijzeprocedure wordt herroepen
wegens een aan het bevoegd gezag te wijten onrechtmatigheid
of de bestreden beslissing of handeling als gevolg van een
uitspraak van de rechter die onherroepelijk is geworden wordt
vernietigd, waarbij de rechtsgevolgen niet in stand worden
gelaten, vergoedt het bevoegd gezag voor iedere afzonderlijke
procedure aan de melder, de vertrouwenspersoon integriteit of
de gewezen vertrouwenspersoon integriteit alle daadwerkelijk
en in redelijkheid door hem gemaakte kosten als bedoeld in
artikel 1 van het Besluit proceskosten bestuursrecht, met dien
verstande dat:
a. de vergoeding wordt toegekend zonder toepassing van het
tariefsysteem in voornoemd besluit;
b. de kosten van door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand worden vergoed voor een bedrag van ten
hoogste € 250 per uur tot een bedrag van ten hoogste € 6.000,
beide bedragen exclusief BTW en kantoorkosten;
c. aan de betrokkene toegekende bedragen waarop hij op grond
van een ander wettelijk voorschrift of een uitspraak van een
gerechtelijke instantie aanspraak heeft in verband met de
vergoeding van kosten als bedoeld in dit artikel, in aftrek
worden gebracht op de vergoeding.

U heeft recht op een hogere vergoeding als er een definitief gerechtelijk oordeel is waarin staat dat u bent benadeeld
vanwege uw melding. U heeft in dat geval recht op
vergoeding van al uw redelijk gemaakte kosten. Hierbij geldt
een maximale vergoeding voor beroepsmatig verleende
bijstand van momenteel € 265,29 per uur, en momenteel €
6.367,06 voor de hele procedure. Deze bedragen zijn
exclusief BTW en kantoorkosten, die wel worden vergoed.
Op deze hogere vergoeding wordt een mogelijke andere
vergoeding die u ontvangt op grond van een wettelijk
voorschrift of van een rechtelijke uitspraak in mindering
gebracht.

-

1256 Interne
17 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1257 Interne
18 lid 1
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1258 Interne
18 lid 2
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

De in het eerste lid genoemde bedragen worden per 1 januari
van elk jaar bij ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van
de consumentenprijsindex, geldend voor de maand september
van het voorafgaande jaar.

§27.4

Maximale verhoogde vergoeding beroepsmatige bijstand bij
procedure bij benadeling bij benadeling melden vermoeden
van een misstand (per uur en totaal) |
Consumentenprijsindex september-september

-

-

Het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie
wordt ingetrokken.

H13

-

Dit was de grondslag voor het intrekken van het ‘Besluit
melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie’.
Dit artikellid is niet overgenomen, want deze bepaling is
niet meer relevant.

-

Op een melding ingediend bij de Commissie integriteit overheid H13
voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit blijft
hetgeen ter zake was bepaald in het Besluit melden vermoeden
van misstand bij Rijk en Politie van toepassing.

-

1259 Interne
19
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

[Red: Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

-

Dit was de grondslag voor de toepassing van het ‘Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie’ op
meldingen die waren ingediend bij de Commissie
Integriteit overheid voor het tijdstip van inwerkingtreding
van dit besluit.
Dit artikellid is niet overgenomen, want deze
overgangsbepaling is uitgewerkt.
Dit was de grondslag voor het wijzigen van het ‘Algemeen militair ambtenarenreglement’.
Dit artikel is niet overgenomen, want de wijziging van dit
reglement is gerealiseerd en niet relevant voor de CAO
Rijk.

H13

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1260 Interne
20
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1261 Interne
21
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie

[Red: Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

H13

-

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst zendt binnen vijf jaar H13
na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal
een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit
besluit in de praktijk.

-

Dit was de grondslag voor het wijzigen van het ‘Burgerlijk ambtenarenreglement defensie’.
Dit artikel is niet overgenomen, want de wijziging van dit
reglement is gerealiseerd en niet relevant voor de CAO
Rijk.
Dit was de grondslag voor het zenden van een verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de
effecten van dit besluit in de praktijk. Wat de werkgever
toezendt aan de Staten-Generaal is geen aangelenheid
om in de cao te regelen.

1262 Interne
22
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1263 Interne
23
klokkenluidersr
egeling Rijk,
Politie en
Defensie
1264 -

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

H13

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van dit
besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Dit besluit wordt aangehaald als: Interne klokkenluidersregeling H13
Rijk, Politie en Defensie.

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van dit besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

-

H13

In uw werk kunt u tegen situaties aanlopen waarvan u denkt
dat dit een misstand is. Bij een misstand is het
maatschappelijk belang in het geding. Bijvoorbeeld als er
gevaar is voor de volksgezondheid, de veiligheid van
personen of voor aantasting van het milieu. Of als het goed
functioneren van de overheid in gevaar komt door een
onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
U kunt een vermoeden van een misstand melden. Als u dat
doet gelden daarbij de regels en voorzieningen zoals
opgenomen in deze paragraaf. Dit is alleen anders als u
werkzaam bent bij de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst, waar een andere regeling geldt.

Nieuw toegevoegd als inleiding van het hoofdstuk van de cao. De voorbeelden van misstanden zijn ontleend aan de
Nota van toelichting bij de formalisering van de Regeling
(Stb. 2016, 542).

1265 Nadere
1
regeling
aflopende
toelage artikel
18 BBRA 1984

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Bezoldigingsbesluit:
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
b. toelage onregelmatige dienst:
de toelage, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het
Bezoldigingsbesluit;
c. salaris:
het salaris in de zin van het Bezoldigingsbesluit;
d. toelage:
de aflopende toelage, bedoeld in artikel 18 van het
Bezoldigingsbesluit;
e. ambtenaar:
degene die aanspraak heeft op een toelage;
f. uitkeringsperiode:
de periode waarover een toelage zich uitstrekt;
g. berekeningsbasis:
het bedrag dat de basis vormt voor de berekening van een
toelage.

-

-

Dit waren de in de eigenstandige regeling gehanteerde
definities (deels verwijzingen naar het BBRA 1984). In de
cao zijn de bepalingen van artikel 18 en deze regeling
samengebracht in paragraaf 7.7. van de cao . De meeste
definities zijn daarom niet meer nodig. Door in die
paragraaf te omschrijven wat ermee wordt bedoeld zijn
de definities van uitkeringsperiode en berekeningsbasis
niet nodig.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1266 Nadere
2
regeling
aflopende
toelage artikel
18 BBRA 1984

De berekeningsbasis voor de toelage is het bedrag dat de
§7.4
ambtenaar over de twaalf kalendermaanden, voorafgaande aan
de datum waarop de in artikel 18, eerste lid, van het
Bezoldigingsbesluit bedoelde blijvende verlaging van zijn
bezoldiging intreedt, gemiddeld per maand aan toelage
onregelmatige dienst heeft genoten, verminderd met het
bedrag dat hij daarna in totaal per maand gaat genieten aan
toelage onregelmatige dienst.

De hoogte van uw aflopende toelage wordt berekend op
basis van het verschil tussen:
• het bedrag dat u aan toelage voor onregelmatige dienst
ontvangt sinds de vermindering en
• het bedrag dat u de afgelopen 12 maanden gemiddeld per
maand aan die toelage heeft ontvangen.

-

1267 Nadere
3
regeling
aflopende
toelage artikel
18 BBRA 1984

De uitkeringsperiode voor de toelage is gelijk aan het naar
§7.4
boven op een maand afgeronde één vierde gedeelte van de tijd,
gedurende welke de ambtenaar, direct voorafgaande aan het
tijdstip van de in artikel 18, eerste lid, van het
Bezoldigingsbesluit bedoelde blijvende verlaging van de
bezoldiging, zonder onderbreking van twaalf maanden of langer
toelage onregelmatige dienst heeft genoten. Aan de
uitkeringsperiode voor de toelage is een maximum verbonden
van drie jaar.

De uitkeringsperiode van uw aflopende toelage bedraagt
1/4e deel van de periode waarin u de toelage voor
onregelmatige dienst heeft ontvangen, naar boven afgerond
op een maand, maar niet langer dan 36 maanden.

-

1268 Nadere
4
regeling
aflopende
toelage artikel
18 BBRA 1984

De hoogte van de toelage wordt bepaald door de
§7.4
uitkeringsperiode voor de toelage in drie gelijke delen te
splitsen, waarbij te beginnen met het eerste deel, afronding
naar boven plaatsvindt op een hele maand, met dien verstande,
dat hierdoor de ingevolge artikel 3 vastgestelde totale duur van
de uitkeringsperiode van de toelage niet mag worden
overschreden.
Gedurende deze drie deelperioden bedraagt de toelage
achtereenvolgens 75%, 50% en 25% van de voor de
desbetreffende maand(en) van toepassing zijnde
berekeningsbasis.
Indien de in artikel 18, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit
§7.4
bedoelde blijvende inkomstenvermindering intreedt op de
eerste dag van een maand, vangt de toelage op die datum aan.
Treedt deze vermindering in op een andere dag van de maand,
dan gaat de toelage in op de eerste dag van de erop volgende
maand. In het laatste geval wordt aan de ambtenaar over de
maand waarin de inkomstenvermindering intreedt, een
aanvulling verleend op het door hem over die maand genoten
bedrag aan toelage onregelmatige dienst, tot het gemiddelde
maandbedrag dat hij hieraan over de twaalf maanden,
voorafgaande aan vorenbedoelde inkomstenvermindering,
heeft genoten.

Uw uitkeringsperiode wordt verdeeld in drie gelijke
tijdvakken. Als de tijdvakken niet uitkomen op hele
maanden, wordt het eerste of worden het eerste en het
tweede tijdvak naar boven afgerond op een maand.

-

-

Als de vermindering van uw toelage voor onregelmatige
dienst niet ingaat op de eerste dag van een maand, dan gaat
uw aflopende toelage in op de eerste dag van de
daaropvolgende maand. Over de maand waarin de verlaging
is ingegaan ontvangt u een aanvulling op uw toelage voor
onregelmatige dienst tot de hoogte van uw toelage voor
onregelmatige dienst voorafgaand aan de verlaging.

-

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 25 april 1992.

-

-

1269 Nadere
5
regeling
aflopende
toelage artikel
18 BBRA 1984

1270 Nadere
6
regeling
aflopende
toelage artikel
18 BBRA 1984

Uw aflopende toelage bedraagt: Tijdvak (maximaal 12
maanden per tijdvak) %- van het verschil
Eerste tijdvak 75%
Tweede tijdvak 50%
Derde tijdvak 25%

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van dit
besluit.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1271 Nadere
7
regeling
aflopende
toelage artikel
18 BBRA 1984

Dit besluit kan worden aangehaald als Nadere regeling
aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984.

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van dit besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1272 Nadere regels 1
benoemingspe
riode
ambtenaren
topmanageme
ntgroep

In het belang van de dienst kan de minister van Binnenlandse
H17
Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de
minister wie het mede aangaat, aan de ambtenaar die is
aangesteld in het ambt van lid van de topmanagementgroep
opdragen zijn functie na afloop van de vastgestelde
benoemingsperiode, genoemd in artikel 7, vierde lid van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, gedurende een bepaalde
periode te blijven vervullen.

Als lid van de TMG wordt u steeds voor een termijn van
maximaal zeven jaar benoemd in een TMG-functie. Deze
benoemingstermijn kan door uw werkgever in bijzondere
gevallen worden verlengd of verkort.

1273 Nadere regels 2
benoemingspe
riode
ambtenaren
topmanageme
ntgroep

In het belang van de dienst kan de benoeming van een
H17
ambtenaar in een functie genoemd in artikel 7, vierde lid, van
het Algemeen Rijksambtenarenreglement voor het aflopen van
de vastgestelde benoemingsperiode, genoemd in artikel 7,
vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, door
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in
overeenstemming met de minister wie het mede aangaat,
worden beëindigd.

-

Verwerkt in de vertaling van artikel 1.

1274 Nadere regels 3 lid 1
benoemingspe
riode
ambtenaren
topmanageme
ntgroep

Te rekenen vanaf de datum waarop de benoeming, hetzij door H17
voortijdige beëindiging, hetzij van rechtswege, is geëindigd,
worden door of namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gedurende een periode van 24 maanden
inspanningen verricht om te komen tot een nieuwe benoeming
van de ambtenaar. Gedurende die periode kunnen aan de
ambtenaar door of namens de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties tijdelijk andere werkzaamheden worden
opdragen, zonder dat sprake is van een hernieuwde benoeming.

Als uw benoemingstermijn is verstreken start een
zoektermijn van maximaal 24 maanden als u nog niet in een
andere TMG-functie of met uw instemming in een andere
functie bent benoemd. In deze termijn zoekt u samen met
uw werkgever naar een andere functie. Tijdens deze
zoektermijn bent u buitengewoon adviseur en kan uw
werkgever u werkzaamheden opdragen.

Dat de zoekperiode maximaal 24 maanden bedraagt maar korter als er eerder een andere functie is gevonden
alsmede de toevoeging “of met uw instemming een
andere functie bent benoemd” volgt wel uit deze bepaling
maar is in de cao expliciet gemaakt.

1275 Nadere regels 3 lid 2
benoemingspe
riode
ambtenaren
topmanageme
ntgroep

Binnen een maand na de in het eerste lid bedoelde datum kan H17
de ambtenaar een aanvraag indienen om de termijn van 24
maanden met 6 maanden bekorten. De minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluit op die
aanvraag. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd wordt de
ambtenaar een vergoeding verleend ter grootte van zijn
bezoldiging vermeerderd met de tegemoetkoming ingevolge het
Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel, waarop hij
aanspraak zou hebben in de zes maanden waarmee de termijn
van 24 maanden is bekort.

In de eerste maand van uw zoektermijn kunt u uw werkgever vragen om de zoektermijn zes maanden eerder te
beëindigen. Als uw zoektermijn wordt beperkt tot maximaal
achttien maanden, ontvangt u een uitkering van zesmaal uw
maandinkomen.

-

Artikel arbeidsrecht

-

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Artikel arbeidsrecht

-

-

1276 Nadere regels 3 lid 3
benoemingspe
riode
ambtenaren
topmanageme
ntgroep

Wanneer de ambtenaar niet in een andere functie wordt
H17
benoemd, wordt hem aan het einde van de, eventueel bekorte,
termijn van 24 maanden eervol ontslag worden verleend op
grond van artikel 99 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, waarbij hem een uitkering wordt
toegekend die 110% bedraagt van hetgeen in artikel 99, tweede
lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement als
minimumvoorziening is opgenomen.

1277 Raamregeling
Telewerken

1

In deze regeling wordt verstaan onder:
§11.2
a. Onze Minister: het hoofd van het betrokken ministerie;
b. de ambtenaar: degene die is aangesteld op basis van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal of het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken;
c. telewerken: het verrichten van werkzaamheden ten behoeve
van de dienst in de woning van de ambtenaar waarbij gebruik
wordt gemaakt van informatie- en telecommunicatietechnologie;
d. woning: de gelegenheid waar de ambtenaar blijkens de
basisregistratie personen woont.

1278 Raamregeling
Telewerken

2

1279 Raamregeling
Telewerken

3

In deze regeling wordt verstaan onder betrokkene:
§11.2
a. de ambtenaar die uit hoofde van zijn functie verplicht is om
te telewerken;
b. de ambtenaar die op vrijwillige basis één of meer werkdagen
per week telewerkt.
Voor de toepassing van deze regeling worden met Onze
§11.2
Minister gelijkgesteld het tot aanstelling bevoegd gezag als
bedoeld in artikel 3 van het Ambtenarenreglement StatenGeneraal, de vice-president van de Raad van State, het College
van de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de
directeur van het kabinet van de Koning, de kanselier der
Nederlandse Orden en de voorzitter van de Hoge Raad van Adel.

U kunt uw leidinggevende vragen om te mogen telewerken.
Hiervoor krijgt u toestemming als dit ook in het belang is van
de organisatie.
Uw leidinggevende kan u ook verplichten om te telewerken
als dit voor uw functie nodig is.
Dit is in de cao algemeen geregeld in paragraaf 1.2
waarin alle werkgevers binnen de sector Rijk zijn vermeld.

1280 Raamregeling
Telewerken

4 lid 1

-

Meegenomen bij de vertaling van artikel 2

-

1281 Raamregeling
Telewerken
1282 Raamregeling
Telewerken

4 lid 2

De ambtenaar die op vrijwillige basis een of meer dagen per
§11.2
week wil telewerken kan daartoe bij het bevoegd gezag een
aanvraag indienen.
Een aanvraag kan worden toegewezen indien het belang van de §11.2
dienst daarbij is gebaat.
Met betrokkene worden de afspraken over telewerken
§11.2
schriftelijk vastgelegd.

-

Meegenomen bij de vertaling van artikel 2

-

Voor u gaat telewerken maakt u daar samen met uw
leidinggevende afspraken over die schriftelijk worden
vastgelegd.

-

-

5 lid 1

Als het aan het einde van uw zoektermijn niet is gelukt om
voor u een andere functie te vinden, zal uw werkgever
voorstellen uw arbeidsovereenkomst met wederzijds
goedvinden te beëindigen. Als u daar niet mee instemt zal
uw werkgever de kantonrechter verzoeken om uw
arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als uw
arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden of
als de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst ontbindt,
heeft u recht op een aanvulling op uw WW-uitkering die
110% bedraagt van de aanvulling op de ww die in deze cao
geregeld is.
U kunt één of meer dagen per week thuis werken of op een
andere plek dan uw reguliere werklocatie. Dit heet
telewerken. ‘

Bijzonderheden

De definitie van telewerken is ruimer geworden in de cao en hoeft niet meer de woning van de werknemer te
betreffen.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1283 Raamregeling
Telewerken

5 lid 2

De afspraken, bedoeld in het eerste lid, hebben in ieder geval
§11.2
betrekking op:
a. de eisen die voortvloeien uit het bepaalde bij of krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet;
b. de bereikbaarheid van betrokkene;
c. de wijze van terugkoppeling met de organisatie;
d. de te verrichten werkzaamheden;
e. de aan betrokkene te verlenen telewerkvoorzieningen;
f. de wijze waarop de telewerkvoorzieningen worden verleend;
g. de periode waarin betrokkene telewerkt;
h. het aantal dagen per week en de dagen waarop betrokkene
telewerkt;
i. de wijze van en de gronden voor beëindiging van het
telewerken;
j. de gevolgen die beëindiging van het telewerken heeft voor de
verleende telewerkvoorzieningen;
k. informatiebeveiliging;
l. privacy-aspecten.

Bij het maken van de afspraken gebruikt u samen de checklist Woord 'checklist' bevat link naar de checklist in bijlage 9
die daarvoor is opgesteld en opgenomen in bijlage 11 van de van de cao. De inhoud daarvan is afkomstig uit de
cao.
Handreiking Tijd, Plaats- en Apparaatonafhankelijk
Werken voor leidinggevenden, medewerkers en
bedrijfsvoeringspecialisten van rijksorganisaties.

-

1284 Raamregeling
Telewerken

6

De telewerkvoorzieningen, bedoeld in artikel 5, tweede lid,
onderdeel e, kunnen zijn:
a. een computer en bijbehorende noodzakelijke apparatuur;
b. de inrichting van de werkruimte;
c. een fax;
d. een mobiele telefoon;
e. de aanleg van een extra telefoonlijn;
f. een volledige vergoeding van alle voor de dienst gemaakte
telefoonkosten;
g. een volledige vergoeding van alle voor de dienst gemaakte
internetkosten;
h. een vergoeding van de kosten voor gebruik privé-ruimte.

-

-

1285 Raamregeling
Telewerken

7 lid 1

De telewerkvoorzieningen, bedoeld in artikel 6, onderdelen a
§11.2
tot en met h, worden aan de betrokkene, als bedoeld in artikel
2, onderdeel a, ter beschikking gesteld, verstrekt of vergoed
voorzover deze voorzieningen voor betrokkene noodzakelijk zijn
om te kunnen telewerken.

Als u verplicht telewerkt krijgt u de telewerkvoorzieningen
die u daarvoor nodig heeft van uw werkgever in eigendom of
in bruikleen, of u krijgt de kosten daarvan vergoed.

1286 Raamregeling
Telewerken

7 lid 2

Indien voor het telewerken gebruik wordt gemaakt van een
eigen computer kan aan betrokkene een onbelaste vergoeding
van € 25 (f 55,09) per maand worden verleend. Het bevoegd
gezag kan deze vergoeding verlagen indien betrokkene van het
bevoegd gezag een bijdrage in de aanschafkosten van de
computer heeft ontvangen.

§11.2

Als u verplicht telewerkt en gebruik maakt van een eigen
computer dan kunt u daarvoor een vergoeding van €25 per
maand ontvangen of minder als uw werkgever u een
vergoeding voor de aanschaf van een computer heeft
gegeven.

1287 Raamregeling
Telewerken

7 lid 3

De vergoeding, als bedoeld in artikel 6, onderdeel h, bedraagt
voor betrokkene, als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, € 72,23
bruto per maand.

§11.2

Als u thuis telewerkt heeft u recht op een vergoeding voor de Zie opmerking over bruto bij lid 2.
kosten die u daardoor maakt. Deze vergoeding bedraagt
momenteel €81,83 per maand.

§11.2

Bijzonderheden

Partijen hebben besloten dat het niet nodig is om in de
cao niet op te nemen wat onder telewerkvoorzieningen
moet worden verstaan.

Artikel arbeidsrecht

-

In de cao is in paragraaf 1.6 onder het kopje bruto
bedragen vermeld dat bedragen altijd bruto zijn, tenzij
expliciet vermeld dat het netto is. Of daarbij
loonbelasting, werknemerspremies, of pensioenpremies
moet inhouden, volgt uit wettelijke voorschriften en het
ABP-pensioenreglement. De telewerkvergoeding is van de
laatste twee genoemde vrijgesteld en uit de toelichting op
de oorspronkelijke regeling (Stcrt. 2001, 61) blijkt dat de
toevoeging “netto” volgt uit de fiscale behandeling en niet
is bedoeld als een netto toezegging.
-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1288 Raamregeling
Telewerken

7 lid 4

§27.4

Het vergoedingsbedrag voor verplicht thuis telewerken |
Afspraken loonsverhoging CAO Rijk.

-

1289 Raamregeling
Telewerken

7 lid 5

Het in het derde lid genoemde bedrag wordt aangepast
overeenkomstig een algemene wijziging van het salaris van het
burgerlijk rijkspersoneel met ingang van de dag waarop de
salariswijziging van kracht wordt.
Onze Minister kan ten aanzien van de vergoeding, bedoeld in
het derde lid, afwijkende regels vaststellen.

§11.2

Als er afwijkende regels zijn gesteld op grond van dit
artikellid zijn die nu opgenomen in het
personeelsreglement van de betreffende organisatie.

-

1290 Raamregeling
Telewerken

8

De telewerkvoorzieningen, bedoeld in artikel 6, onderdelen a
tot en met g, kunnen door het bevoegd gezag aan de
betrokkene, als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, ter
beschikking worden gesteld, worden verstrekt of worden
vergoed voor zover deze voorzieningen voor betrokkene
noodzakelijk zijn om te kunnen telewerken.

§11.2

Uw werkgever kan over de vergoeding bij thuis telewerken
met vakbonden andere afspraken maken. Als dat zo is, dan
zijn die afspraken opgenomen in het personeelsreglement
van uw organisatie.
Als u op eigen verzoek telewerkt krijgt u als dat noodzakelijk
is om te kunnen telewerken daarvoor de benodigde
telewerkvoorzieningen van uw werkgever in eigendom of in
bruikleen, of een vergoeding voor de kosten daarvan.

-

-

1291 Raamregeling
Telewerken

9

Onze Minister kan voor de uitvoering van deze regeling nadere
regels vaststellen.

§11.2

1292 Raamregeling
Telewerken

9a

Artikel 8, tweede lid, zoals dat luidde voor 1 september 2018,
§25.7
blijft tot 1 juli 2020 van toepassing op de betrokkene die voor 1
september 2018 een vergoeding is verleend op grond van die
bepaling.

Als u op eigen verzoek telewerkt en u voor 1 september 2018
daarom een vergoeding voor het gebruik van de eigen
computer ontving, dan houdt u deze vergoeding tot 1 juli
2020.

Deze overgangsbepaling is vanwege het vervallen van de afspraken over vrijwillig thuiswerken (de
telewerkvergoeding). Afspraak was dat artikel 8 lid 2 van
de Raamregeling per 1 september 2018 kwam te vervallen
maar dat werkeners die de daarin opgenomen vergoeding
ontvingen die tot en met 30 juni 2020 houden. Omdat
deze overgangsbepaling nog werking had gedurende de
looptijd van de cao is deze opgenomen in het hoofdstuk
met overgangsbepalingen

1293 Raamregeling
Telewerken

10

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2001.

§11.2

-

1294 Raamregeling
Telewerken

11

Deze regeling wordt aangehaald als: Raamregeling Telewerken

§11.2

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van dit
besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.
Dit was de bepaling voor de citeertitel van dit besluit.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1295 Regeling
aanwijzing
TMG-functies

1

Benoeming als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Algemeen H17
Rijksambtenarenreglement, van een lid van de
topmanagementgroep vindt plaats in een van de volgende
functies:
a. secretaris-generaal
directeur-generaal
inspecteur-generaal
thesaurier-generaal
directeur van het Centraal Planbureau
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
directeur Planbureau voor de Leefomgeving
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
ABDTOPconsultant

In het personeelsreglement van uw organisatie kunnen
Als er nadere regels zijn gesteld op grond van dit artikellid andere afspraken met vakbonden of ondernemingsraad over zijn die nu opgenomen in het personeelsreglement van de
telewerken zijn opgenomen.
betreffende organisatie.

Bij het bepalen van uw salarisschaal wordt onderscheid
gemaakt tussen TMG-functies in groep A en groep B. Dit
betreft momenteel de volgende functies:
A. secretaris-generaal
directeur-generaal
inspecteur-generaal
thesaurier-generaal
directeur van het Centraal Planbureau
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
directeur Planbureau voor de Leefomgeving
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
ABDTOPconsultant

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1296 Regeling
aanwijzing
TMG-functies

1 vervolg

. plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat
algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van
Defensie
hoofddirecteur Beleid bij het Ministerie van Defensie
hoofddirecteur Financiën en Control bij het Ministerie van
Defensie
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van
Justitie en Veiligheid
hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het
Ministerie van Justitie en Veiligheid
hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het Ministerie
van Justitie en Veiligheid

H17

1297 Regeling
aanwijzing
TMG-functies

1 vervolg

hoofd van de Inspectie Justitie en Veiligheid bij het Ministerie
H17
van Justitie en Veiligheid
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken
inspecteur-generaal der Mijnen bij Staatstoezicht op de Mijnen
bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
ABDTOPConsultant
algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het Ministerie van
Financiën.

Bijzonderheden

B. plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van
Defensie
hoofddirecteur Financiën en Control bij het ministerie van
Defensie
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van
Economische Zaken en
Klimaat
algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat
inspecteur-generaal der Mijnen bij Staatstoezicht op de
Mijnen bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat
algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het ministerie van
Financiën.
hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut bij het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het
ministerie van Infrastructuur
en
Waterstaat
plaatsvervangend
secretaris-generaal bij het ministerie van
Justitie en Veiligheid
hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het
ministerie van Justitie en
Veiligheid
hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie
van Justitie en Veiligheid
inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid bij
het ministerie van Justitie
en Veiligheid plaatsvervangend secretaris-generaal bij het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit plaatsvervangend secretaris-generaal bij het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
ABDTOPconsultant

1298 Regeling
aanwijzing
TMG-functies

2

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

H17

Of voor u in de functie van ABDTOPconsultant groep A of
groep B geldt, is afhankelijk van het niveau van uw functie.
-

1299 Regeling
aanwijzing
TMG-functies

3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing TMGfuncties.

H17

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van deze
regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.
Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1300 Regeling
1 lid 1
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Ambtenaar in de zin van deze regeling is degene op wie het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb.
1983, 571) van toepassing is.

-

-

De inhoud van deze regeling is niet technisch omgezet in de cao vanwege het vervallen van de bezwaar- en
beroepsprocedure door invoering van de Wnra. In plaats
daarvan hebben partijen vervangende afspraken gemaakt
over de omgang met geschillen. Deze afspraken zijn
vastgelegd in de Arbeidsvoorwaarden-overeenkomst
sector Rijk 2018-2020 en verankerd in paragrafen 6.1 en
16.2 van de cao. Een geschil over de juiste salarisschaal
geeft rechtstreeks toegang tot de Geschillencommissie.
Zie ook de website van de Geschillencommissie
(www.geschillencommissierijk.nl) voor informatie over de
werkwijze van de commissie.

1301 Regeling
1 lid 2
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Deze regeling is niet van toepassing op de ambtenaar voor wie
een bijzondere regeling geldt als bedoeld in artikel 13 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement (Stb. 1931, 248) of in
bepalingen van dezelfde strekking in een soortgelijke regeling.

-

-

Zie de opmerking bij lid 1.

-

1302 Regeling
2
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bezoldigingsbesluit:
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
b. functie:
de functie in de zin van het bezoldigingsbesluit;
c. bevoegd gezag:
het voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid van
artikel 5 van het bezoldigingsbesluit bevoegde gezag, met dien
verstande dat in voorkomende gevallen de Kroon in dezen
wordt vertegenwoordigd door de minister wie het aangaat;
d. waarderingsuitkomst:
de uitkomst van de bepaling van zwaarte van de functie van de
ambtenaar als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het
bezoldigingsbesluit.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1303 Regeling
3
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Het bevoegd gezag stelt de ambtenaar schriftelijk en met
redenen omkleed in kennis van de voorgenomen
waarderingsuitkomst. Daarbij wordt de ambtenaar gewezen op
de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen op de wijze
als bedoeld in artikel 4.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1304 Regeling
4
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Binnen vier weken na ontvangst van de in artikel 3 bedoelde
kennisgeving kan de ambtenaar bij het bevoegd gezag tegen de
voorgenomen waarderingsuitkomst schriftelijk en met redenen
omkleed zijn bedenkingen indienen. Het bevoegd gezag stelt de
waarderingsuitkomst vast, wanneer de ambtenaar binnen deze
termijn geen bedenkingen heeft ingediend.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1305 Regeling
5
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Binnen 13 weken na ontvangst van de in artikel 4 bedoelde
bedenkingen stelt het bevoegd gezag de waarderingsuitkomst al
dan niet gewijzigd vast.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1306 Regeling
6
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Indien de ambtenaar bezwaar maakt tegen de vastgestelde
waarderingsuitkomst vraagt het bevoegd gezag binnen twee
weken na ontvangst van het bezwaar daaromtrent het advies
aan de in artikel 7 bedoelde bezwarencommissie.

-

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1307 Regeling
7 lid 1
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Er is een commissie van advies bezwaren functiewaardering,
nader te noemen; de bezwarencommissie.

-

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1308 Regeling
7 lid 2
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Voor de behandeling van een bezwaar bestaat de
bezwarencommissie uit: de voorzitter, tevens lid, dan wel een
plaatsvervangend voorzitter, tevens lid; één lid dat door de
voorzitter dan wel diens plaatsvervanger wordt aangewezen uit
de groep personen bedoeld in het zevende lid onder a; en één
lid dat door de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger wordt
aangewezen uit de groep van personen bedoeld in het zevende
lid onder b.
De bezwarencommissie wordt bijgestaan door een secretaris die deel uitmaakt van een secretariaat. De Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt er zorg voor
dat een secretariaat ter beschikking wordt gesteld van de
bezwarencommissie.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1310 Regeling
7 lid 4
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

De voorzitter en zijn plaatsvervanger, zomede de in het zevende lid bedoelde personen, worden benoemd door de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die eveneens
bevoegd is een benoeming in te trekken.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1311 Regeling
7 lid 5
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

De benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend
voorzitters is onderwerp van overleg met de Centrale
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken
bedoeld in artikel 105 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement.

-

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1312 Regeling
7 lid 6
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Behoudens in geval zulks plaatsvindt op verzoek van de
betrokkenen wordt omtrent een intrekking van de benoeming
van de in het vijfde lid bedoelde personen niet beslist dan na
overleg met de in dat lid genoemde commissie.

-

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1309 Regeling
7 lid 3
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1313 Regeling
7 lid 7
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

De voor aanwijzing als bedoeld in het tweede lid in aanmerking komende personen worden onderscheiden in twee groepen te
weten:
a. een groep van tenminste zes personen benoemd ingevolge
het bepaalde in het vierde lid, op voordracht van de
Interdepartementale Coördinatievergadering Personeelsbeleid
Rijksdienst;
b. een groep van tenminste zes personen benoemd ingevolge
het bepaalde in het vierde lid, op voordracht van de tot de
Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in
Ambtenarenzaken toegelaten centrales van verenigingen van
ambtenaren.
Bij de samenstelling van de bezwarencommissie voor de
behandeling van een haar toegezonden bezwaar als bedoeld in
artikel 6, wijst de voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger,
geen personen aan die behoren tot het personeel van – of
ressorteren onder – hetzelfde ministerie, als dat waaronder de
ambtenaar wiens bezwaar door de bezwarencommissie
behandeld wordt, ressorteert.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1315 Regeling
9 lid 1
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

De beslissing inzake het uit te brengen advies wordt door de
bezwarencommissie genomen in voltallige samenstelling en bij
meerderheid van stemmen. Wanneer bij de beraadslagingen
inzake het uit te brengen advies meer dan twee gevoelens zijn
geuit, wordt beslist in de zin die het meest overeenkomt met
het gevoelen van de meerderheid.

-

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1316 Regeling
9 lid 2
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Het is de leden en hun plaatsvervangers verboden met
betrekking tot een te behandelen bezwaar:
a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen verder bekend
te maken dan voor de uitoefening van hun functie in de
bezwarencommissie gevorderd wordt;
b. anders dan ter zitting, zich in te laten in enig onderhoud of
gesprek met de desbetreffende ambtenaren of het bevoegd
gezag;
c. de gevoelens te openbaren welke in de commissie zijn geuit
bij de beraadslaging omtrent het uit te brengen advies.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1317 Regeling
10
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

De zittingen der bezwarencommissie zijn niet openbaar.

-

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1318 Regeling
11 lid 1
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Het advies, dat met redenen is omkleed, wordt door de
voorzitter dan wel de plaatsvervangend voorzitter en de
secretaris ondertekend en toegezonden aan het bevoegd gezag.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1314 Regeling
8
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1319 Regeling
11 lid 2
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Een gewaarmerkt afschrift van het advies, bestemd voor de
ambtenaar, wordt gelijktijdig aan het bevoegd gezag gezonden.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1320 Regeling
12
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Het bevoegd gezag zendt een afschrift van zijn beslissing aan de bezwarencommissie.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1321 Regeling
13
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Deze regeling is niet van toepassing op ambtenaren voor wie,
met instemming en medewerking van de Minister van
Binnenlandse Zaken na ter zake ingewonnen advies van de
desbetreffende bijzondere commissie als bedoeld in artikel 113
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, een soortgelijke
regeling is getroffen.

-

Zie de opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

1322 Regeling
14
bezwarenproc
edure
functiewaarder
ing BBRA 1984

Deze regeling die kan worden aangehaald als Regeling
bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984, wordt in de
Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in
werking met ingang van 1 september 1986.

-

-

-

1323 Regeling
1
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. betrokkene:
1° ambtenaar in de zin van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, of
2° ambtenaar in de zin van het Ambtenarenreglement StatenGeneraal;
b. ambtsjubileum: het bereiken van een diensttijd van 12½, 25,
40 of 50 jaar;
c. gratificatie: beloning bij ambtsjubileum;
d. diensttijdgratificatie: gratificatie als bedoeld in artikel 79,
tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of
artikel 114, tweede lid, van het Ambtenarenreglement StatenGeneraal;
e. arbeidsduurfactor: een breuk, waarvan de teller bestaat uit
de voor betrokkene vastgestelde arbeidsduur en de noemer
bestaat
uit het getal
36.bij een ambtsjubileum een gratificatie
Aan
betrokkene
wordt
§6.4
toegekend.

-

In de CAO Rijk worden waar nodig definities via een link bereikt; niet opgenomen in de tekst van de cao. Omdat de
cao een geheel is zijn een aantal “in de zin van” definities
niet nodig.

Het bepaalde in het eerste lid geldt voor iedere functie waarin
betrokkene als zodanig werkzaam is.

-

1324 Regeling
2 lid 1
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014
1325 Regeling
2 lid 2
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

-

Als u 12½, 25, 40 of 50 jaar gewerkt heeft bij de overheid
heeft u recht op een jubileumuitkering.

-

Door de nieuwe formuleringen “Als u 12½, 25, 490 of 50
jaar gewerkt heeft bij de overheid” is deze toevoeging
niet meer nodig.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1326 Regeling
3 lid 1
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Toekenning van een gratificatie vindt niet plaats indien:
§6.4
a. betrokkene ter zake van zijn dienstvervulling reeds een
gratificatie of een uitkering welke naar haar aard daarmee
overeenkomt, heeft ontvangen, of
b. betrokkene jubileert tijdens een hem mede in het algemeen
belang verleend buitengewoon verlof.
Toekenning van de gratificatie in geval van het eerste lid,
§6.4
onderdeel b, geschiedt alsnog zodra betrokkene na de
beëindiging van het verlof zijn werkzaamheden heeft hervat,
tenzij hij tijdens het verlof reeds een gratificatie of een uitkering
welke naar haar aard daarmee overeenkomt heeft ontvangen.

Dit is alleen niet het geval als u van een andere werkgever
binnen de overheid voor deze diensttijd al een soortgelijke
jubileumuitkering heeft ontvangen.

-

-

Als u vanwege uw diensttijd tijdens de periode van verlof
waarin u geen maandinkomen ontvangt recht krijgt op een
jubileumuitkering, dan ontvangt u de jubileumuitkering
zodra u na dit verlof weer maandinkomen ontvangt.

-

-

1328 Regeling
4 lid 1
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Als diensttijd voor een ambtsjubileum geldt:
§6.4 en B1
a. de vanaf 1 juli 2014 als overheidswerknemer als bedoeld in
artikel 2 van de Wet privatisering ABP doorgebrachte tijd, en
b. de voor 1 juli 2014 doorgebrachte tijd:
1° in een burgerlijke dienstbetrekking bij de Nederlandse
overheid;
2° in een betrekking (vóór 1 januari 1966) als bedoeld in artikel
4, eerste lid, van de Pensioenwet 1922 (Stb. 1922, 240), een
betrekking als bedoeld in artikel B2 van de Algemene burgerlijke
pensioenwet (Stb. 1966, 6) of een betrekking als bedoeld in
artikel B3 van evengenoemde wet, alsmede (vóór en na 1
januari 1966) in een betrekking als bedoeld in artikel U2 van die
wet;
3° in burgerlijke dienst bij de overheid in de landen Suriname
(tot 25 november 1975), de Nederlandse Antillen (tot 10
oktober 2010), Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
4° in dienst bij het niet-openbaar onderwijs in de onder 3°
genoemde landen en openbare lichamen, voor zover dat
betrokkene onder de werkingssfeer van een
overheidspensioenregeling bracht of zou hebben gebracht
indien hij in vaste dienst was geweest, en

In de definitie van diensttijd voor 1 juli 2014 in specifieke situaties die meetelt voor jubileumuitkering is de in sub b
onder 2 genoemde diensttijd niet meegenomen
aangezien werknemers die dat betrof niet meer in dienst
zijn.

1329 Regeling
4 lid 1 vervolg
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

5° in Nederlandse militaire dienst of daarmee voor de
§6.4
toepassing van het Algemeen Rijksambtenarenreglement
gelijkgestelde dienst, waaronder begrepen dienst bij het
voormalig KNIL en de troepen in de landen Suriname (tot 25
november 1975), de Nederlandse Antillen (tot 10 oktober 2010),
Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Als diensttijd voor een jubileumuitkering telt de gewerkte tijd
mee waarin u ABP-pensioen heeft opgebouwd. Daarnaast
telt voor de jubileumuitkering ook de diensttijd mee van
enkele specifieke situaties in de periode voorafgaand aan 1
juli 2014.
Diensttijd voor 1 juli 2014 telt in de volgende situaties mee
als gewerkte tijd voor een jubileumuitkering:
- Diensttijd bij de Nederlandse overheid waarbij geen ABPpensioen is opgebouwd.
- Diensttijd in Nederlandse militaire dienst, in werkelijke
dienst bij het Korps Nationale Reserve en/of bij het reservepersoneel der krijgsmacht
- Diensttijd op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij de
overheid, in militaire dienst en/of bij het niet-openbaar
onderwijs als hierbij een overheidspensioenregeling van
toepassing was of zou zijn geweest bij een vast
dienstverband
- Diensttijd voor 10 oktober 2010 op de Nederlandse Antillen
bij de overheid, in militaire dienst en/of bij het niet-openbaar
onderwijs als hierbij een overheidspensioenregeling van
toepassing was of zou zijn geweest bij een vast
dienstverband
- Diensttijd voor 25 november 1975 in Suriname bij de
overheid, in militaire dienst en/of bij het niet-openbaar
onderwijs als hierbij een overheidspensioenregeling van
toepassing was of zou zijn geweest bij een vast
-

Zie de eerste regel.

-

1330 Regeling
4 lid 2
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Diensttijd die gelijktijdig in meer dan één betrekking is
§6.4
doorgebracht, telt voor de vaststelling van de diensttijd voor het
toekennen van een gratificatie slechts eenmaal mee.

Bij gelijktijdige dienstverbanden telt de diensttijd voor de
jubileumuitkering maar één keer mee.

-

-

1327 Regeling
3 lid 2
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
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Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1331 Regeling
5
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Als diensttijd voor een ambtsjubileum geldt niet:
§6.4
a. de diensttijd die niet in actieve dienst is doorgebracht wegens
het bekleden van een politiek ambt, en
b. de diensttijd die, zonder dat werkzaamheden zijn verricht, is
doorgebracht zonder inkomsten uit de dienstbetrekking, met
uitzondering van de tijd gedurende welke betrokkene mede in
het algemeen belang buitengewoon verlof dan wel
ouderschapsverlof of levensloopverlof heeft genoten.

Als u vanwege een periode van verlof geen maandinkomen
ontvangt, telt deze periode meestal niet mee voor uw
jubileumuitkering. Een periode van verlof zonder
maandinkomen telt wel mee in geval van:
• ouderschapsverlof
• levensloopverlof.
• langdurend verlof dat niet alleen in uw persoonlijk belang
is. Dit is alleen niet het geval als u politiek verlof heeft.

-

-

1332 Regeling
6 lid 1
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

De gratificatie bedraagt bij een ambtsjubileum van 12½, 25, 40
of 50 jaar, respectievelijk 25%, 70%, 100% en 100% van de
berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede
lid, naar boven af te ronden op een veelvoud van € 2,50.

De hoogte van uw jubileumuitkering is een percentage van uw maandinkomen bij een bepaalde diensttijd volgens de
volgende tabel:
diensttijd: percentage maandinkomen:
12,5 jaar
25
25 jaar
70
40 jaar
100
50 jaar
100
De berekende jubileumuitkering wordt naar boven afgerond
op een bedrag dat een veelvoud is van € 2,50.

-

1333 Regeling
6 lid 2
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Indien aan betrokkene bij een hem uit een eerdere betrekking §6.4
verleend ontslag een diensttijdgratificatie is toegekend of een
daarmee overeenkomende uitkering, wordt de in het eerste lid
genoemde gratificatie verminderd met het bedrag van die
eerder toegekende diensttijdgratificatie of daarmee
overeenkomende uitkering voor zover dat bedrag betrekking
heeft op de omvang van de betrekking en de diensttijd
waarover de diensttijdgratificatie is berekend.

Als u een gedeeltelijke jubileumuitkering ontvangt, zal uw
werkgever deze in mindering brengen op een toekomstige
jubileumuitkering. Dit geldt alleen voor het deel van uw
toekomstige jubileumuitkering waarvoor u reeds een
gedeeltelijke jubileumuitkering heeft ontvangen.

-

-

1334 Regeling
7 lid 1
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

De berekeningsgrondslag voor een gratificatie is de bezoldiging, §6.4
bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, welke voor betrokkene op de
datum van het ambtsjubileum geldt, met dien verstande dat het
salaris wordt vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde
arbeidsduurfactor van de diensttijd bij de sector Rijk in de vijf
jaar voorafgaand aan de datum van het ambtsjubileum,
vermeerderd met de daarop betrekking hebbende vakantieuitkering, bedoeld in artikel 21 van genoemd besluit, en de
eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 20a van genoemd besluit.

Als u in de vijf jaren voorafgaand aan uw jubileumuitkering
een wisselende arbeidsduur had, wordt voor het berekenen
van de jubileumuitkering uitgegaan van uw gemiddelde
arbeidsduur in die jaren.

Te lezen in samenhang met de vertaling van artikel 6 lid 1 (een percentage van uw maandinkomen).
De in deze bepaling beschreven berekingsgrondslag komt
overeen met het maandinkomen.

1335 Regeling
7 lid 2
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

In zoverre de bezoldiging niet in een vast bedrag per maand kan §1.6
worden uitgedrukt, wordt gerekend met het bedrag dat
betrokkene over de drie kalendermaanden voorafgaande aan
zijn ambtsjubileum gemiddeld per maand heeft genoten.

-

Omgang variabele delen inkomen bij gebruik voor
grondslagen is in het algemeen geregeld. Zie het kopje:
Gevolgen wisselend maandinkomen voor
loondoorbetaling, uitbetaling vakantie-uren,
jubileumuitkering en overlijdensuitkering.

§6.4

-

Volgnr. Regeling
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1336 Regeling
7 lid 3
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

De berekeningsgrondslag, bedoeld in het eerste en tweede lid, §6.4
wordt bij de toekenning van een diensttijdgratificatie bij een
ontslag dat is verleend op grond van artikel 98, eerste lid,
aanhef en onderdeel f, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of artikel 129, eerste lid, aanhef en
onderdeel f, van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal,
vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller overeenkomt
met het aantal uren waarvoor de ambtenaar ontslag is verleend
en de noemer met het aantal uren waarvoor hij voorafgaand
aan het ontslag was aangesteld.

Als u de gedeeltelijke jubileumuitkering ontvangt vanwege
een vermindering van uw arbeidsduur wordt bij de
berekening daarvan uitgegaan van het maandinkomen dat
hoort bij het aantal uren dat u minder gaat werken.

1337 Regeling
8
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Indien betrokkene op de datum van zijn ambtsjubileum
§6.4
buitengewoon verlof mede in het algemeen belang zonder
behoud van bezoldiging, ouderschapsverlof of levensloopverlof
geniet, wordt voor de berekening van zijn gratificatie uitgegaan
van de berekeningsgrondslag die gold direct voorafgaand aan
het verlof.
Het bevoegd gezag kan afwijken van de bepalingen in deze
§6.4
regeling voor zover toepassing zal leiden tot een onbillijkheid
van overwegende aard voor betrokkene.

Voor het berekenen van de hoogte van uw jubileumuitkering In de cao geplaatst na de vertaling van artikel 5 van deze
wordt in dat geval uitgegaan van uw maandinkomen voordat regeling.
u met verlof ging.

-

Er kan in uw voordeel van de bepalingen in deze paragraaf
worden afgeweken. Dit is alleen mogelijk als uw werkgever
van mening is dat de toepassing daarvan in uw
omstandigheden zeer onredelijk is.

-

-

1339 Regeling
10
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Bij de toekenning van een diensttijdgratificatie bij een ontslag
§6.4
dat tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 is verleend op grond van
artikel 98, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of artikel 129, eerste lid, aanhef en
onderdeel f van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal,
wordt de berekeningsgrondslag, die tussen 1 januari 2014 en 1
juli 2014 van toepassing was, vermenigvuldigd met een breuk,
waarvan de teller overeenkomt met het aantal uren waarvoor
de ambtenaar ontslag is verleend en de noemer met het aantal
uren waarvoor hij voorafgaand aan het ontslag was aangesteld.

-

Het is niet nodig om in de cao een bepaling op te nemen
over de siutatie in de eerste helft van 2014; toen al werd
gehandeld conform artikel 7 lid 3 van deze regeling
(hetgeen met deze bepaling werd geformaliseerd.

-

1340 Regeling
11
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

De Regeling gratificatie bij ambtsjubileum wordt ingetrokken.

§6.4

-

Het intrekken van de oude regeling voorafgaand aan 1 juli 2014 hoeft niet geregeld in de cao.

1341 Regeling
12 lid 1
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

§6.4

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van deze
regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1342 Regeling
12 lid 2
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Artikel 10 werkt terug tot en met 1 januari 2014.

§6.4

-

Zie opmerking bij artikel 10.

1338 Regeling
9
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Deze bepaling zag op het toekennen van gedeeltelijke
jubileumuitkering (diensttijdgratificatie) in geval van
deeltijdontslag na reintegratie bij langdurige ziekte in een
functie met een lagere arbeidsduur. Het recht daarop is
opgenomen in artikel 79, lid 2 van het ARAR. Aangezien
het BW geen deeltijdontslag kent is dat in de cao vertaald
als: Als u langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent en
u met uw werkgever om die reden heeft afgesproken om
structureel uw arbeidsduur te verminderen. Zie ook de
vertaling van artikel 79 lid 2 van het ARAR.

-
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1343 Regeling
13
gratificatie bij
ambtsjubileum
Rijk 2014

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gratificatie bij
ambtsjubileum Rijk 2014.

§6.4

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1344 Regeling
1
personeelsgesp
rek sector Rijk

In deze regeling wordt verstaan onder:
§12.1
a. sector Rijk: de ambtelijke diensten, bedoeld in artikel 4,
eerste lid, sub e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement
met uitzondering van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der
Staten-Generaal;
b. personeelsgesprek: gesprek als bedoeld in artikel 71 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 78 van het
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken;
c. personeelsgespreksverslag: schriftelijk verslag als bedoeld in
artikel 71, vierde lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement en artikel 78, derde lid, van het
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken;
d. leidinggevende functionaris: leidinggevende functionaris als
bedoeld in artikel 71, eerste lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement en artikel 78, eerste lid, van het
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken;
e. informant: persoon die een functionele arbeidsrelatie heeft
met de ambtenaar met wie een personeelsgesprek wordt
gevoerd en die inzicht heeft in het functioneren van de
ambtenaar.

-

Omdat in paragraaf 12.1 zowel deze regeling als als artikel 71 van het ARAR terugkomen, zijn de “als bedoeld”
definities niet meer nodig.
Aangezien het woord informant niet is gebruikt in de caoparagraaf die de Regeleing personeelsgesprek sector Rijk
vervangt (maar alleen wat daarmee wordt bedoeld) komt
dat niet terug als definitie in bijlage 1.

1345 Regeling
2 lid 1
personeelsgesp
rek sector Rijk

Het personeelsgesprek kent de volgende onderdelen:
a. plannen;
b. reflecteren op functioneren;
c. evalueren met conclusie.
Het personeelsgesprek heeft een tweezijdig karakter en vindt
plaats op basis van gelijkwaardigheid tussen ambtenaar en
leidinggevende functionaris.

§12.1

-

Zie de vertaling van lid 2. De onderdelen van het gesprek
worden beschreven in bijlage 12 van de cao.

-

§12.1

Dit gesprek heeft een tweezijdig karakter waarbij u beiden
gelijkwaardige gesprekspartners bent. Een beschrijving van
de bedoeling en onderwerpen van persoonsgesprekken vindt
u in bijlage 10 van de cao.
Van het personeelsgesprek maakt u samen met uw
leidinggevende een personeelsgespreksverslag via het
instrument daarvoor in het P-Direktportaal.

-

-

-

De inhoud van dit artikellid is verwerkt in het instrument
voor personeelsgespreksverslaglegging in het PDirektportaal en is daarom niet opgenomen in de cao.

1346 Regeling
2 lid 2
personeelsgesp
rek sector Rijk
1347 Regeling
3 lid 1
personeelsgesp
rek sector Rijk

De onderwerpen, bedoeld in artikel 71, eerste lid, van het
§12.1
Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 78, eerste lid,
van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken worden minimaal
één keer per jaar schriftelijk vastgelegd in een
personeelsgespreksverslag voorzien van een samenvattende
conclusie. Vastlegging van het personeelsgespreksverslag vindt
plaats in een rijksbreed digitaal instrument
personeelsgesprekken ter beschikking gesteld door Onze
Minister voor Wonen en Rijksdienst.

1348 Regeling
3 lid 2
personeelsgesp
rek sector Rijk

In het personeelsgespreksverslag worden ook vastgelegd:
§12.1
a. de gegevens van de ambtenaar en de leidinggevende
functionaris;
b. de datum van het gesprek;
c. de ingangsdatum en einddatum van het tijdvak waarover het
gesprek wordt gevoerd;
d. de namen en functies van eventuele informanten.

Artikel arbeidsrecht

Het rijksbrede digitale instrument is beschikbaar in het P- Direktportaal zoals ook vermeld in de toelichting op de
regeling (Stcrt. 2016, 34552). Voor dit in gebruik is
genomen is daarvan in het Sectoriverleg Rijk een
presentatie gegeven. .

-

Volgnr. Regeling
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Zie opmerking bij lid 2

-

1349 Regeling
3 lid 3
personeelsgesp
rek sector Rijk

De leidinggevende functionaris en de ambtenaar ondertekenen §12.1
het personeelsgespreksverslag.

-

1350 Regeling
4
personeelsgesp
rek sector Rijk

De leidinggevende functionaris en de ambtenaar kunnen voor
het personeelsgesprek een of meer informanten raadplegen.

§12.1

1351 Regeling
5
personeelsgesp
rek sector Rijk

De leidinggevende functionaris legt zijn samenvattende
conclusie en de bijhorende score vast die volgt uit het
personeelsgesprek, als volgt:
a. prestaties zijn ruim boven de afspraken en verwachtingen
(++);
b. prestaties zijn overeenkomstig afspraken en verwachtingen
(+);
c. prestaties komen (nog) niet volledig overeen met afspraken
en verwachtingen. Verbetering op onderdelen is nodig (+/-); of
d. prestaties blijven duidelijk achter bij afspraken en
verwachtingen. Verbetertraject is noodzakelijk(-).

§12.1 en B1

Ter voorbereiding op het personeelsgesprek kunnen u en uw leidinggevende personen raadplegen waarmee u een
functionele werkrelatie heeft en die inzicht hebben in uw
functioneren.
Uw leidinggevende neemt in het personeelsgespreksverslag een samenvattende conclusie op over uw functioneren via de
bijbehorende score. Dit is de opvatting van uw
leidinggevende waarmee u het niet eens hoeft te zijn. Dit
kunt u in het personeelsgespreksverslag vermelden.
Uw leidinggevende neemt in het personeelsgespreksverslag
een samenvattende conclusie op over uw functioneren via de
bijbehorende score. Dit is de opvatting van uw
leidinggevende waarmee u het niet eens hoeft te zijn. Dit
kunt u in het personeelsgespreksverslag vermelden.

-

-

Score bij de samenvattende conclusie over het functioneren
++ de prestaties zijn ruim boven de afspraken en
verwachtingen
+ de prestaties zijn overeenkomstig de afspraken en
verwachtingen
+/- de prestaties komen (nog) niet volledig overeen met de
afspraken en verwachtingen. Verbetering op onderdelen is
nodig of
- de prestaties blijven duidelijk achter bij de afspraken en
verwachtingen. Verbetertraject is noodzakelijk.

1352 Regeling
6
personeelsgesp
rek sector Rijk

Deze regeling wordt uitgevoerd volgens de in de bijlage
opgenomen beschrijving.

§12.1

-

-

1353 Regeling
7 lid 1
personeelsgesp
rek sector Rijk

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016 voor §12.1
de sector Rijk, met uitzondering van de ambtelijke diensten van:
a. het Ministerie van Algemene Zaken;
b. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c. het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
d. het Ministerie van Economische Zaken;
e. het Ministerie van Financiën;
f. het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
g. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
h. het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
i. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
j. de Raad van State;

-

Vanwege de gefaseerde invoering van de regeling in de
periode van 1 juli 2016 tot 1 januari 2019 was er sprake
van een bijzondere ingangsbepaling waarbij steeds per
vast verandermoment een organisatie kon aanhaken. Per
die datum dan werd bepaald dat de regeling in werking
trad. Bij invoering stond alleen het ministerie van I en M
niet op de lijst van uitgezonderde organisaties, aangezien
die organisatie de regeling per 1 juli 2016 heeft
ingevoerd..
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1354 Regeling
7 lid 1 vervolg k. de Algemene Rekenkamer;
§12.1
personeelsgesp
l. de Nationale ombudsman;
rek sector Rijk
m. de Hoge Raad van Adel;
n. het Kabinet van de Koning;
o. de Kanselarij der Nederlandse Orden;
p. het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
q. de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de
gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van
beroep voor het bedrijfsleven, de niet rechterlijke leden van de
Raad voor de rechtspraak en van de besturen van voornoemde
gerechten daaronder begrepen, en de gemeenschappelijke
diensten die twee of meer van de in dit onderdeel genoemde
organisaties in stand houden.

-

Zie opmerking vorige regel.

-

1355 Regeling
7 lid 2
personeelsgesp
rek sector Rijk

In afwijking van het eerste lid treedt deze regeling met ingang §12.1
van 1 januari 2017 in werking voor de ambtelijke diensten van:
a. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. het Ministerie van Economische Zaken;
c. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
d. het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
e. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

-

Zie opmerking lid 1.

-

1356 Regeling
7 lid 3
personeelsgesp
rek sector Rijk

In afwijking van het eerste lid treedt deze regeling met ingang
van 1 april 2017 in werking voor de ambtelijke dienst van het
Ministerie van Financiën, met uitzondering van de
Belastingdienst.
In afwijking van het eerste lid treedt deze regeling met ingang
van 1 juli 2017 in werking voor de ambtelijke dienst van het
Ministerie van Algemene Zaken.

§12.1

-

Zie opmerking lid 1

-

§12.1

-

Zie opmerking lid 1

-

In afwijking van het eerste lid treedt deze regeling met ingang §12.1
van 1 januari 2018 in werking voor de ambtelijke diensten van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Financiën
voor zover deze regeling daarop op grond van het derde lid nog
niet van toepassing is en van de Hoge Raad van de Adel.

-

Zie opmerking lid 1

-

1357 Regeling
7 lid 4
personeelsgesp
rek sector Rijk
1358 Regeling
7 lid 5
personeelsgesp
rek sector Rijk
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-

1359 Regeling
7 lid 6
personeelsgesp
rek sector Rijk

In afwijking van het eerste lid treedt deze regeling met ingang §12.1
van 1 januari 2019 in werking voor de ambtelijke diensten van
de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale
ombudsman, het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der
Nederlandse Orden, het secretariaat van de commissie van
toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de
rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep,
het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de niet
rechterlijke leden van de Raad voor de Rechtspraak en van de
besturen van de voornoemde gerechten daaronder en de
gemeenschappelijke diensten die twee of meer van de in dit
onderdeel genoemde organisaties in stand houden.

-

Zie opmerking lid 1.

1360 Regeling
8
personeelsgesp
rek sector Rijk

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling personeelsgesprek §12.1
sector Rijk.

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1361 Regeling
1
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

In deze regeling wordt onder commissie verstaan: de commissie, bedoeld in artikel 49uu, eerste lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement.

-

De rijksbrede commissie VWNW-beleid gaat op in de
geschillencommissie (zie §16.2 van de cao). Zie ook de
vertaling van artikel 49uu ARAR.

-

1362 Regeling
2 lid 1
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

De commissie bestaat uit voorzitters, leden en
§16.2
plaatsvervangende leden die worden benoemd door de Minister
voor Wonen en Rijksdienst.

De geschillencommissie is onafhankelijk en bestaat uit een
onafhankelijke voorzitter en een gelijk aantal leden namens
vakbonden en werkgever.

Benoemingsprocedure geschillencommissie is niet
opgenomen in de cao. Wel staat in de cao dat de
voorzitter van de geschillencommissie onafhankelijk is.

-

1363 Regeling
2 lid 2
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

De voorzitters worden benoemd op voordracht van het bevoegd gezag, na instemming van de centrales van verenigingen van
ambtenaren, bedoeld in artikel 105 en artikel 113 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement of na instemming van de
centrales van verenigingen van ambtenaren, bedoeld in artikel
142, derde lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.

-

Benoemingsprocedure geschillencommissie is niet
opgenomen in de cao

-

1364 Regeling
2 lid 3
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

De leden en plaatsvervangend leden worden benoemd op
voordracht van:
a. het bevoegd gezag,
b. de centrales van verenigingen van ambtenaren, bedoeld in
artikel 105 en artikel 113 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, en artikel 142, derde lid, van het
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en
c. de mobiliteitsorganisaties binnen de sector Rijk.
Het bevoegd gezag kan een voorzitter, een lid en een
plaatsvervangend lid als bedoeld in het derde lid, onderdeel a,
aanwijzen ter behandeling van een adviesaanvraag als bedoeld
in artikel 49uu, tweede lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement.
De Minister voor Wonen en Rijksdienst schorst en ontslaat de
voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de
commissie.

-

-

Zie opmerking bij lid 2.

-

-

-

Zie opmerking bij lid 2.

-

-

-

Zie opmerking bij lid 2.

-

1365 Regeling
2 lid 4
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid
1366 Regeling
3 lid 1
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1367 Regeling
3 lid 2
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Schorsing en ontslag vinden slechts plaats wegens
ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan
wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de
betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt tevens plaats op
eigen verzoek.
De commissie beschikt over een secretariaat.
-

-

Zie opmerking bij lid 2.

-

-

Werkwijze geschillencommissie is niet opgenomen in de
cao. Zie daarvoor wel de website van de
geschillencommissie: www.geschillencommissierijk.nl

-

1369 Regeling
5 lid 1
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

Het advies wordt bij meerderheid van stemmen uitgebracht.

-

-

Zie opmerking bij artikel 4.

-

1370 Regeling
5 lid 2
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

-

-

Zie opmerking bij artikel 4.

-

1371 Regeling
6
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

De voorzitters en de leden of plaatsvervangende leden,
benoemd op voordracht van een mobiliteitsorganisatie binnen
de sector Rijk, verrichten geen nevenwerkzaamheden die
ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun
functie of de handhaving van hun onpartijdigheid en
onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

-

-

Zie opmerking bij artikel 4.

-

1372 Regeling
7
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

De commissie stelt binnen vier maanden na instelling haar eigen werkwijze vast nadat de werkwijze is besproken in het overleg
van de Minister voor Wonen en Rijksdienst met de
Sectorcommissie overleg rijkspersoneel, bedoeld in artikel 105
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

-

Zie opmerking bij artikel 4.

-

1373 Regeling
8
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van deze
regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1374 Regeling
9
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbrede
commissie VWNW-beleid.

-

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1375 Regeling
1
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. salarisgarantie: salarisgarantie als bedoeld in artikel 49gg,
eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
b. salarissuppletie: salarissuppletie als bedoeld in artikel 49gg,
vijfde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
c. berekeningsbasis: de berekeningsbasis, bedoeld artikel 49gg,
tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

-

Is brugbepaling tussen ARAR-artikel over de
salarisgarantie en salarissuppletie en deze afzonderlijke
regeling. In de cao zijn beiden samengevoegd.

1368 Regeling
4
rijksbrede
commissie
VWNW-beleid

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1376 Regeling
2 lid 1
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Onverminderd artikel 49gg, zevende lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement wordt de hoogte van de
salarisgarantie en de salarissuppletie bepaald door het verschil
tussen de berekeningsbasis van de oorspronkelijke functie en de
berekeningsbasis van de functie waarin de voormalige VWNWkandidaat is geplaatst binnen de sector Rijk of welke hij heeft
aanvaard buiten de sector Rijk.

-

Zie opmerking bij artikel 1.

-

1377 Regeling
2 lid 2
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Tot de vaste inkomensbestanddelen van een functie buiten de
sector Rijk als bedoeld in artikel 49gg, tweede lid, van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement worden in ieder geval
gerekend het salaris, de vakantie-uitkering, een vaste
eindejaarsuitkering, een vaste winstdelingsuitkering en overige
vaste beloningen.

Andere vaste inkomensbestanddelen in uw nieuwe functie
(buiten de sector Rijk) | Naast het salaris betreft dit: de
vakantie-uitkering, een vaste eindejaarsuitkering, een vaste
winstdelingsuitkering en overige vaste beloningen.

Zie ook opmerking bij artikel 1.

-

1378 Regeling
3 lid 1
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Indien het verschil tussen de berekeningsbasis van de laatstelijk §14.3
door de VWNW-kandidaat vervulde functie en de
berekeningsbasis van de functie waarin de voormalige VWNWkandidaat is geplaatst binnen de sector Rijk kleiner wordt,
vermindert de aanspraak op salarisgarantie en salarissuppletie
naar evenredigheid.

Als uw inkomen stijgt omdat u een functie met een hoger
salaris gaat vervullen, dan wordt uw salarisgarantie of
salarissuppletie verlaagd met het bedrag waarmee uw
inkomen is gestegen.

-

-

1379 Regeling
3 lid 2
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Indien het verschil tussen de berekeningsbasis van de laatstelijk door de VWNW-kandidaat vervulde functie en de
berekeningsbasis van de functie die de voormalig VWNWkandidaat heeft aanvaard buiten de sector Rijk kleiner wordt,
vermindert de aanspraak op salarissuppletie naar
evenredigheid.

-

Door een andere opbouw van de cao-tekst (waarbij onder het kopje “Wijze van uitbetaling” het verschil tussen
situatie binnen en buiten de sector Rijk wordt bepaald; is
deze grotendeelse herhaling van het eerste lid (zonder
salarisgarantie) niet meer nodig.

1380 Regeling
3 lid 3
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Indien het verschil tussen de berekeningsbasis van de laatstelijk §14.3
door de VWNW-kandidaat vervulde functie en de
berekeningsbasis van de functie waarin de voormalige VWNWkandidaat is geplaatst binnen de sector Rijk of die hij buiten de
sector Rijk heeft aanvaard, groter wordt, wijzigt de aanspraak
op salarisgarantie en salarissuppletie niet.

Als uw inkomen daalt omdat u een functie met een lager
salaris gaat vervullen dan wijzigt uw salarisgarantie of
salarissuppletie niet.

-

-

1381 Regeling
3 lid 4
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Indien de voormalige VWNW-kandidaat na plaatsing binnen de sector Rijk of aanvaarding van een functie buiten de sector Rijk
aansluitend geplaatst wordt binnen de sector Rijk in een andere
functie of een andere functie buiten de sector Rijk aanvaardt,
behoudt hij aanspraak op salarisgarantie en salarissuppletie
voor zover de berekeningsbasis in die functie kleiner is dan de
berekeningsbasis in de oorspronkelijke functie, met dien
verstande dat de salarisgarantie en de salarissuppletie de eerste
toekenning niet overstijgen. Het eerste, tweede en derde lid zijn
van overeenkomstige toepassing.

-

Niet meer nodig als afzonderlijke bepaling omdat dit is
verwerkt in bovenstaande.

-

B1

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

1382 Regeling
3 lid 5
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

In afwijking van het derde lid, vermindert de aanspraak op
§14.3
salarisgarantie en salarissuppletie naar evenredigheid indien en
voor zolang:
a. inhouding op het salaris plaatsvindt als gevolg van
ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte;
of
b. inhouding op het salaris plaatsvindt als gevolg van
disciplinaire straf, schorsing, buitengewoon verlof in verband
met ouderschap, op grond van artikel 21a, vierde lid, van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, buitengewoon verlof van
lange duur of het opzettelijk nalaten dienst te verrichten, of
hiermee vergelijkbare gronden.

Als uw maandinkomen daalt omdat u:
• deelneemt aan de PAS-regeling
• met ouderschapsverlof bent
• met langdurend bijzonder verlof bent
• langdurig ziek bent of
• opzettelijk uw werk niet doet
wordt het bedrag van uw salarisgarantie of salarissuppletie
op dezelfde manier verlaagd.

-

1383 Regeling
3 lid 6
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Het vijfde lid is niet van toepassing op de salarisgarantie die op
grond van artikel 49gg, vierde lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, reeds eenmalig aan de voormalige
VWNW-kandidaat die een functie buiten het Rijk heeft
aanvaard, is uitgekeerd.

Dit is niet het geval indien u uw salarisgarantie als bedrag
ineens heeft ontvangen bij uw ontslag.

Te lezen in samenhang met de voorafgaande zin in de
cao: Als uw inkomen wijzigt, kan dit ook gevolgen hebben
voor uw salarisgarantie en salarissuppletie.

1384 Regeling
4 lid 1
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Bij een vermindering van de arbeidsduur op verzoek van de
§14.3
voormalige VWNW-kandidaat wordt voor het vaststellen van de
hoogte van de salarisgarantie en salarissuppletie, de
berekeningsbasis van de oorspronkelijke functie
vermenigvuldigd met de nieuwe arbeidsduur gedeeld door de
arbeidsduur behorende bij de oorspronkelijke functie.

Als uw inkomen daalt omdat u op uw eigen verzoek uw
arbeidsduur in een nieuwe functie lager is dan uw
arbeidsduur in uw oude functie, dan wordt uw
salarisgarantie of salarissuppletie berekend op basis van uw
nieuwe arbeidsduur. Als de verlaging van uw arbeidsduur
niet op uw verzoek is dan wordt de daling van uw inkomen
die daarvan het gevolg is volledig gecompenseerd door uw
salarisgarantie en uw salarissuppletie te verhogen.

-

-

1385 Regeling
4 lid 2
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Bij een vermeerdering van de arbeidsduur van de voormalige
§14.3
VWNW-kandidaat wordt voor het vaststellen van de hoogte van
de salarisgarantie en salarissuppletie, de berekeningsbasis van
de nieuwe functie vermenigvuldigd met de arbeidsduur
behorende bij de oorspronkelijke functie gedeeld door de
arbeidsduur behorende bij de nieuwe functie.

Als uw inkomen stijgt omdat uw arbeidsduur in een nieuwe functie hoger is dan uw arbeidsduur in uw oude functie, dan
wordt uw salarisgarantie of salarissuppletie berekend op
basis van de arbeidsduur van uw oude functie.

-

1386 Regeling
4 lid 3
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de de
§14.3
salarisgarantie die op grond van artikel 49gg, vierde lid, van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, reeds eenmalig aan de
voormalige VWNW-kandidaat die een functie buiten het Rijk
heeft aanvaard, is uitgekeerd.

Dit is niet het geval indien u uw salarisgarantie als bedrag
ineens heeft ontvangen bij uw ontslag.

-

§14.3

`Zie opmerking bij artikel 3 lid 6.

Volgnr. Regeling
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Tekst regeling
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Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1387 Regeling
5 lid 1
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

De voormalige VWNW-kandidaat die is geplaatst in een functie §14.3
binnen de sector Rijk stelt zijn voormalige bevoegd gezag op de
hoogte van wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaarden die gevolg
hebben voor de toekenning, het behoud of de hoogte van de
salarisgarantie, onder gelijktijdige overlegging van documenten
waaruit de wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaarden blijken,
waaronder indien van toepassing een verklaring van het nieuwe
bevoegd gezag.

Daarvoor moet u uw (voormalige) werkgever of de instantie die de salarisgarantie of salarissuppletie uitvoert, informeren
over een wijziging van uw inkomen.

-

1388 Regeling
5 lid 2
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

De voormalige VWNW-kandidaat die een functie buiten de
sector Rijk heeft aanvaard, stelt zijn voormalige bevoegd gezag
bij de aanvraag van de salarisgarantie in kennis van de vaste
inkomensbestanddelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, die
bepalend zijn voor het vaststellen van de hoogte van de
salarisgarantie, onder gelijktijdige overlegging van documenten
waaruit de hoogte van die vaste inkomensbestanddelen blijkt,
waaronder in ieder geval een verklaring van de nieuwe
werkgever hieromtrent.

-

Onderdeel geworden van bovenstaande bepaling.

-

1389 Regeling
6 lid 1
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Een aanvraag voor salarissuppletie wordt binnen zes maanden
na afloop van het kalenderjaar waarop de suppletie betrekking
heeft ingediend bij het voormalige bevoegd gezag of bij een
door dit bevoegd gezag aan te wijzen instantie, op een door of
namens het bevoegd gezag te bepalen wijze.

§14.3

Uitbetaling van uw salarissuppletie kunt u aanvragen binnen
zes maanden na afloop van het jaar waarvoor u uitbetaling
aanvraagt. Uw voormalige werkgever laat u weten waar u dit
kunt doen.

Voor voormalige VWNW-kandidaten die binnen de sector Rijk een nieuwe functie vinden is geregeld dat zij de
salarissuppletie maandelijks ontvangen van hun nieuwe
werkgever binnen de sector Rijk. Op die manier blijft het
behoren tot het pensioengevend inkomen. Dit volgt uit
een uitwerking van de afspraak uit de Overeenkomst Van
Werk Naar Werk beleid en WW-dossier om behoud van
pensioengevendheid te bezien. Deze afspraak is niet meer
verwerkt in de nu vervallen regeling maar wel over de caobepalingen over de salarissuppletie.

1390 Regeling
6 lid 2
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Het bevoegd gezag of de door het bevoegd gezag aangewezen
instantie kan afwijken van het eerste lid, voor zover toepassing
zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor de
ambtenaar.

§14.3

Als u uw salarissuppletie te laat aanvraagt, dan wordt uw
aanvraag niet in behandeling genomen. Dit is alleen anders
als dit vanwege uw omstandigheden zeer onredelijk is.

-

-

1391 Regeling
6 lid 3
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Bij de aanvraag worden documenten gevoegd waaruit de
§14.3
hoogte blijkt van de vaste inkomensbestanddelen als bedoeld in
artikel 49gg, tweede lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement.

Voorwaarde hierbij is dat u uw (voormalige) werkgever of de instantie die de salarisgarantie en salarissuppletie uitvoert,
voorziet van de documenten die nodig zijn om de hoogte
daarvan vast te stellen.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1392 Regeling
7 lid 1
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

De aanspraak op salarisgarantie en salarissuppletie vervalt met
ingang van:
a. de datum waarop de voormalige VWNW-kandidaat de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid,
van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt,
b. de datum waarop de voormalige VWNW-kandidaat na
ontslag geen salaris ontvangt; of
c. de datum waarop de voormalige VWNW-kandidaat is
overleden.

§14.3

Als u geen salaris meer ontvangt of als u uw AOWgerechtigde leeftijd bereikt, stopt uw recht op salarisgarantie
en salarissuppletie.

-

1393 Regeling
7 lid 2
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

De voormalige VWNW-kandidaat is in de gevallen, bedoeld in
het eerste lid, niet verplicht tot terugbetaling van de reeds
eenmalig uitgekeerde salarisgarantie, bedoeld in artikel 49gg,
vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

§14.3

Dit bedrag wordt niet herzien of teruggevorderd als uw
omstandigheden na beëindiging van uw dienstverband
wijzigen.

-

-

1394 Regeling
8
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 15 april 2013.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van deze
regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1395 Regeling
9
salarisgarantie
en
salarissuppletie
bij het van
werk naar
werk beleid

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werk beleid.

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1396 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd, bedoeld in artikel
7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
b. betrokkene: de ambtenaar, bedoeld in artikel 94b en artikel
94c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, aan wie
ontslag is verleend;
c. FLO-functie: een functie als bedoeld in artikel 3 van het
Besluit overgangsrecht FLO-functies, zoals dat luidde op 31
maart 2015;
d. ontslag: een ontslag als bedoeld in artikel 94b en in artikel
94c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

-

Van deze definities komt alleen die van FLO-functie terug. Pensioengerechtigde leeftijd wordt in de cao-steeds AOWleeftijd genoemd, door de u-vorm van de cao is het woord
“betrokkene” niet nodig en de ontslaggrond is vervallen
zodat in de cao-tekst wordt gesproken over ontslag
nemen.

1

B1

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling
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Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1397 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

2 lid 1

In deze regeling wordt verstaan onder berekeningsgrondslag: de H23 en B1
bezoldiging, bedoeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 vermeerderd met de vakantie-uitkering
en de eindejaarsuitkering, bedoeld in het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, en de salarisgarantie en
salarissuppletie, bedoeld in artikel 49gg van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, berekend over een kalendermaand,
waarop betrokkene op de dag voorafgaand aan zijn ontslag
aanspraak had of bij uitoefening van zijn functie zou hebben
gehad.

Voor de berekening van de hoogte van uw SBF-uitkering
wordt gebruik gemaakt van de SBF-uitkeringsgrondslag,
waarop u op de dag voorafgaand aan uw ontslag of
arbeidsduurvermindering recht heeft of bij uitoefening van
uw functie zou hebben gehad.
SBF-uitkeringsgrondslag | Het maandinkomen plus een
eventuele salarisgarantie/salarissuppletie, verminderd met
een eventuele aanvullende vaste toelage onregelmatige
dienst, afbouwtoelage en waarnemingstoelage.

-

-

1398 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

2 lid 2

Als betrokkene direct voorafgaand aan zijn ontslag
H23
buitengewoon verlof heeft genoten als bedoeld in artikel 49tt,
achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, geldt
als berekeningsgrondslag: de bezoldiging, bedoeld in het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
vermeerderd met de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering, berekend over een kalendermaand, waarop
betrokkene op de dag voorafgaand aan zijn buitengewoon
verlof aanspraak had of bij uitoefening van zijn functie zou
hebben gehad.

Als u voorafgaand aan uw SBF-ontslag een periode van
VWNW-verlof heeft, wordt de SBF-uitkeringsgrondslag
bepaald op de dag voorafgaand aan uw periode van VWNWverlof.

-

1399 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

2 lid 3

In afwijking van het eerste en tweede lid, worden de toelagen,
bedoeld in de artikel 14, eerste lid, artikel 18, eerste lid, en
artikel 18b van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 en de over die toelagen berekende
vakantie-uitkering niet tot de berekeningsgrondslag gerekend.

-

Meegenomen in de vertaling van artikel 2 lid 1.

-

1400 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

2 lid 4

In zoverre de bezoldiging, als bedoeld in het eerste lid, niet in
H23
een vast bedrag per maand kan worden uitgedrukt, wordt voor
dat deel van de bezoldiging gerekend met het bedrag dat
betrokkene over de laatste twaalf volle kalendermaanden
voorafgaand aan het ontslag of aan het buitengewoon verlof,
bedoeld in het tweede lid, gemiddeld per maand is toegekend.

Als uw maandinkomen vanwege uw toelagen steeds anders
is, wordt uw SBF-uitkeringsgrondslag bepaald door het
gemiddelde te nemen van de laatste twaalf
kalendermaanden voorafgaand aan uw ontslag of
arbeidsduurvermindering.

-

-

1401 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

2 lid 5

Bij ontslag voor een gedeelte van de arbeidsduur als bedoeld in H23
artikel 94b, vierde lid, en artikel 94c, zesde lid, van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, wordt de
berekeningsgrondslag vermenigvuldigd met een breuk, waarvan
de teller overeenkomt met het aantal uren waarvoor ontslag is
verleend en de noemer met de voor de ambtenaar geldende
arbeidsduur op de dag voorafgaand aan het deeltijdontslag.

Als u uw arbeidsduur in uw SB-functie vermindert, wordt de SBF-uitkering berekend door 80% van uw SBFuitkeringsgrondslag te vermenigvuldigen met het percentage
waarmee u uw arbeidsduur heeft verminderd.

-

1402 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

2 lid 6

De berekeningsgrondslag wordt aangepast overeenkomstig een §27.4
algemene wijziging van het salaris, de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering van het burgerlijk rijkspersoneel, met ingang
van de dag waarop de salariswijziging, respectievelijk de
wijziging van de vakantie-uitkering of de eindejaarsuitkering van
kracht wordt.

Naast de in bovenstaande tabel genoemde bedragen zijn de
volgende (berekende) toelagen, aanvullingen op het salaris
en uitkeringen ook gekoppeld aan de loonsverhogingen die
in de CAO Rijk zijn afgesproken:
• […]
• de SBF-uitkering en de uitkering overgangsrecht
substantieel bezwarende functies.

-

-

B1

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1403 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

3 lid 1

Betrokkene heeft recht op een uitkering als bedoeld in artikel
94b, achtste lid, en artikel 94c, zevende lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, vanaf de dag van ingang van zijn
ontslag, tenzij hij in verband met dit ontslag een uitkering op
grond van de Werkloosheidswet ontvangt.

H23

Daarnaast heeft u als u werkzaam bent in een SB-functie
recht op een uitkering substantieel bezwarende functies (SBFuitkering) als u:(..) verklaart geen WW-uitkering te zullen
aanvragen.

-

1404 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1405 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

3 lid 2

De Minister besluit over de toekenning van de uitkering op
aanvraag van betrokkene.

-

-

Door de formulering van de cao (ontslag nemen, recht
hebben op een uitkering) is deze bepaling in de cao niet
nodig.

-

4 lid 1

De duur van de uitkering, bedoeld in artikel 94b, achtste lid, van H23
het Algemeen Rijksambtenarenreglement is afhankelijk van het
geboortejaar van betrokkene:

De duur van uw SBF-uitkering is afhankelijk van uw
geboortejaar:
Geboortejaar Uitkeringsduur
1953, 1954 33 maanden
1955, 1956 32 maanden
1957, 1958 31 maanden
1959, 1960 30 maanden
1961, 1962 29 maanden
1963 28 maanden
1964 27 maanden
1965 en verder 26 maanden

De geboortejaren 1950, 1951, 1952 zijn niet meer
opgenomen omdat de uitkering van die gerechtigden al is
ingegaan.

H23

Als u een SBF-uitkering ontvangt maar ook in deeltijd blijft
werken, wordt, als uw arbeidsduur in uw SB-functie
vermindert, uw uitkeringsduur opnieuw berekend. Uw
uitkeringsduur wordt dan naar rato langer.

-

Meegenomen in de vertaling van lid 2.

Geboortejaar
Uitkeringsduur
1950, 1951, 1952
2 jaar en 10 maanden
1953, 1954
2 jaar en 9 maanden
1955, 1956
2 jaar en 8 maanden
1957, 1958
2 jaar en 7 maanden
1959, 1960
2 jaar en 6 maanden
1961, 1962
2 jaar en 5 maanden
1963
2 jaar en 4 maanden
1964
2 jaar en 3 maanden
1965 en verder
2 jaar en 2 maanden
Indien aan betrokkene voor een percentage van de voor hem
geldende arbeidsduur ontslag is verleend als bedoeld in artikel
94b, vierde lid, van het Algemeen rijksambtenarenreglement,
wordt de uitkeringsduur, bedoeld in het eerste lid, nader
vastgesteld door die uitkeringsduur te delen door het
voornoemde percentage.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1406 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

4 lid 2

1407 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

4 lid 3

Bij ontslag voor de resterende arbeidsduur, bedoeld in artikel
94b, zesde lid, van het Algemeen rijksambtenarenreglement,
wordt de duur van de uitkering nader vastgesteld door de
alsdan resterende uitkeringsduur te vermenigvuldigen met het
in het tweede lid genoemde percentage.

-

-

1408 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1409 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

4 lid 4

De substantieel bezwarende functies, bedoeld in artikel 94b,
eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, zijn
opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

B1

SB-functie | Een functie die is opgenomen in de lijst van
substantieel bezwarende functies die is opgenomen in bijlage
16 van de cao.

-

5 lid 1

De duur van uw uitkering overgangsrecht wordt berekend
door het aantal jaren dat u aaneengesloten heeft
doorgebracht in een SB-functie en/of FLO-functie te
vermenigvuldigen met een maand. De duur van de uitkering
bedraagt afhankelijk van uw geboortejaar niet meer dan de
duur in de tabel die geldt voor een reguliere SBF-uitkering.

-

1410 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

5 lid 2

De duur van de uitkering voor de ambtenaar als bedoeld in
§25.8
artikel 94c, zevende lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement wordt berekend door het aantal
jaren dat de ambtenaar aaneengesloten heeft doorgebracht in
een FLO-functie of substantieel bezwarende functie te
vermenigvuldigen met een maand. De uitkeringsduur bedraagt
maximaal de uitkeringsduur genoemd in het eerste lid van
artikel 4.
Indien aan betrokkene voor een percentage van de voor hem
§25.8
geldende arbeidsduur ontslag is verleend als bedoeld in artikel
94c, zesde lid, van het Algemeen rijksambtenarenreglement zijn
artikel 4, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.

De overige bepalingen omtrent uw uitkeringsduur bij ontslag of arbeidsduurvermindering en uw rechten en plichten zijn
gelijk aan die voor een reguliere SBF-uitkering.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1411 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1412 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1413 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1414 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

5 lid 3

De functies, bedoeld in artikel 94c, eerste lid, van het Algemeen §25.8
Rijksambtenarenreglement, zijn opgenomen in de bij deze
regeling behorende bijlage 2.

In bijlage 17 van de cao staan per categorie de functies
vermeld die onder het overgangsrecht SB-functies vallen.

-

-

6

De hoogte van de uitkering bedraagt 80% van de
berekeningsgrondslag.

De hoogte van uw SBF-uitkering bedraagt 80% van uw SBFuitkeringsgrondslag.

-

-

7

De functies, bedoeld in artikel 130c, eerste lid, van het
§25.8
Algemeen Rijksambtenarenreglement, zijn opgenomen in de bij
deze regeling behorende bijlage 3.

Op deze lijst stonden de functies bij I&M (nu I&W) waarvoor een uittreedleeftijd van 55 jaar gold. Deze functies zijn nu
opgenomen in het personeelsreglement van die organisatie.

-

8

De uitkering van betrokkene die na zijn ontslag nog rechten
H23
heeft of krijgt uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid in
verband met de functie waaruit hij is ontslagen, wordt tot het
einde van de periode waarover die rechten bestaan verminderd
met het bedrag daarvan.

Als u na uw ontslag recht krijgt op een ZW-uitkering of WIAuitkering in verband met de functie waaruit u met ontslag
bent gegaan, wordt uw SBF-uitkering verlaagd met het
bedrag daarvan. Dit geldt ook als u kiest voor
arbeidsduurvermindering in uw SB-functie.

-

-

1415 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

9 lid 1

De uitkering wordt verminderd met de inkomsten die
H23
betrokkene geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid
of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de dag van
het ontslag, voor zover de uitkering vermeerderd met de
inkomsten de berekeningsgrondslag overschrijdt. De inkomsten
worden met de uitkering verrekend over het jaar waarop deze
inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen worden
betrekking te hebben.

Naast uw SBF-uitkering mag u 20% van uw SBFuitkeringsgrondslag bijverdienen. Als uw nieuwe inkomsten
na uw SBF-ontslag meer bedragen dan 20% van uw SBFuitkeringsgrondslag, wordt uw uitkering verlaagd met het
meerdere boven 20%.

-

-

1416 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

9 lid 2

Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van H23
inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf ter hand
genomen gedurende non-activiteit of verlof, in het jaar
voorafgaand aan het ontslag ter zake waarvan de uitkering is
toegekend.

Deze verlaging van uw SBF-uitkering wordt ook toegepast als u: direct voorafgaand aan uw ontslag een periode van nonactiviteit of verlof had waarin u nieuwe inkomsten heeft
gekregen en deze na uw SBF-ontslag meer bedragen dan 20%
van uw SBF-uitkeringsgrondslag.

-

1417 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

9 lid 3

Wanneer betrokkene enige arbeid of bedrijf ter hand heeft
H23
genomen vóór de dag van het ontslag, en na die dag uit die
arbeid of dat bedrijf inkomsten of meer inkomsten gaat
genieten, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing,
tenzij betrokkene aannemelijk maakt dat die inkomsten of
vermeerdering van inkomsten of een gedeelte daarvan niet het
gevolg zijn van een verhoogde werkzaamheid en geen verband
houden met het ontslag.

Deze verlaging van uw SBF-uitkering wordt ook toegepast als u: voor uw SBF-ontslag andere inkomsten had, die na uw SBFontslag hoger zijn geworden. Dit gebeurt alleen als de
verhoging meer bedraagt dan 20% van uw SBFuitkeringsgrondslag. In een dergelijke situatie wordt uw SBFuitkering niet verlaagd als u aan kunt tonen dat de verhoging
niet komt doordat u meer bent gaan werken.

-

1418 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

10 lid 1

Betrokkene is verplicht van het ter hand nemen van enige
H23
arbeid of bedrijf terstond mededeling te doen aan de door de
Minister voor Wonen en Rijksdienst aangewezen instantie
onder opgave, voor zover mogelijk, van de inkomsten die hij uit
die werkzaamheden zal genieten.

U bent verplicht om alle gegevens te verstrekken die
noodzakelijk zijn voor het vaststellen van uw SBF-uitkering of
verlaging daarvan.

-

1419 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

10 lid 2

Zijn de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf niet
H23
vooraf op te geven, dan doet betrokkene tijdig vóór het
verstrijken van elke uitkeringstermijn opgave van de inkomsten,
die hij sinds het ter hand nemen van de werkzaamheden of
sinds de vorige opgave heeft genoten.

-

-

H23

Verwerkt in de wijze waarop lid 1 is vertaald.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1420 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

10 lid 3

1421 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

10 lid 4

Brengt de aard van de werkzaamheden of van de inkomsten
H23
mee, dat de inkomsten over een langere termijn moeten
worden berekend, dan geschiedt de opgave
dienovereenkomstig en wordt op de uitkering een vermindering
toegepast van een voorlopig vastgesteld bedrag onder
voorbehoud van verrekening aan het einde van de bedoelde
termijn.
Betrokkene wordt door het aanvaarden van de uitkering geacht erin toe te stemmen dat allen die daarvoor naar het oordeel van
de Minister voor Wonen en Rijksdienst in aanmerking komen,
omtrent zijn omstandigheden alle inlichtingen geven, welke
voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

-

Verwerkt in de wijze waarop lid 1 is vertaald.

-

-

Dit artikellid is niet overgenomen. Juridische fictie van
gegeven toestemming voor het inwinnen van inlichtingen
is in stijd met de AVG.

1422 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

10 lid 5

Indien betrokkene de gegevens, die noodzakelijk zijn voor de
vaststelling of de vermindering van de uitkering niet, niet
volledig of onjuist verstrekt, kan de uitkering zolang dit het
geval is, niet of slechts gedeeltelijk worden uitbetaald.

H23

Als u niet alle noodzakelijke gegevens of onjuiste gegevens
verstrekt, wordt uw SBF-uitkering niet of slechts gedeeltelijk
uitbetaald.

-

1423 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

11

Uw uitkering eindigt na afloop van de uitkeringsduur of zodra u uw AOW-leeftijd bereikt.

-

1424 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

12 lid 1

Het recht op uitkering eindigt in ieder geval:
H23
1. met ingang van de dag waarop betrokkene de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
2. met ingang van de dag volgende op die waarop betrokkene is
overleden.
Na het overlijden van betrokkene aan wie een uitkering is
H23
toegekend, wordt aan de nabestaande, van wie de overledene
niet duurzaam gescheiden leefde, een overlijdensuitkering
uitgekeerd gelijk aan de berekeningsgrondslag over een tijdvak
van drie maanden.

-

-

1425 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

12 lid 2

Indien op de uitkering een vermindering werd toegepast
krachtens de artikelen 8 of 9 is de in het eerste lid bedoelde
overlijdensuitkering gelijk aan het bedrag van de uitkering die
betrokkene ontving over de periode van drie maanden
voorafgaand aan de dag van het overlijden.

H23

Als op de dag voor uw overlijden een verlaging op uw SBFuitkering werd toegepast, is de overlijdensuitkering gelijk aan
de SBF-uitkering die u ontving in de drie maanden
voorafgaand aan de dag van uw overlijden.

-

1426 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

12 lid 3

Bij ontstentenis van een nabestaande, van wie de overledene
niet duurzaam gescheiden leefde, geschiedt de uitkering,
bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van de minderjarige
kinderen. Onder kinderen wordt in dit artikel mede verstaan
natuurlijke kinderen en kinderen waarover de overledene de
pleegouderlijke zorg droeg. Onder pleegouderlijke zorg wordt
verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het
kind als was het een eigen kind, onafhankelijk van enige
verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding
daarvoor. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de
uitkering aan degenen die geheel of grotendeels afhankelijk
waren van de uitkering van betrokkene.

B1

Nabestaanden zijn:
In bijlage 1 is de definitie van "nabestaande" opgenomen.
- de partner met wie de werknemer op het moment van
overlijden duurzaam samenleefde
- als er geen partner is: de minderjarige kinderen tot wie de
werknemer in familierechtelijke betrekking stond, natuurlijke
kinderen en kinderen waarover de werknemer de
pleegouderlijke zorg droeg alsof het eigen kinderen waren,
zonder dat daartoe een verplichting was of daar een
vergoeding tegenover stond
als er geen partner of minderjarige kinderen zijn: de
personen die geheel of grotendeels afhankelijk waren van
het maandinkomen van de werknemer.

Overlijdensuitkering nabestaanden in geval van einde SBFuitkering door overlijden
Als u komt te overlijden krijgen uw nabestaanden een
overlijdensuitkering. [...] De overlijdensuitkering bedraagt
drie keer uw SBF-uitkeringsgrondslag.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1427 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

12 lid 4

Laat de overledene geen betrekkingen als bedoeld in het eerste H23
en derde lid na, dan kan de overlijdensuitkering geheel of ten
dele worden uitgekeerd voor de betaling van de kosten van de
laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien zijn nalatenschap
voor de betaling van die kosten ontoereikend is.

Bij ontbreken van nabestaanden kan de overlijdensuitkering deels of volledig worden uitgekeerd om de kosten van uw
laatste ziekte en van uw uitvaart te betalen als die kosten
niet uit uw nalatenschap kunnen worden betaald.

1428 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13 lid 1

Betrokkene aan wie op grond van artikel 130d van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, zoals dat luidde op 31
maart 2015, voor 1 januari 2013 buitengewoon verlof zonder
behoud van bezoldiging is verleend, heeft recht op een
compensatie.

-

-

Dit betrof compensatie voor de oorspronkelijke verhoging Art. 17 lid 2 Aw 2017
van de AOW-leeftijd voor werknemers die zijn uitgetreden
uit een substantieel bezwarende functie (SBF).Voor zover
die compensatie nog wordt uitbetaald aan voormalige
werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt,
bestaat aanspraak op voortzetting daarvan op basis van
het van het overgangsrecht in de ambtenarenwet. Het
hoeft dus niet te worden geregeld in de cao.

1429 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13 lid 2

De compensatie wordt berekend door het aantal maanden dat
de pensioengerechtigde leeftijd voor betrokkene later ligt dan
de leeftijd van 65 jaar te vermenigvuldigen met 70% van het
bedrag van het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag.

-

-

Zie opmerking bij lid 1..

-

1430 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1431 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13 lid 3

Aan betrokkene, bedoeld in het tweede lid, van wie de uitkering na 30 september 2014 wordt beëindigd, wordt de compensatie,
bedoeld in het tweede lid, uitbetaald bij ontslag.

-

Zie opmerking bij lid 1

-

13 lid 4

Aan betrokkene, bedoeld in het tweede lid, van wie de uitkering voor 1 oktober 2014 is beëindigd, wordt de compensatie,
bedoeld in het tweede lid, op aanvraag verstrekt, indien de
aanvraag voor 1 oktober 2015 is ingediend.

-

Zie opmerking bij lid 1..

-

1432 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13a lid 1

De betrokkene aan wie op grond van artikel 130d van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, zoals dat luidde op 31
maart 2015, in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31
maart 2015 buitengewoon verlof zonder behoud van
bezoldiging is verleend, heeft recht op een compensatie.

-

-

Dit betrof compensatie voor de versnelde verhoging van Art. 17 lid 2 Aw 2017
de AOW-leeftijd voor werknemers die zijn uitgetreden uit
een substantieel bezwarende functie (SBF).Voor zover die
compensatie nog wordt uitbetaald aan voormalige
werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt,
bestaat aanspraak op voortzetting daarvan op basis van
het van het overgangsrecht in de ambtenarenwet. Het
hoeft dus niet te worden geregeld in de cao.

1433 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13a lid 2

De compensatie wordt berekend door het aantal maanden dat
de pensioengerechtigde leeftijd voor betrokkene ligt na de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de
Algemene Ouderdomswet, zoals dat luidde op 31 mei 2015, te
vermenigvuldigen met 70% van het bedrag van het
minimumloon,bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

-

-

Zie opmerking bij lid 1.

-

1434 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13a lid 3

Aan de betrokkene van wie de uitkering na 31 maart 2016
wordt beëindigd, wordt de compensatie uitbetaald bij ontslag.

-

-

Zie opmerking bij lid 1

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling
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Bijzonderheden
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1435 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1436 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13a lid 4

Aan de betrokkene van wie de uitkering voor 1 april 2016 is
beëindigd, wordt de compensatie op aanvraag verstrekt, indien
de aanvraag voor 1 januari 2017 is ingediend.

-

-

Zie opmerking bij lid 1.

-

13b lid 1

De betrokkene aan wie op grond van artikel 94b, tweede lid,
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in de periode van
1 oktober 2014 tot en met 30 juni 2015 ontslag is verleend,
heeft recht op een compensatie.

-

Zie opmerking bij artikel 13a lid 1.

-

1437 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13b lid 2

De compensatie wordt berekend door het aantal maanden dat
de pensioengerechtigde leeftijd voor betrokkene ligt na de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de
Algemene Ouderdomswet, zoals dat luidde op 31 mei 2015, te
vermenigvuldigen met 70% van het bedrag van het
minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

-

-

Zie opmerking bij artikel 13a lid 1.

-

1438 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1439 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13b lid 3

Het aantal maanden, bedoeld in het tweede lid, bedraagt niet
meer dan het aantal maanden dat de pensioengerechtigde
leeftijd voor betrokkene later ligt dan de dag waarop het recht
op uitkering eindigt.
De betrokkene aan wie op grond van artikel 94b, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement voor een gedeelte van
de voor hem geldende arbeidsduur ontslag is verleend, heeft
recht op compensatie naar rato van het gedeelte van de
arbeidsduur waarvoor hem ontslag is verleend.

-

Zie opmerking bij artikel 13a lid 1.

-

-

Zie opmerking bij artikel 13a lid 1.

-

1440 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1441 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1442 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1443 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1444 Regeling
substantieel
bezwarende
functies
1445 Regeling
substantieel
bezwarende
functies

13b lid 5

Aan de betrokkene van wie de uitkering na 1 juni 2016 wordt
beëindigd, wordt de compensatie uitbetaald bij de uitbetaling
van de laatste uitkering.

-

-

Zie opmerking bij artikel 13a lid 1.

-

13b lid 6

Aan de betrokkene van wie de uitkering voor 1 juni 2016 is
beëindigd, wordt de compensatie op aanvraag verstrekt, indien
de aanvraag voor 1 januari 2017 is ingediend.

-

-

Zie opmerking bij artikel 13a lid 1.

-

14

De Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 en de Regeling aanmerking substantieel bezwarende functies
worden ingetrokken.

-

15 lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

-

-

15 lid 2

De artikelen 1 tot en met 13 werken terug tot en met 1 oktober 2014, met uitzondering van artikel 7.

-

Dit was de bepaling waarmee de voorganger van deze
regeling werd intetrokken.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.
Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van deze
regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.
Zie opmerking lid 1. Dat artikel 7 geen terugwerkende
kracht had is ook niet meer relevant.

16

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling substantieel
bezwarende functies.

-

13b lid 4

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1446 Regeling
1 lid 1
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk

Het bevoegd gezag bepaalt het onderdeel of de onderdelen van B15
de sector Rijk waarbinnen ambtenaren als overtollig worden
aangewezen.

Stap 1. Het vaststellen van het organisatieonderdeel voor het Deze regeling was de kapstok voor de in de bijlage van die afspiegelingsbereik.
regeling opgenomen beschrijving van de werkwijze voor
het vaststellen van overtolligheid. Deze bijlage is
grotendeels technisch omgezet en is nu bijlage 15 van de
cao. Daarin zijn ook de afspraken uit 2017 van de
Overeenkomst Van Werk Naar Werk beleid en WWdossier sector Rijk verwerkt over de te hanteren de vaste
peildatum (= datum reorganisatiebesluit) en de positie
van AOW-gerechtigde werknemers bij het vaststellen van
overtolligheid. In 2017 is afgesproken dat deze wijzigingen
op 1 januari 2020 zouden ingaan; ze stonden dus nog niet
in de bijlage bij de regeling.
Dit artikellid was de kapstok voor stap 1.

1447 Regeling
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk
1448 Regeling
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk
1449 Regeling
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk
1450 Regeling
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk

1 lid 2

Ter uitvoering van het eerste lid stelt het bevoegd gezag voor
het onderdeel of de onderdelen een overzicht vast per
leeftijdsgroep van alle functies en alle personen die in die
functies werkzaam zijn.

Stap 2: het vaststellen van het personeelsbestand op basis
van het volledige overzicht van alle personen die op de
peildatum werkzaam zijn in of vanuit het
organisatieonderdeel waar sprake is van overtolligheid;

Dit artikellid was de kapstok voor stap 2. Zie ook de
opmerking bij lid 1.

1 lid 3

Het bevoegd gezag kan het in het tweede lid bedoelde overzicht B15
in omvang beperken, in overeenstemming met de centrales van
verenigingen van ambtenaren, bedoeld in artikel 113 van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement en de betrokken
ondernemingsraden.

Indien er sprake is van een omvangrijk organisatieonderdeel
kan de werkgever het in kaart brengen van het
personeelsbestand in overleg met de medezeggenschap en
het departementaal georganiseerd overleg beperken tot de
meest relevante afdelingen of directies. Dit zal met name aan
de orde zijn als de reorganisatie een relatief beperkte
omvang heeft.

De mogelijkheid van het afwijken van het in kaart
brengen van het gehele organisatieonderdeel in stap 2 is
vanuit wetgevingstechnisch oogpunt dermate van belang
dat het in de regeling zelf was opgenomen. Zie ook de
opmerking bij lid 1.

2

Het bevoegd gezag stelt vast welke functies uitwisselbaar zijn,
gelet op
a. de functie-inhoud,
b. de voor de functievereiste kennis en vaardigheden,
c. de voor de functie vereiste competenties,
d. de voor de functie geldende salarisschaal, en
e. de bijzondere omstandigheden bij de vervulling van de
functie.
Het aantal per leeftijdsgroep als overtollig aan te wijzen
ambtenaren wordt door het bevoegd gezag vastgesteld door
het aantal ambtenaren binnen de leeftijdsgroep te delen door
het totaal aantal ambtenaren werkzaam in de categorie
uitwisselbare functies, met inachtneming van de
arbeidsduurfactor van deze ambtenaren, vermenigvuldigd met
het aantal waarmee de categorie uitwisselbare functies wordt
verminderd.

B15

Stap 3: het vaststellen van de categorie uitwisselbare functies Dit artikel was de kapstok voor stap 3. Zie ook de
waarbinnen sprake is van overtolligheid
opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

B15

Stap 4: het vaststellen van het aantal werknemers in de
Dit artikel was de kapstok voor de stappen 4 t/m 8. .
categorie uitwisselbare functies
Stap 5: het vaststellen in welke leeftijdsgroep deze
werknemers zitten
Stap 6; het vaststellen met hoeveel werknemers de
categorie uitwisselbare functies moet inkrimpen
Stap 7: het delen van het aantal werknemers binnen de
leeftijdsgroep door het totaal aantal werknemers werkzaam
in deze categorie uitwisselbare functies en dat vervolgens
vermenigvuldigen met het aantal werknemers waarmee de
categorie uitwisselbare functies moet krimpen
Stap 8: het per leeftijdsgroep bepalen welke werknemers als
overtollig moeten worden aangemerkt. Bij deze laatste stap
is een aantal bijzondere situaties te onderscheiden. Tevens is
op de laatste stap een aantal uitzonderingen mogelijk.

-

3

B15

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1451 Regeling
4
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk
1452 Regeling
5
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk

Bij een aanstelling voor een variabel aantal uren wordt voor het B15
vaststellen van overtolligheid uitgegaan van de garantie-uren,
bedoeld in artikel 6b, tweede lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement.

Het aantal garantie-uren van een oproepkracht dat op grond
van de bepaling daarover in de cao in de
arbeidsovereenkomst is opgenomen, moet wel worden
meegenomen bij de afspiegelingsberekening. De garantieuren blijven voor de werknemer behouden indien na de
afspiegelingsberekening blijkt dat deze niet overtollig is.

De omgang met de garantie-uren in stap 4 is vanuit
wetgevingstechnisch oogpunt dermate van belang dat het
in de regeling zelf was opgenomen. Zie ook de opmerking
bij artikel 1 lid 1.

Het bevoegd gezag kan afwijken van het als eerste als overtollig B15
aanwijzen van een ambtenaar die het geringste aantal jaren
overheidswerknemer is geweest, indien:
a. de zeer zwakke arbeidsmarktpositie van die ambtenaar in
relatie tot die van de andere ambtenaren binnen de
leeftijdsgroep waartoe betrokkenen behoren daartoe aanleiding
geeft;
b. die ambtenaar over bijzondere kennis of vaardigheden
beschikt die onmisbaar zijn voor het te reorganiseren onderdeel
of de te reorganiseren onderdelen, of
c. die ambtenaar tijdelijk bij een derde binnen of buiten de
sector Rijk onder diens toezicht en leiding werkzaamheden
verricht die niet aan een andere ambtenaar kunnen worden
opgedragen.

Er is een drietal situaties waarin de werkgever onder
voorwaarden mag afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Dit
betreft: een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een
onmisbare werknemer en detachering.

De mogelijkheden om in stap 8 te kunnen afwijken zijn
vanuit wetgevingstechnisch oogpunt dermate van belang
dat het in de regeling zelf was opgenomen. In de bijlage
zijn de drie mogelijkheden uitgebreid beschreven Zie ook
de opmerking bij artikel 1 lid 1.

1453 Regeling
6
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk
1454 Regeling
7
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk
1455 Regeling
8
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk

Deze regeling wordt uitgevoerd volgens de in de bijlage
opgenomen beschrijving.

-

-

Zie opmerking bij artikel 1 lid 1.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van deze
regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststellen
overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector
Rijk.

-

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

-

Volgnr. Regeling

1456 Regeling
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk

Artikel (lid)

Tekst regeling

Bijlage
behorende bij
artikel 6 van
de Regeling
vaststellen
overtolligheid
bij het van
werk naar
werk beleid
voor de sector
Rijk

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

B15

De betreffende bijlage bij de regeling is grotendeels
technisch omgezet en nu bijlage 13 van de cao. Zie ook de
opmerking bij artikel 1 lid 1.

-

Deze definitie is niet van belang voor de cao aangezien
alle rijksbrede arbeidsvoorwaarden daarin zijn
ondergebracht.

1457 Regeling
1
vaststelling
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel
2011–2012
1458 Regeling
2
vaststelling
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel
2011–2012

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: het Besluit
betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

-

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van
§27.1 en B20
rijkswege verstrekte genot van:
a. verwarming van de woning, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onder b, van het besluit, wordt gesteld op € 127,29;
b. energie voor kookdoeleinden, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onder c, van het besluit, wordt gesteld op € 40,22;
c. elektrische energie, anders dan voor verwarming van de
woning en voor kookdoeleinden, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onder d, van het besluit, wordt gesteld op € 27,84;
d. leidingwater, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder e, van het
besluit, wordt gesteld op 15,75.

-

1459 Regeling
3
vaststelling
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel
2011–2012
1460 Regeling
4
vaststelling
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel
2011–2012
1461 Regeling
5
vaststelling
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel
2011–2012

Het verschuldigde bedrag voor het gebruik van een dienstauto §10.4
voor het afleggen van privé-kilometers, bedoeld in artikel 3a,
eerste lid, van het besluit, wordt gesteld op € 0,22 per verreden
kilometer.

Als u dat afspreekt met uw leidinggevende en de afspraak
schriftelijk vastlegt, kunt u de dienstauto ook privé
gebruiken. Voor dit privégebruik moet u uw werkgever € 0,22
per kilometer betalen.

-

De Regeling betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel en
de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 14 mei 2007, nr. 2007-0000166277,
houdende de vaststelling van de emolumenten burgerlijk
rijkspersoneel (Stct. 2007, 110) worden ingetrokken.

-

-

Het per 1 juli 2011 intrekken van een oude regeling met
bedragen die nu in artikel 2 en 3 staan is niet van belang
voor de cao.

-

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstredingbepaling van deze
regeling.
Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

In de cao staat in paragraaf 27.1 dat artikel 2 van deze
regeling niet meer wordt toegepast maar dat de
indexering van de maximumbedragen wordt voortgezet
voor organisaties die deze regeling toepassen en mogelijk
toekomstig gebruik. De vier bedragen per 1 januari 2020
zijn opgenomen in het overzicht van bedragen per 1
januari 2020 op de cao-website.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1462 Regeling
6
vaststelling
emolumenten
burgerlijk
rijkspersoneel
2011–2012
1463 Reisbesluit
1 lid 1
binnenland

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling
emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011–2012.

-

-

Dit was de bepaling voor de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Naar de regels bij of krachtens dit besluit wordt vergoeding
verleend van reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen
binnen Nederland.

-

Verwerkt in de vertaling van het tweede lid: De kosten
van uw binnenlandse dienstreis krijgt u vergoed op basis
van de bepalingen in deze paragraaf.

1464 Reisbesluit
binnenland

1 lid 2

Dienstreizen, die in Nederland zijn begonnen en waarbij het
§10.2
reisgedeelte buiten Nederland beperkt is of waarbij de
grensoverschrijding niet noodzakelijkerwijs leidt tot uitgaven
voor maaltijden of overnachting in het buitenland, worden voor
de toepassing van dit besluit aangemerkt als dienstreizen
binnen Nederland.

Als u voor uw werk in opdracht van uw werkgever naar een andere locatie dan uw eigen werklocatie in Nederland moet,
dan is er sprake van een binnenlandse dienstreis. Dit is ook
het geval als uw dienstreis in Nederland is begonnen en het
reisgedeelte buiten Nederland beperkt is of niet noodzakelijk
leidt tot uitgaven voor maaltijen of overnachtingen in het
buitenland. De kosten van uw binnenlandse dienstreis krijgt
u vergoed op basis van de bepalingen in deze paragraaf.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen reiskosten en
verblijfkosten. In bijzondere gevallen gelden andere regels
Deze vindt u aan het einde van deze paragraaf.

1465 Reisbesluit
binnenland

1 lid 3

Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de in §10.2
het eerste lid bedoelde kosten, wordt deze in mindering
gebracht op de vergoeding waarop ingevolge dit besluit
aanspraak bestaat.

Als u voor uw dienstreis een vergoeding ontvangt van
anderen dan van uw werkgever, dan moet u dit melden en
wordt die vergoeding in mindering gebracht op de
vergoeding waarop u volgens deze paragraaf recht heeft.

De zinsnede ‘dan moet u dat melden’ is door partijen
toegevoegd naar aanleiding van een suggestie daartoe in
de consultatiefase van de cao. .

1466 Reisbesluit
binnenland

2

In dit besluit wordt verstaan onder:
§1.2 en B1
a. Onze Minister: het hoofd van het betrokken ministerie; b.
betrokkene:
1e. degene die op basis van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, Ambtenarenreglement StatenGeneraal of Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in burgerlijke
rijksdienst werkzaam is;
2e. hij, die op verzoek of met goedvinden van het bevoegde
gezag zich ten behoeve van het rijk met enige dienstverrichting
belast;
c. standplaats: de gemeente of het met name bekende
afzonderlijk liggend deel van de gemeente, waar de plaats van
tewerkstelling van de betrokkene is gelegen;
d. plaats van tewerkstelling:
1e. het gebouw, gebouwencomplex, terrein of vaartuig waar of
van waaruit de betrokkene naar het oordeel van het bevoegde
gezag gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;
2e. voor de betrokkene bedoeld onder b ten tweede: zijn
woning;
e. dienstreis: een naar het oordeel van het bevoegde gezag
noodzakelijke verplaatsing van een betrokkene tot het
verrichten van dienst buiten de plaats van tewerkstelling,
alsmede het hiermee verband houdende verblijf buiten deze
plaats.

Werkgever: Waar in deze cao wordt gesproken over uw
werkgever zijn dat de personen die de Staat voor de
toepassing van deze cao kunnen vertegenwoordigen: [volgt
opsomming].

De termen van Onze Minister en betrokkene zijn
vervangen door respectievelijk werkgever (in § 1.2) en
werknemer. De term plaats van tewerkstelling is
vervangen door werklocatie. Met de gewijzigde
terminologie is geen beleidswijziging beoogd, wel is in de
formulering aangesloten bij de mogelijkheid in de
arbeidsovereenkomst om meerdere werklocaties te
hebben. De term standplaats komt in de cao niet terug.
Waar deze term werk gebruikt is omschreven wat
daarmee werd bedoeld. Zie verderop.

Werknemer: De natuurlijke persoon die op basis van een
arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden in
dienst is van een organisatie die onderdeel uitmaakt van de
sector Rijk
Werklocatie: Een gebouw, gebouwencomplex, terrein of
vaartuig waar een werknemer gewoonlijk werkzaamheden
verricht. Als een werklocatie gebruikt wordt om de
reisafstand of reistijd vast te stellen is de (postcode van de)
gebruikelijke ingang daarvoor het uitgangspunt. Als de
uitvoering van de functie zich uitstrekt over een bepaald
gebied, is een werklocatie een de door de werkgever
aangewezen plaats. In geval van een dienstreis is die
aangewezen plaats de woning van de werknemer.
Dienstreis: Een door de werkgever noodzakelijk geachte reis
en verblijf in verband met het verrichten van
werkzaamheden op een andere locatie dan de eigen
werklocatie.

Artikel arbeidsrecht

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1467 Reisbesluit
binnenland

3

Voor de toepassing van dit besluit worden, behoudens voor de §1.2
toepassing van artikel 18a, met Onze Minister gelijkgesteld: het
tot aanstelling bevoegd gezag bij elk der beide Kamers der
Staten-Generaal, de vice-president van de Raad van State, het
College van de Algemene Rekenkamer, de Nationale
ombudsman en de directeur van het Kabinet van de Koning.

-

1468 Reisbesluit
binnenland

4 lid 1

Indien en zodra is te voorzien dat de betrokkene tijdelijk, voor §10.2
een periode van ten minste vier weken, gedurende meer dan de
helft van de voor hem gebruikelijke werkdagen zijn
werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten zijn
standplaats, of binnen zijn standplaats voor zover de
reisbestemming op één of meer kilometer van de plaats van
tewerkstelling ligt, moet gaan verrichten, heeft hij, in afwijking
van het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 13 van dit besluit,
voor het afleggen van het traject tussen zijn woning en de plaats
van de tijdelijke tewerkstelling alsmede voor eventuele
pensionkosten die hij vanwege die tijdelijke tewerkstelling
maakt, aanspraak op een vergoeding voor reis- en
pensionkosten op de voet van de bepalingen van of krachtens
het Verplaatsingskostenbesluit 1989.

De vergoedingen in deze paragraaf zijn niet van toepassing als duidelijk is dat u:
• voor een periode van minimaal vier weken en
• op meer dan de helft van uw werkdagen per week
tijdelijk gaat werken op een werklocatie in een andere
gemeente of op minimaal een kilometer afstand van uw
eigen werklocatie. In dat geval heeft u recht op een
vergoeding voor woon-werkverkeer.
Als uw werkgever van mening is dat u niet dagelijks kunt
reizen tussen uw woning en uw tijdelijke andere werklocatie,
heeft u recht op een vergoeding voor de kosten voor uw
tijdelijke andere woonruimte.

-

1469 Reisbesluit
binnenland

4 lid 2

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan in de gevallen §10.2
waarin het bevoegde gezag van oordeel is dat daartoe
aanleiding bestaat voor het afleggen van het traject tussen de
woning en de plaats van de tijdelijke tewerkstelling vergoeding
voor reiskosten worden verleend volgens het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 6 tot en met 12 van dit besluit.

Dit is alleen anders als uw werkgever beslist u een
vergoeding voor uw reiskosten te geven op grond van deze
paragraaf.

-

-

1470 Reisbesluit
binnenland

5 lid 1

Voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten geldt dat de
plaats van tewerkstelling het beginpunt en het eindpunt is van
de dienstreis.

§10.2

Bij het vaststellen van de vergoeding voor uw reiskosten en
verblijfkosten geldt een beginpunt en een eindpunt van uw
dienstreis. Dit kan uw werklocatie of uw woning zijn maar
ook een andere locatie.

-

-

1471 Reisbesluit
binnenland

5 lid 2

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de woning
§10.2
van de betrokkene of een andere plaats als beginpunt
respectievelijk eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt,
tenzij op de heenreis onderscheidenlijk de terugreis de plaats
van tewerkstelling wordt bezocht.

Uw woning of een andere locatie geldt niet als:
• beginpunt als u op de heenreis eerst naar uw werklocatie
gaat voordat u reist naar de bestemming van uw dienstreis.
• eindpunt als u op de terugreis eerst naar uw werklocatie
gaat voordat u reist naar uw woning.

-

-

1472 Reisbesluit
binnenland

6 lid 1

Wegens reiskosten per openbaar vervoer worden vergoed de
kosten van het openbaar vervoer die in verband met de
dienstreis blijkens overgelegde bewijsstukken zijn gemaakt.

Als u gebruik maakt van het openbaar vervoer heeft u recht op vergoeding van de volledige kosten daarvan. Voor het
reizen per trein krijgt u de kosten voor 1e klasse vergoed.
[...]
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de
reiskosten die u maakt voor openbaar vervoer en taxi, moet
u de vervoersbewijzen of andere betaalbewijzen van uw reis
bij uw declaratie indienen.

-

§10.2

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Deze maken nu onderdeel uit van de definitie van
werkgever in de cao, zoals opgenomen in § 1.2 (zie lid 2).

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1473 Reisbesluit
binnenland

6 lid 2

De betrokkene die tijdens een dienstreis gebruik maakt van
vervoer per trein, is gerechtigd om voor rijksrekening in de
eerste klasse te reizen.

§10.2

1474 Reisbesluit
binnenland

7

Indien de dienstreis naar het oordeel van het bevoegde gezag
§10.2
niet of niet op doelmatige wijze per openbaar vervoer kan
worden ondernomen, kan het bevoegde gezag aan de
betrokkene toestemming verlenen voor de dienstreis gebruik te
maken van een eigen motorvoertuig of bromfiets, in welk geval
hem een vergoeding wordt verleend volgens door Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen regels.

Als uw werkgever heeft bepaald dat het voor u niet praktisch Aangezien voor woon-werkverkeer (zie
is de dienstreis met openbaar vervoer te maken heeft u recht Verplaatsingskostenbelsuit) door partijen de keuze is
op een vergoeding van € 0,37 per afgelegde kilometer.
gemaakt om te spreken van ‘praktisch’ in plaats van
‘doelmatig’ is dat ook gedaan voor dienstreizen. Met de
andere terminologie is geen beleidswijziging beoogd.
Deze bepaling was tevens de grondslag om voor de sector
Rijk nadere regels te stellen over de vergoeding voor het
gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets als
bedoeld in dit artikel. Deze vergoeding was opgenomen in
‘artikel 2 Reisregeling binnenland’. De betreffende
vergoeding is nu verwerkt in de vertaling van dit artikel.

1475 Reisbesluit
binnenland

8

Indien de dienstreis op doelmatige wijze per openbaar vervoer §10.2
kan worden ondernomen, kan het bevoegde gezag in bijzondere
gevallen de betrokkene toestemming geven voor de dienstreis
gebruik te maken van een eigen motorvoertuig of bromfiets, in
welk geval aan de betrokkene een vergoeding wordt verleend
volgens door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties te stellen regels.

U heeft recht op een vergoeding van € 0,09 per afgelegde
kilometer als uw werkgever heeft bepaald dat het voor u wel
praktisch is de dienstreis met het openbaar vervoer te maken
maar u vanwege bijzondere omstandigheden toestemming
heeft gegeven om gebruik te maken van eigen vervoer.

Deze bepaling was tevens de grondslag om voor de sector Rijk nadere regels te stellen over de vergoeding voor het
gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets als
bedoeld in dit artikel. Deze vergoeding was opgenomen in
‘artikel 3 Reisregeling binnenland’. De betreffende
vergoeding is nu verwerkt in de vertaling van dit artikel.

1476 Reisbesluit
binnenland

9

Indien voor de dienstreis gebruik wordt gemaakt van een eigen fiets wordt hiervoor een vergoeding verleend volgens door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te
stellen regels.

-

Dit was de grondslag om voor de sector Rijk nadere regels te stellen over de vergoeding voor het gebruik van een
eigen fiets als bedoeld in dit artikel. Deze vergoeding was
opgenomen in ‘artikel 4 Reisregeling binnenland’. Zie
aldaar. De betreffende vergoeding is nu opgenomen in
‘Paragraaf 10.2 Dienstreizen binnenland’ van de CAO Rijk.
Dit artikel is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.

1477 Reisbesluit
binnenland

10

Indien naar het oordeel van het bevoegde gezag het
dienstbelang er mee is gebaat dat tijdens een dienstreis naast
openbaar vervoer tevens gebruik wordt gemaakt van een taxi,
worden de aan dat taxigebruik verbonden kosten volledig
vergoed.

Als uw werkgever vindt dat het in het bedrijfsbelang is dat u
gebruik maakt van een taxi, dan heeft u recht op volledige
vergoeding van de kosten daarvan.

-

§10.2

Bijzonderheden

Als u gebruik maakt van het openbaar vervoer heeft u recht op vergoeding van de volledige kosten daarvan. Voor het
reizen per trein krijgt u de kosten voor 1e klasse vergoed.
[...]
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de
reiskosten die u maakt voor openbaar vervoer en taxi, moet
u de vervoersbewijzen of andere betaalbewijzen van uw reis
bij uw declaratie indienen.

Artikel arbeidsrecht

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1478 Reisbesluit
binnenland

11

Indien naar het oordeel van het bevoegde gezag het gebruik van §10.2
een eigen motorvoertuig of bromfiets voor het vervoer tussen
de woning en de plaats van tewerkstelling noodzakelijk is voor
het op doelmatige wijze uitvoeren van een op die dag
voorkomende dienstreis, kan daarvoor per kilometer een
vergoeding worden verleend tot ten hoogste de
kilometervergoeding die geldt voor de dienstreis met dat
vervoermiddel.

Als u de dienstreis met eigen vervoer maakt, en ook de
afstand van tussen uw woning en werklocatie met eigen
vervoer aflegt omdat uw werkgever dat praktisch vindt, dan
kunt u daarvoor dezelfde vergoeding per afgelegde kilometer
krijgen als voor uw dienstreis.

1479 Reisbesluit
binnenland

12 lid 1

Onze Minister kan, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 8, regels stellen krachtens welke voor een
betrokkene een tegemoetkoming in reiskosten en andere
kosten die rechtstreeks verband houden met het carpoolen
wordt verstrekt, indien de betrokkene voor het ondernemen
van de dienstreis:
a. gebruik maakt van een eigen motorvoertuig te zamen met
één of meer anderen of
b. meerijdt in een motorvoertuig van een ander.

-

Zie invulling van deze kapstokbepaling in de omzetting
van de tweede volzin van artikel 3 van de Reisregeling. Na
verloop van tijd is deze open bepaling over nadere
regeling met vergoeding voor carpoolen rijksbreed
ingevuld met een vergoeding daarvoor via de Reisregeling
binnenland (zie de vertaling van de omzetting van de
tweede volzin van artikel 3 van die regeling). Op dat
moment had deze delegatie kunnen vervallen, maar dat is
niet gedaan. Omdat die vergoeding in de cao is
opgenomen hoeft dat niet meer in het
personeelsreglement te worden opgenomen.

1480 Reisbesluit
binnenland

12 lid 2

De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in het eerste lid
bedraagt ten hoogste het bedrag van de vergoeding dat is
bepaald volgens de krachtens artikel 7 gestelde regels.

-

-

Zie lid 1.

1481 Reisbesluit
binnenland

13 lid 1

De in verband met een dienstreis noodzakelijk gemaakte kosten voor maaltijden en logies en voor kleine uitgaven overdag en ’s
avonds worden vergoed volgens door Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen regels.

-

Dit was de grondslag om voor de sector Rijk nadere regels te stellen over de vergoeding voor vergoedingen wegens
verblijfkosten. Deze vergoeding was opgenomen in
‘artikel 5 Reisregeling binnenland’. De betreffende
vergoeding is nu opgenomen in ‘Paragraaf 10.2
Dienstreizen binnenland’ van de CAO Rijk.
Dit artikellid is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.

1482 Reisbesluit
binnenland

13 lid 2

Geen aanspraak op vergoeding wegens verblijfkosten bestaat
§10.2
voor een dienstreis korter dan vier uur en voor een dienstreis
binnen de standplaats voor zover de reisbestemming op minder
dan 1 kilometer van de plaats van tewerkstelling ligt.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding voor
verblijfkosten gelden de volgende voorwaarden:
• uw dienstreis duurt minimaal 4 uur en
• de bestemming van uw dienstreis ligt in een andere
gemeente of op minimaal een kilometer afstand van uw
eigen werklocatie.

Hier is het in artikel 1 gedefinieerde ‘standplaats’
vervangen door ‘gemeente’; hetgeen in lijn is met de
aldaar gegeven definitie.

-

1483 Reisbesluit
binnenland

13 lid 3

Aan de betrokkene die tijdens de dienstreis overnachting van
§10.2
overheidswege ontvangt en daarvoor betaling verschuldigd is,
wordt een vergoeding verleend volgens de door Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen regels.
In geval van de verstrekking van overheidswege geen gebruik is
gemaakt, bestaat geen aanspraak op vergoeding.

Als de overheid zorgt voor een overnachting tijdens uw
dienstreis krijgt u de kosten die u daarvoor moet maken
vergoed als u van die kosten een bewijsstuk indient bij uw
declaratie. Als u geen gebruik maakt van een door de
overheid verzorgde overnachting, dan krijgt u geen
vergoeding van de kosten die u zelf voor die overnachting
maakt.

Dit artikellid is tevens grondslag voor nadere regels voor
vergoedingen wegens verblijfkosten. Zie lid 1.

-

1484 Reisbesluit
binnenland

13 lid 4

Geen aanspraak op vergoeding voor maaltijden bestaat indien
tijdens een dienstreis de gelegenheid bestaat al dan niet tegen
betaling maaltijden van overheidswege te ontvangen, tenzij de
betrokkene aannemelijk maakt dat hij daarvan geen gebruik
heeft kunnen maken.

Als de overheid zorgt voor maaltijden tijdens uw dienstreis, dan krijgt u geen vergoeding van de kosten die u zelf voor
maaltijden maakt. Dit is alleen anders als u aannemelijk kunt
maken dat u redelijkerwijs geen gebruik kon maken van deze
maaltijden.

§10.2

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

-

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1485 Reisbesluit
binnenland

13 lid 5

Indien veelvuldig dienstreizen moeten worden gemaakt, kan het §10.2
bevoegde gezag een lagere vergoeding wegens verblijfkosten
vaststellen dan de vergoeding die wordt vastgesteld volgens de
in het eerste lid te stellen regels.

Als u vaak dienstreizen maakt kan uw werkgever een lagere
vergoeding voor de verblijfkosten voor u vaststellen als de
aard van uw werkzaamheden of de reisomstandigheden daar
aanleiding voor geven.

De zinsnede “als de aard van uw werkzaamheden of de
reisomstandigheden daar aanleiding voor geven” staat
niet in deze bepaling maar wel in de vergelijkbare
bepaling in het Reisbesluit buitenland. Partijen hebben
besloten deze zinsnede ook bij buitenlandse dienstreizen
toe te voegen om voor dienstreizen zoveel mogelijk
gelijke teksten en procedures te hanteren .

1486 Reisbesluit
binnenland

13 lid 6

In dit artikel worden onder overnachting van overheidswege en B1
maaltijden van overheidswege verstaan: overnachting en
maaltijden verstrekt vanwege of voor rekening van het Rijk, een
ander Nederlands publiekrechtelijk lichaam of semipubliekrechtelijk lichaam, een door het Rijk gesubsidieerde
instelling, dan wel vanwege of voor rekening van een
buitenlandse mogendheid of een internationale organisatie.

De overheid zorgt voor (…):Al dan niet tegen betaling
verstrekt door of voor rekening van het Rijk, een ander
Nederlands publiekrechtelijk lichaam of semipubliekrechtelijk lichaam.

Zie wat er in (…) wordt ingevuld de vertaling van lid 3 en
4.

1487 Reisbesluit
binnenland

14 lid 1

§10.2

In plaats van de vergoedingen in deze paragraaf per
dienstreis, kan uw werkgever u ook een vaste vergoeding per
maand of per kwartaal geven voor uw reiskosten en/of uw
verblijfkosten.

-

1488 Reisbesluit
binnenland

14 lid 2

§10.2

Bij het vaststellen van het bedrag daarvoor gaat uw
werkgever uit van het aantal dienstreizen dat u gebruikelijk
maakt en vergoeding die u daar gemiddeld voor ontvangt.
Uw vaste vergoeding kan niet hoger zijn dan de vergoedingen
die hiermee worden vervangen.

-

1489 Reisbesluit
binnenland

14 lid 3

§10.2

Als er wijzigingen optreden die van belang zijn voor de
hoogte van de vaste vergoeding, wordt die daarop
aangepast. U bent verplicht om uw werkgever van dergelijke
wijzigingen op de hoogte te stellen.

-

1490 Reisbesluit
binnenland

15 lid 1

Ter vervanging van de in dit besluit bedoelde vergoedingen, kan
het bevoegde gezag voor de gemaakte reiskosten en voor de
verblijfkosten, zowel afzonderlijk als tezamen, met
inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, vaste
reissommen vaststellen in een bedrag per maand of per
kwartaal.
Bij de berekening van het bedrag wordt gelet op de
veelvuldigheid en de duur der reizen en de daarmee
samenhangende gemiddelde verblijfkosten die de
dienstuitoefening van de betrokkene in de regel vereist. De
vaste reissom bedraagt niet meer dan de vergoeding die hij
vervangt.
Een vaste reissom wordt in ieder geval herzien zodra wijziging
van betekenis optreedt in de omstandigheden die tot het
toekennen van die reissom hebben geleid. De betrokkene is
verplicht van die wijziging aan het bevoegde gezag mededeling
te doen.
Het declareren van de reis- en verblijfkosten geschiedt op een
door het bevoegde gezag voorgeschreven wijze, onder
overlegging van de vereiste bewijsstukken.

§10.2

Als u terug komt van uw dienstreis moet u de gemaakte
kosten die daarvoor volgens deze paragraaf in aanmerking
komen declareren op de manier die uw werkgever
voorschrijft. Daarbij moet u rekening houden dat u van uw
uitgaven betaalbewijzen moet bijvoegen. Dit is niet nodig
voor uw uitgaven voor logies, ontbijt, lunch, avondmaaltijd
en uw kleine uitgaven overdag en in de avond.

-

-

1491 Reisbesluit
binnenland

15 lid 2

De aanspraak op een vergoeding vervalt, indien de betrokkene
de declaratie niet indient binnen drie maanden na de maand
waarop de declaratie betrekking heeft.

§10.2

Uw recht op vergoeding van de kosten vervalt als u uw
declaratie van uw dienstreis niet binnen drie maanden na
afloop daarvan indient.

-

-

1492 Reisbesluit
binnenland

16

Onze Minister kan, voor zover nodig in individuele gevallen en
ten aanzien van een door hem aan te wijzen groep van
betrokkenen, in afwijking van de bij of krachtens dit besluit
gestelde regels besluiten, indien bijzondere omstandigheden
daartoe aanleiding geven.

§10.2

Uw werkgever kan beslissen om in bijzondere situaties in uw voordeel af te wijken van bepalingen uit deze paragraaf. Dit
kan een afwijking zijn die alleen op u van toepassing is of een
afwijking voor een groep werknemers waar u onderdeel van
uitmaakt.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1493 Reisbesluit
binnenland

17

Over de wijzigingen van de vergoedingen voor reis- en
verblijfkosten krachtens dit besluit wordt overleg gevoerd met
de centrales van overheidspersoneel in de Sectorcommissie
overleg rijkspersoneel voor zover een lid de behoefte daaraan
aan de voorzitter heeft kenbaar gemaakt.

§26.1

Deze specifieke overlegbepaling is opgegaan in de
algemene overlegbepaling over het sectoroverleg in §
26.1. (invoering van een nieuwe collectieve afspraak, de
wijziging van bestaande collectieve afspraak en het
afschaffen van een collectieve afspraak).

-

1494 Reisbesluit
binnenland

18

Aan de directeur van het Kabinet van de Koning, alsmede aan
§10.2
personen die dit ambt waarnemen of de drager van genoemd
ambt vervangen, wordt voor hun binnenlandse dienstreizen
vergoeding verleend tot de bedragen, die volgens hun opgaven
met inachtneming van gepaste zuinigheid in totaal,
onderscheidenlijk voor reiskosten en voor verblijfkosten, zijn
uitgegeven, in voorkomende gevallen daaronder begrepen de
uitgaven van en ten behoeve van de reizigers die hen
vergezellen.

Als u werkzaam bent als directeur van het Kabinet van de
Koning of als vervanger of waarnemer daarvan, dan krijgt u
de door u opgegeven reiskosten en verblijfkosten voor uw
binnenlandse dienstreizen vergoed. Dit geldt ook voor de
uitgaven van en voor uw eventuele medereizigers. Uit uw
opgave moet blijken dat u zuinig bent geweest. In uw opgave
moet u de kosten afzonderlijk specificeren.

1495 Reisbesluit
binnenland

18a

Van de bevoegdheid tot het stellen van regels met een sterk
technisch karakter krachtens dit besluit, kunnen Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister
mandaat verlenen.

-

Dit was de grondslag om nadere regels te stellen met een sterk technisch karakter op decentraal niveau. Voor de
cao is deze bepaling niet overgenomen aangezien
doormandatering geen aangelegenheid voor de cao is.

1496 Reisbesluit
binnenland
1497 Reisbesluit
binnenland

19

[Vervallen per 23-10-1998]

-

-

Vervallen

20

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1993.

-

-

1498 Reisbesluit
binnenland

21

Dit besluit kan worden aangehaald als: Reisbesluit binnenland.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant
Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant

1499 Reisbesluit
buitenland

1

1500 Reisbesluit
buitenland

2

Naar de regels bij of krachtens dit besluit wordt vergoeding
verleend van reis- en verblijfkosten in verband met buitenlandse
dienstreizen.
In dit besluit wordt verstaan onder:
§10.3, §1.2 en B1
a. Onze Minister:
het hoofd van het betrokken ministerie;
b. betrokkene:
degene die op basis van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement StatenGeneraal of het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
werkzaam is, met dien verstande dat bij de tewerkstelling in het
buitenland op basis van het Reglement Dienst Buitenlandse
Zaken, de bij of krachtens dat reglement gestelde regels gelden;
c. dienstreis:
een door het bevoegd gezag schriftelijk opgedragen reis in
verband met het verrichten van werkzaamheden buiten
Nederland alsmede het hiermee verband houdende verblijf, met
uitzondering van de reis die in Nederland is begonnen en
waarbij het reisgedeelte buiten Nederland beperkt is of waarbij
de grensoverschrijding niet noodzakelijkerwijs leidt tot uitgaven
voor maaltijden of overnachting in het buitenland.

-

-

-

De kosten van uw buitenlandse dienstreis krijgt u vergoed op Niet meer relevant
basis van de bepalingen in deze paragraaf.

-

Werkgever: Waar in deze cao wordt gesproken over uw
werkgever zijn dat de personen die de Staat voor de
toepassing van deze cao kunnen vertegenwoordigen: [volgt
opsomming].
Werknemer: De natuurlijke persoon die op basis van een
arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden in
dienst is van een organisatie die onderdeel uitmaakt van de
sector Rijk
Dienstreis: Een door de werkgever noodzakelijk geachte reis
en verblijf in verband met het verrichten van
werkzaamheden op een andere locatie dan de eigen
werklocatie.
Als u voor uw werk naar het buitenland moet, dan is er
meestal sprake van een buitenlandse dienstreis. Dit is alleen
niet het geval als de reis in Nederland is begonnen en het
reisgedeelte buiten Nederland beperkt is of niet noodzakelijk
leidt tot uitgaven voor maaltijden of overnachting in het
buitenland. In dat geval gelden de bepalingen voor een
binnenlandse dienstreis.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

1501 Reisbesluit
buitenland

3

Voor de toepassing van dit besluit worden, behoudens voor de §1.2
toepassing van artikel 15a, met Onze Minister gelijkgesteld: het
tot aanstelling bevoegd gezag bij elk der beide Kamers der
Staten-Generaal, de vice-president van de Raad van State, het
College van de Algemene Rekenkamer, de Nationale
ombudsman en de directeur van het Kabinet van de Koning.

-

Deze maken nu onderdeel uit van de definitie van
werkgever in de cao, zoals opgenomen in § 1.2 (zie artikel
2).

1502 Reisbesluit
buitenland
1503 Reisbesluit
buitenland

4

Het beginpunt en het eindpunt van de dienstreis worden
§10.3
bepaald door het bevoegd gezag.
Indien van derden vergoedingen worden ontvangen voor de in §10.3
dit besluit bedoelde kosten, worden deze in mindering gebracht
op de vergoedingen waarop krachtens dit besluit aanspraak
bestaat met dien verstande dat de betrokkene op wie een door
de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde
communautaire vergoedingsregeling voor reis- en verblijfkosten
van toepassing is geen aanspraak heeft op vergoedingen
krachtens dit besluit.

Als u een buitenlandse dienstreis maakt, bepaalt uw
werkgever het beginpunt en eindpunt daarvan.
Als u voor uw dienstreis een vergoeding ontvangt van
anderen dan van uw werkgever, dan moet u dat melden en
wordt die vergoeding in mindering gebracht op de
vergoeding waarop u volgens deze paragraaf recht heeft. Als
u voor uw dienstreis in aanmerking komt voor een EUvergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten, dan heeft u
geen recht op de vergoeding volgens deze paragraaf.

-

-

“Dan moet u dat melden” is door partijen toegevoegd
naar aanleiding van een suggestie daartoe in de
consultatiefase van de cao .

-

1504 Reisbesluit
buitenland

6 lid 1

Wegens reiskosten per openbaar vervoer, per boot en per
vliegtuig worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde
bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt voor
het gebruik van daartoe door het bevoegd gezag aangewezen
vervoermiddelen.

Uw werkgever bepaalt met toepassing van de bepalingen in Inhoud artikel 6 leden 1, 2 en 3 is in één opsomming
deze paragraaf welke vervoersmiddelen u tijdens uw
vervat.
dienstreis gebruikt en in welke klasse. [...] Om in aanmerking
te komen voor een vergoeding van de reiskosten die u maakt
voor openbaar vervoer, vliegtuig of boot moet u de
vervoersbewijzen of andere betaalbewijzen van uw reizen bij
uw declaratie indienen. In aanvulling op de vergoeding voor
de kosten van uw vervoersbewijzen heeft u ook recht op
vergoeding van de volgende overige reiskosten: kosten van
vervoer van het station, de haven of het vliegveld van
aankomst naar de plaats van bestemming op de heen- en
terugreis;
kosten voor luchthavenrechten;
kosten voor een kruier; en
toeslagen voor bijzondere treinen, kosten voor het gebruik
van een slaapwagen, reserveringskosten en kosten voor extra
bagage, als uw werkgever vindt dat de reisomstandigheden
of het bedrijfsbelang daar aanleiding toe geven.

-

1505 Reisbesluit
buitenland

6 lid 2

Voor zover het dienstbelang dan wel de reisomstandigheden
§10.3
naar het oordeel van het bevoegd gezag daartoe aanleiding
geven, worden toeslagen voor bijzondere treinen, kosten van
plaatsreservering in treinen en kosten voor het gebruik van een
slaapwagen alsmede extra kosten voor bagage als reiskosten
vergoed.

.

Zie lid 1.

-

1506 Reisbesluit
buitenland

6 lid 3

De volgende kosten worden eveneens als reiskosten vergoed:
§10.3
a. kosten van vervoer van het station, de haven of het vliegveld
van aankomst naar de plaats van bestemming op de heenreis en
op de terugreis;
b. kosten voor luchthavenrechten;
c. kosten voor een kruier.

.

Zie lid 1

-

5

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

§10.3

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1507 Reisbesluit
buitenland

6 lid 4

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst stelt nadere regels
met betrekking tot het reizen per openbaar vervoer, per boot
en per vliegtuig en de vergoeding van reiskosten die op grond
van dit artikel daarvoor in aanmerking komen.

-

-

Dit was de grondslag om voor de sector Rijk nadere regels te stellen voor de vergoeding voor reizen per openbaar
vervoer, per boot en per vliegtuig. Deze regels waren
opgenomen in de ‘Reisregeling buitenland’. De inhoud
van deze regeling is nu opgenomen in ‘Paragraaf 10.3
Dienstreizen buitenland’.
Dit artikellid is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.

1508 Reisbesluit
buitenland

7

Indien voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de
dienstreis dat aansluit op een een reisgedeelte per openbaar
vervoer, vliegtuig of boot met toestemming van het bevoegd
gezag gebruik wordt gemaakt van een eigen motorvoertuig,
wordt daarvoor een vergoeding verleend volgens door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te
stellen regels.

§10.3

Voor uw reisgedeelte in Nederland heeft u recht op een
vergoeding als u gebruik maakt van een eigen motorvoertuig.
Voorwaarde daarvoor is dat:
uw werkgever u daarvoor toestemming geeft en
dit gedeelte van uw dienstreis aansluit op het vervolg van uw
dienstreis per openbaar vervoer, vliegtuig of boot.
Voor het gebruik van uw eigen motorvoertuig wordt
onderscheid gemaakt tussen:
een situatie waarvan uw werkgever heeft bepaald dat het
voor u niet praktisch is dit reisgedeelte met het openbaar
vervoer af te leggen. U heeft dan recht op een vergoeding
van € 0,37 per afgelegde kilometer;
een bijzondere situatie waarvan uw werkgever heeft bepaald
dat het voor u niet praktisch is dit reisgedeelte met het
openbaar vervoer af te leggen. U heeft dan recht op een
vergoeding van € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze
vergoeding wordt verhoogd met hetzelfde bedrag voor
iedere medereiziger op dienstreis in het eigen motorvoertuig
tot een maximum van € 0,37.

Dit artikel was de grondslag om voor de sector Rijk nadere regels te stellen voor buitenlandse dienstreizen met een
reisgedeelte in Nederland. Deze regels waren opgenomen
in ‘artikel 2 Reisregeling buitenland’ en zijn nu verwerkt in
de vertaling van dit artikel.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:
a. een vergoeding voor het gebruik van het motorvoertuig
indien niet of niet op doelmatige wijze per openbaar vervoer
kan worden gereisd;
b. een vergoeding voor het gebruik van het motorvoertuig in
bijzondere gevallen indien op doelmatige wijze per openbaar
vervoer kan worden gereisd.

Artikel arbeidsrecht

1509 Reisbesluit
buitenland

8

Indien naar het oordeel van het bevoegd gezag het dienstbelang §10.3
ermee is gebaat dat tijdens een dienstreis gebruik wordt
gemaakt van een gehuurd vervoermiddel of een taxi, worden de
aan dat gebruik verbonden kosten volledig vergoed.

Tijdens uw dienstreis maakt u mogelijk gebruik van een
gehuurd vervoermiddel of een taxi. Als uw werkgever vindt
dat dit in het belang van de bedrijfsvoering is, krijgt u de
kosten daarvan vergoed.

-

-

1510 Reisbesluit
buitenland

9

Het bevoegd gezag kan bij een dienstreis van lange duur aan de §10.3
betrokkene toestemming verlenen voor één of meer bezoeken
van korte duur naar zijn woonplaats terug te keren. De
reiskosten die blijkens overgelegde bewijsstukken voor een
bezoekreis zijn gemaakt, worden slechts vergoed indien in
overeenstemming met het bevoegd gezag gebruik is gemaakt
van een openbaar middel van vervoer, een vliegtuig of een
boot, naar de laagste klasse. Voor een bezoekreis is artikel 6,
derde lid van overeenkomstige toepassing.

Als u een dienstreis van lange duur maakt kunt u uw
werkgever een vergoeding vragen voor de reiskosten van één
of meerdere reizen naar uw woonplaats voor een kort
bezoek. Een bezoekreis onderbreekt uw dienstreis niet. Als
uw werkgever met uw verzoek instemt heeft u recht op een
vergoeding van uw vervoersbewijzen en de aanvullende
vergoeding voor overige reiskosten. Voor uw
vervoersbewijzen geldt daarbij dat de kosten van de laagste
klasse in het openbaar vervoer, vliegtuig of boot worden
vergoed.

-

1511 Reisbesluit
buitenland

10 lid 1

Verblijfkosten zijn de in verband met een dienstreis noodzakelijk B1
gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven.

Verblijfkosten: Een vergoeding voor gemaakte kosten voor
maaltijden, logies en kleine uitgaven tijdens een dienstreis.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1512 Reisbesluit
buitenland

10 lid 2

De verblijfkosten worden vergoed volgens door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen regels.

-

1513 Reisbesluit
buitenland

10 lid 3

Geen aanspraak op vergoeding wegens verblijfkosten bestaat:

§10.3

U heeft geen recht op vergoeding van verblijfskosten voor:
een dienstreis korter dan vier uur;
een reisgedeelte in Nederland korter dan vier uur dat
aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot. Bij
een aansluitende vliegreis binnen Europa heeft u in dat geval
wel recht op vergoeding van verblijfkosten;
een reisgedeelte per vliegtuig bij vliegreizen buiten Europa;
een bezoekreis tijdens een dienstreis voor lange duur. Voor
delen van uw reis voor het afleggen van het traject van uw
tijdelijke verblijfplaats naar uw woonplaats heeft u wel recht
op vergoeding van verblijfkosten.

-

Als de overheid zorgt voor een overnachting tijdens uw
dienstreis krijgt u de kosten die u daarvoor moet maken
vergoed als u van die kosten een bewijsstuk indient bij uw
declaratie. Als u geen gebruik maakt van een door de
overheid verzorgde overnachting, dan krijgt u geen
vergoeding van de kosten die u zelf voor die overnachting
maakt.
Als de overheid zorgt voor maaltijden tijdens uw dienstreis, dan krijgt u geen vergoeding van de kosten die u zelf voor
maaltijden maakt. Dit is alleen anders als u aannemelijk kunt
maken dat u redelijkerwijs geen gebruik kon maken van deze
maaltijden.

-

Als u vaak dienstreizen maakt kan uw werkgever een lagere vergoeding voor de verblijfskosten voor u vaststellen als de
aard van uw werkzaamheden of de reisomstandigheden daar
aanleiding voor geven.

-

Als u met bewijsstukken kunt aantonen dat de vergoeding
voor verblijfkosten die u op grond van deze paragraaf krijgt
niet voldoende is, kan uw werkgever beslissen u de meerdere
kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

-

a. voor een dienstreis van korter dan vier uur;
b. voor een reisgedeelte in Nederland van korter dan vier uur
dat aansluit op een reis of reisgedeelte per boot of vliegtuig met
uitzondering van vliegreizen binnen Europa;
c. voor een reisgedeelte per vliegtuig met uitzondering van
vliegreizen binnen Europa;
d. voor een bezoekreis als bedoeld in artikel 9 met uitzondering
van die delen van de reis die verband houden met het afleggen
van het traject tijdelijke verblijfplaats-woonplaats.

1514 Reisbesluit
buitenland

10 lid 4

Aan de betrokkene die tijdens de dienstreis overnachting van
overheidswege ontvangt en daarvoor kosten maakt, worden
deze kosten vergoed. In geval van de verstrekking van
overheidswege geen gebruik is gemaakt, bestaat geen
aanspraak op vergoeding.

§10.3

1515 Reisbesluit
buitenland

10 lid 5

Geen aanspraak op vergoeding voor maaltijden bestaat indien
tijdens een dienstreis gelegenheid bestaat al dan niet tegen
betaling maaltijden van overheidswege te ontvangen, tenzij de
betrokkene aannemelijk maakt dat hij daarvan geen gebruik
heeft kunnen maken.

§10.3

1516 Reisbesluit
buitenland

10 lid 6

1517 Reisbesluit
buitenland

10 lid 7

Het bevoegd gezag kan een lagere vergoeding wegens
§10.3
verblijfkosten vaststellen dan de vergoeding die wordt
vastgesteld volgens de in het tweede lid bedoelde regels, indien
veelvuldig dienstreizen moeten worden gemaakt en de aard der
werkzaamheden of de reisomstandigheden van de betrokkene
daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding
geven.
Het bevoegd gezag kan een betrokkene die met alle
§10.3
bewijsstukken aantoont dat een vergoeding vastgesteld volgens
de in het tweede lid bedoelde regels door bijzondere
omstandigheden niet toereikend is om de tijdens de dienstreis
gemaakte verblijfkosten te bestrijden, toestaan de meerdere
kosten, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in rekening te brengen.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Dit was de grondslag om voor de sector Rijk nadere regels te stellen voor verblijfskosten tijdens buitenlandse
dienstreizen. Deze regels waren opgenomen in de
‘artikelen 3 en 4 Reisregeling buitenland’. De inhoud van
deze regeling is nu opgenomen in ‘Paragraaf 10.3
Dienstreizen buitenland’.
Dit artikellid is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1518 Reisbesluit
buitenland

10 lid 8

B1

De overheid zorgt voor (…):Al dan niet tegen betaling
verstrekt door of voor rekening van het Rijk, een ander
Nederlands publiekrechtelijk lichaam of semipubliekrechtelijk lichaam.

Zie wat er in (…) wordt ingevuld de vertaling van lid 4 en
5.

-

1519 Reisbesluit
buitenland

11

Onder overnachting van overheidswege bedoeld in het vierde
lid en maaltijden van overheidswege bedoeld in het vijfde lid
worden verstaan:
overnachting en maaltijden verstrekt vanwege het Rijk of een
ander Nederlands publiekrechtelijk lichaam of semipubliekrechtelijk lichaam.
De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor
interlokale en internationale telefoongesprekken ten behoeve
van dienstdoeleinden alsmede de naar het oordeel van het
bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten voor vaccinatie,
een cursus, representatie en voor inschrijving voor een
conferentie worden op basis van overgelegde bewijsstukken
volledig vergoed.

§10.3

Als u tijdens uw dienstreis voor uw werk kosten maakt voor interlokale en internationale telefoongesprekken dan heeft u
recht op volledige vergoeding daarvan. Dit geldt ook voor
noodzakelijk te maken kosten voor vaccinatie, een cursus,
representatie en inschrijving voor een conferentie.
Voorwaarde voor vergoeding van deze kosten is dat u
daarvan bewijsstukken indient bij uw declaratie.

1520 Reisbesluit
buitenland

12

Indien klimatologische of andere bijzondere omstandigheden in §10.3
een tijdens een dienstreis te bezoeken land daartoe aanleiding
geven, kan het bevoegd gezag volgens door Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen regels aan
de betrokkene een tegemoetkoming verlenen in de
aangetoonde en naar het oordeel van het bevoegd gezag
noodzakelijk gemaakte kosten voor bijzondere kleding en
uitrusting.

Als u een dienstreis maakt naar een gebied met tropische
warmte of naar een gebied met polaire koude, kan uw
werkgever u een vergoeding geven voor de kosten van
bijzondere kleding en uitrusting. Welke gebieden dit zijn treft
u in bijlage 8 van de cao aan. Ook in andere bijzondere
omstandigheden kan uw werkgever beslissen u een
vergoeding voor bijzondere kleding en uitrusting te geven.

1521 Reisbesluit
buitenland

13 lid 1

Indien de betrokkene aantoont dat hij tijdens een dienstreis
tengevolge van ziekte of van een ongeval kosten heeft moeten
maken, kan het bevoegd gezag hiervoor een vergoeding
vaststellen voor zover deze kosten ten laste van betrokkene
blijven.

§10.3

Als u tijdens een dienstreis kosten heeft moeten maken
vanwege van ziekte of een ongeval, dan kan uw werkgever
deze kosten vergoeden. Voorwaarden hiervoor zijn dat u:
moet kunnen aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en
deze kosten niet op een andere wijze vergoed krijgt.

1522 Reisbesluit
buitenland

13 lid 2

Indien de betrokkene aantoont dat hij tengevolge van verlies,
diefstal of beschadiging van voor de dienstreis meegenomen
noodzakelijke bagage kosten heeft moeten maken, kan het
bevoegd gezag hiervoor een vergoeding vaststellen, zulks tot
ten hoogste een nader door Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen maximum.

§10.3

Als u tijdens uw dienstreis kosten heeft moeten maken
vanwege verlies, diefstal of beschadiging van noodzakelijk
meegenomen bagage, dan kan uw werkgever deze kosten
vergoeden. Hierbij geldt:
dat u moet kunnen aantonen dat u deze kosten heeft
gemaakt en
een maximum vergoeding van € 2.268,90 per dienstreis.

1523 Reisbesluit
buitenland

14

1524 Reisbesluit
buitenland

15

Het bevoegd gezag kan het bepaalde bij of krachtens dit besluit §10.3
buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover
toepassing gelet op het belang van de betrokkene of
betrokkenen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende
aard.
Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister voor §10.3
Wonen en Rijksdienst, in afwijking van hetgeen bij of krachtens
dit besluit is bepaald ten aanzien van door hem aan te wijzen
categorieën van gevallen een bijzondere regeling treffen.

Dit artikel was tevens de grondslag om nadere regels te
stellen. Dit betrof de landen waarvoor een vergoeding
voor bijzondere kleding geldt. Deze zijn nu opgenomen in
bijlage 9 van de cao.

-

Dit artikellid was tevens de grondslag om voor de sector Rijk nadere regels te stellen voor kosten voor verlies,
diefstal of beschadiging van bagage bij buitenlandse
dienstreizen. Deze regels waren opgenomen in de ‘artikel
6 Reisregeling buitenland’. Het in de vertaling genoemde
bedrag betreft het via daar vastgestelde maximum.

Uw werkgever kan beslissen om bepalingen uit deze
paragraaf geheel of gedeeltelijk niet toe te passen of daarvan
af te wijken als toepassing van die bepalingen vanwege uw
omstandigheden zeer onredelijk zou zijn.
Als u tijdens uw dienstreis kosten heeft moeten maken
vanwege verlies, diefstal of beschadiging van noodzakelijk
meegenomen bagage, dan kan uw werkgever deze kosten
vergoeden. Hierbij geldt: dat u moet kunnen aantonen dat
u deze kosten heeft gemaakt en
een maximum vergoeding van € 2.268,90 per dienstreis.

-

-

Dit was de grondslag voor decentrale regels ter uitwerking of aanvulling van de bepalingen van dit besluit. De
eventuele decentrale regels zijn opgenomen in het
personeelsreglement van de organisatie.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1525 Reisbesluit
buitenland

15a lid 1

Voor de gevallen waarin het bevoegd gezag er op verzoek van H24
de overheid van de Aruba, Curaçao of Sint Maarten mee instemt
dat de betrokkene wordt uitgezonden naar de Aruba, Curaçao
of Sint Maarten, stelt Onze Minister voor NederlandsAntilliaanse en Arubaanse Zaken in overeenstemming met Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een
bijzondere regeling vast, waarbij kan worden afgeweken van de
overige bepalingen van dit besluit.

Als u door uw werkgever wordt uitgezonden naar het
De in dit lid bedoelde bijzondere regeling betreft het
Caribisch deel van het Koninkrijk gelden het
hiernaast genoemde voorzieningestelsel en regeling.
Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties en de Regeling vergoedingen bij uitzending
deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het
Koninkrijk 2013.

-

1526 Reisbesluit
buitenland

15a lid 2

Over de wijziging van de vergoedingen, opgenomen in de in het §26.1
eerste lid bedoelde regeling, wordt overleg gevoerd met de
centrales van overheidspersoneel in het Sectoroverleg
Rijkspersoneel, voor zover een lid van dat overleg de behoefte
daaraan aan de voorzitter heeft kenbaar gemaakt.

-

Deze specifieke overlegbepaling is opgegaan in de
algemene overlegbepaling over het sectoroverleg in §
26.1. (invoering van een nieuwe collectieve afspraak, de
wijziging van bestaande collectieve afspraak en het
afschaffen van een collectieve afspraak).

-

1527 Reisbesluit
buitenland

15b

Van de bevoegdheid tot het stellen van regels met een sterk
technisch karakter krachtens dit besluit, kunnen Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister
mandaat verlenen.

-

Dit was de grondslag om nadere regels te stellen met een sterk technisch karakter op decentraal niveau. Voor de
cao is deze bepaling niet overgenomen aangezien
doormandatering geen aangelegenheid voor de cao is.

1528 Reisbesluit
buitenland

16 lid 1

Het declareren van de in dit besluit bedoelde kosten geschiedt
op een door het bevoegd gezag voorgeschreven wijze.

§10.3

Als u terugkomt van uw dienstreis moet u de gemaakte
De laatste volzin is door partijen ter verduidelijking
kosten die daarvoor volgens deze paragraaf in aanmerking
toegevoegd. Dit volgt uit de fiscale regelgeving (Handboek
komen declareren op de manier die uw werkgever
loonheffing).
voorschrijft. Daarbij moet u ermee rekening houden dat: u
van uw uitgaven betaalbewijzen moet bijvoegen. Dit is niet
nodig voor uw uitgaven voor ontbijt, lunch, avondmaaltijd en
de kleine uitgaven waarvoor u een vergoeding per uur
ontvangt.

1529 Reisbesluit
buitenland

16 lid 2

§10.3

uw recht op vergoeding van de kosten vervalt als u uw
declaratie van uw dienstreis niet binnen drie maanden na
afloop daarvan indient.

-

-

1530 Reisbesluit
buitenland

17

De aanspraak op een vergoeding vervalt, indien de betrokkene
de declaratie niet heeft ingediend binnen drie maanden na
beëindiging van de dienstreis waarop de declaratie betrekking
heeft.
Over de wijzigingen van de vergoedingen voor reis- en
verblijfkosten krachtens dit besluit wordt overleg gevoerd met
de centrales van overheidspersoneel in de Sectorcommissie
overleg rijkspersoneel, voor zover een lid de behoefte daaraan
aan de voorzitter heeft kenbaar gemaakt.

§26.1

-

Deze specifieke overlegbepaling is opgegaan in de
algemene overlegbepaling over het sectoroverleg in §
26.1. (invoering van een nieuwe collectieve afspraak, de
wijziging van bestaande collectieve afspraak en het
afschaffen van een collectieve afspraak).

-

1531 Reisbesluit
buitenland

18

Het Reisbesluit 1971 wordt ingetrokken.

-

-

1532 Reisbesluit
buitenland

19

Aan de directeur van het Kabinet van de Koning, alsmede aan
§10.3
personen die dit ambt waarnemen of de drager van genoemd
ambt vervangen, wordt voor hun buitenlandse dienstreizen
vergoeding verleend tot de bedragen, die volgens hun opgaven
met inachtneming van gepaste zuinigheid in totaal,
onderscheidenlijk voor reiskosten en voor verblijfkosten, zijn
uitgegeven, in voorkomende gevallen daaronder begrepen de
uitgaven van en ten behoeve van de reizigers die hen
vergezellen.

Het is niet relevant om in de cao op te nemen dat in 1994 de voorloper van het Reisbesluit Buitenland is
ingetrokken.
-

Als u werkzaam bent als directeur van het Kabinet van de
Koning of als vervanger of waarnemer daarvan, dan krijgt u
de door u opgegeven reiskosten en verblijfskosten voor uw
buitenlandse dienstreizen vergoed. Dit geldt ook voor de
uitgaven van en voor uw eventuele medereizigers. Uit uw
opgave moet blijken dat u zuinig bent geweest. In uw opgave
moet u de kosten afzonderlijk specificeren.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1533 Reisbesluit
buitenland

20

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

-

-

Dit artikel bevatte bij inwerkingtreding van het besluit de wijzigen van andere regelgeving.
Na uitvoering van die wijzigingen is het artikel uitgewerkt.

1534 Reisbesluit
buitenland

21

-

-

1535 Reisbesluit
buitenland

22

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van
de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin het is geplaatst.
Dit besluit wordt aangehaald als: Reisbesluit buitenland.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant
Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1536 Reisregeling
binnenland
1537 Reisregeling
binnenland

1 lid 1

In deze regeling wordt verstaan onder ‘besluit’: Reisbesluit
binnenland.
De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

-

1538 Reisregeling
binnenland

2

De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of §10.2
bromfiets als bedoeld in artikel 7 van het besluit, bedraagt €
0,37 per afgelegde kilometer.

Als uw werkgever heeft bepaald dat het voor u niet praktisch De cao-bepaling volgt grotendeels uit artikel 7 van het
is de dienstreis met openbaar vervoer te maken heeft u recht besluit; alleen het bedrag volgt uit artikel 2 van de
op een vergoeding van € 0,37 per afgelegde kilometer.
regeling. .

-

1539 Reisregeling
binnenland

3

De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of §10.2
bromfiets als bedoeld in artikel 8 van het besluit bedraagt in
beide gevallen € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding
wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere
in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een
maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Als u dan gebruik maakt van: een eigen motorvoertuig, wordt uw vergoeding met € 0,09 verhoogd voor iedere
medereiziger op dienstreis, tot een maximum van € 0,37.

-

1540 Reisregeling
binnenland

4

§10.2

-

1541 Reisregeling
binnenland

4a lid 1

De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets als bedoeld
in artikel 9 van het besluit bedraagt:
a. € 0,37 per afgelegde kilometer indien openbaar vervoer niet
mogelijk of niet doelmatig is;
b. € 0,09 per afgelegde kilometer, vermeerderd met de
eventuele kosten van stalling, indien openbaar vervoer wel
doelmatig is.
Het gedeelte van de in de artikelen 2, 3 en 4 genoemde
vergoeding dat uitgaat boven het bedrag per kilometer dat
maximaal belastingvrij mag worden vergoed, strekt mede tot
vergoeding van kilometers die al dan niet op grond van het
Reisbesluit binnenland, het Reisbesluit buitenland, het
Verplaatsingskostenbesluit 1989 en daarvan afgeleide
regelingen nog aanvullend belastingvrij kunnen worden
vergoed.

§10.2

Het gedeelte van de vergoeding dat uitgaat boven het bedrag Deze vertaling ziet op het volledige artikel 4a. Partijen
per kilometer dat maximaal per kalenderjaar belastingvrij
voegen nog een rekenvoorbeeld van deze saldering toe
mag worden vergoed en dus fiscaal bovenmatig is, is bedoeld aan de uitleg bij de cao.
als voorschot voor vergoeding van kilometers die nog
aanvullend in dat kalenderjaar belastingvrij kunnen worden
vergoed. Na afloop van het kalenderjaar worden de
vergoedingen definitief vastgesteld. Voor de berekening van
de loonheffing over het bovenmatige deel van de uitbetaalde
vergoedingen, wordt uitgegaan van alle door u afgelegde
dienstreiskilometers en uw woon-werkverkeerkilometers
waarvoor u een vergoeding heeft ontvangen. Als uw
dienstverband gedurende het kalenderjaar tussentijds wordt
beëindigd, wordt eventueel verschuldigde loonheffing
vanwege de fiscaal bovenmatige vergoeding van uw
reiskosten ingehouden. Dit wordt dan gedaan in de maand
nadat uw dienstverband is beëindigd.

-

1542 Reisregeling
binnenland

4a lid 2

De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

§10.2

-

-

1 lid 2

-

Niet relevant, aangezien zowel het besluit als de regeling
zijn opgegaan in § 10.2.
Omdat de inhoud van het besluit en de regeling zijn
opgegaan in § 10.2 is deze bepaling niet meer relevant

Artikel arbeidsrecht

-

Omdat in § 10.2 bij de kilometervergoeding geen
onderscheid wordt gemaakt tussen de soorten eigen
vervoer, is hetgeen in artikel 4 is geregeld niet meer nodig
aangezien de hoogte die dit artikel regelde gelijk is aan
die van artikel 2 en 3.

Zie lid 1.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1543 Reisregeling
binnenland

4a lid 3

Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop
van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid
eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden
uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand
waarin de dienstbetrekking eindigt.

§10.2

-

Zie lid 1

-

1544 Reisregeling
binnenland

4a lid 4

§10.2

-

Zie lid 1.

-

1545 Reisregeling
binnenland

4a lid 5

Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de
vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4 toegekend als
voorschot.
Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in
het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

§10.2

-

Zie lid 1.-

-

1546 Reisregeling
binnenland

4a lid 6

Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig
§10.2
deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde
vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk
afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de
overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de
Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woonwerkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is
toegekend.

-

Zie lid 1.-

-

1547 Reisregeling
binnenland

5 lid 1

De vergoeding wegens verblijfkosten als bedoeld in artikel 13, §10.2
eerste lid, van het besluit omvat voor ieder vol etmaal dat de
dienstreis duurt een bedrag van € 5,07 voor kleine uitgaven
overdag (dagcomponent) alsmede een bedrag van € 15,12 voor
kleine uitgaven 's-avonds (avondcomponent) vermeerderd met:
a. € 15,67 voor een lunch (lunchcomponent);
b. € 23,71 voor een avondmaaltijd (dinercomponent);
c. € 103,72 voor logies (logiescomponent);
d. € 10,13 voor een ontbijt (ontbijtcomponent).

De verblijfkostenvergoeding bestaat per dag van uw
dienstreis uit de volgende onderdelen, waarvoor momenteel
de volgende bedragen gelden: Kleine uitgaven overdag € 5,26
hiervoor gelden geen aanvullende voorwaarden. Kleine
uitgaven in de avond € 15,68 hierop heeft u recht als u
aansluitend ook overnacht vanwege uw dienstreis
Logies € 104,76 per overnachting
Ontbijt € 10,23 dit geldt als u de nacht daarvoor ook heeft
overnacht vanwege uw dienstreis
Lunch € 16,36 dit geldt voor iedere periode van 12.00 tot
14.00 uur die binnen uw dienstreis valt
Avondmaaltijd € 24,75 dit geldt voor iedere periode van
18.00 tot 21.00 uur die binnen uw dienstreis valt.

De bedragen komen niet overeen aangezien het in de
reisregeling de bedragen per 1 januari 2019 betreft (die
niet meer worden geindexeerd nu de regeling per 1
januari 2020 is vervallen) en in de cao de wel
geindexeerde bedragen per 1 januari 2020.

-

1548 Reisregeling
binnenland

5 lid 2

De aanspraak op de onder het eerste lid onderdeel a, b, c en d
bedoelde vergoedingen bestaat slechts indien voor het
verkrijgen van de respectievelijke verstrekkingen kosten zijn
gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

§10.2

Behalve voor de kleine uitgaven overdag en in de avond geldt als voorwaarde voor de vergoeding dat u daarvoor kosten
heeft gemaakt in een gelegenheid die daarvoor bedoeld is.

-

1549 Reisregeling
binnenland

5 lid 3

Bij aansluitende dienstreizen kan de avondcomponent als
bedoeld in het eerste lid niet langer dan voor de eerste acht
avonden worden toegekend. Voor ieder volgend etmaal dat
binnen die dienstreizen valt, wordt het bedrag van de
avondcomponent gehalveerd.

§10.2

Als uw dienstreis langer dan acht dagen duurt wordt u
vergoeding voor kleine uitgaven in de avond vanaf de
negende dag gehalveerd.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1550 Reisregeling
binnenland

5 lid 4

Voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een §10.2
incidentele dienstreis van kortere duur dan een etmaal worden
de uit te keren bedragen voor verblijfkosten berekend
overeenkomstig het eerste, het tweede en het derde lid, met
dien verstande dat:
a. de dagcomponent slechts wordt toegekend, indien mede
wordt voldaan aan de voorwaarde dat ten minste 4 uren in het
resterende gedeelte of in de dienstreis valt;
b. de avondcomponent en de ontbijtcomponent slechts worden
toegekend, indien mede wordt voldaan aan de voorwaarde dat
een overnachting in het resterende gedeelte of in de dienstreis
valt;
c. de lunchcomponent respectievelijk de dinercomponent
slechts worden toegekend, indien mede wordt voldaan aan de
voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur
respectievelijk tussen 18.00 uur en 21.00 uur geheel in het
resterende gedeelte of in de dienstreis valt.

-

Bepaling is verwerkt in tabel. Zie artikel 5 lid 1
Reisregeling binnenland.

-

1551 Reisregeling
binnenland

5 lid 5

De vergoeding voor een overnachting als bedoeld in artikel 13,
derde lid, van het besluit is gelijk aan de werkelijke kosten.

-

-

Verwerkt in de bepaling die artikel 13, derde lid, van het
besluit vervangt.

-

1552 Reisregeling
binnenland

6

Deze regeling, die zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, treedt in werking op 1 april 1993.

-

1553 Reisregeling
binnenland

7

Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling binnenland.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant
Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1554 Reisregeling
buitenland

1 lid 1

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. besluit: Reisbesluit buitenland;
b. scholingsreis: de reis, bedoeld in artikel 59, negende lid, van
het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

-

De definitie van besluit is niet relevant, aangezien zowel
het besluit als de regeling zijn opgegaan in § 10.3.Wat
geldt bij een scholingsreis is geregeld in §12.3: "Uw reisen verblijfkosten vanwege uw opleiding en studie ...." en
vraagt daarom geen afzonderlijke definitie meer.

-

1555 Reisregeling
buitenland

1 lid 2

De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

-

Omdat de inhoud van het besluit en de regeling zijn
opgegaan in § 10.3 is deze bepaling niet meer relevant.

-

1556 Reisregeling
buitenland

1a lid 1

Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer §10.3
bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van
aankomst, wordt per trein afgelegd.

-

1557 Reisregeling
buitenland

1a lid 2

Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een
§10.3
vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming
van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs
aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten
hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse,
waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

Als de afstand van uw dienstreis niet meer dan 500 kilometer bedraagt maakt u uw dienstreis per trein. (…). De afstand van
500 kilometer wordt gemeten van het vertrekstation naar
het aankomststation.
Vervoerbewijzen en reserveringen voor overnachtingen voor uw dienstreis moet u zo spoedig mogelijk aanvragen op de
door uw werkgever voorgeschreven wijze. Als u toestemming
heeft van uw werkgever kunt u de vervoerbewijzen en
reserveringen voor overnachtingen ook zelf regelen.

1558 Reisregeling
buitenland

1a lid 3

De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste
klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in
die klasse beschikbaar is.
In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij
scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede
klasse te reizen.

U mag reizen in de eerste klasse als voor uw dienstreis een
vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

-

§10.3 en §12.3

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1559 Reisregeling
buitenland

1b lid 1

Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar §10.3
station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer
bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt
wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere
afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo
ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend
acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.

[...] Dit is alleen anders als de reistijd per trein meer dan zes
uur is. In dat geval maakt u de dienstreis per vliegtuig. [...] Als
de afstand of de reistijd korter is kan uw werkgever toch
beslissen dat u de dienstreis per vliegtuig maakt als dat
doelmatig is terwijl het reizen per trein zo ondoelmatig is dat
uw werkgever dit voor u onredelijk bezwarend vindt. [...] U
maakt uw dienstreis per vliegtuig als de afstand van uw
dienstreis meer dan 500 kilometer bedraagt of als de reistijd
per trein meer dan zes uur is of als de reis per trein volgens
uw werkgever niet doelmatig is.

Uit de toelichting van de regeling blijkt dat door de
werkgever afwijken van de keuze tussen vliegtuig of trein
alleen is ingegeven door de reistijd. Daarom is hier de
term doelmatig wel gehandhaafd. Voor woonwerkverkeer en binnenlandse dienstreizen spelen bij de
keuze tussen openbaar vervoer en eigen vervoer meer
aspecten, zodat daar de term doelmatig is vervangen door
praktisch.

1560 Reisregeling
buitenland

1b lid 2

Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een
§10.3
vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming
van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs
aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten
hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse,
waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

-

Dit is opgenomen in het algemene deel over
vervoersbewijzen.

-

1561 Reisregeling
buitenland

1b lid 3

economy klasse of een vergelijkbare klasse als bij uw
dienstreis de vliegtijd van uw vlucht minder dan zes uur is.

-

-

1562 Reisregeling
buitenland

1b lid 4

Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur
§10.3
bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de
betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy
klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.
Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, §10.3
is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de
business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor
de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

-

-

1563 Reisregeling
buitenland

1b lid 5

U mag reizen in: business klasse of een vergelijkbare klasse
als bij uw dienstreis de vliegtijd van uw vlucht zes uur of
meer is en voor uw dienstreis een vervoersbewijs in die
klasse beschikbaar is. Dit geldt ook als uw dienstreis uit
meerdere vluchten bestaat.
-

Inhoud ingevoegd in het volgende lid.

-

1564 Reisregeling
buitenland

1b lid 6

1565 Reisregeling
buitenland

1b lid 7

Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale
§10.3
vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is
betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor
rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te
reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar
zijn.
Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde
§10.3
lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een
rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar
is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes
uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde
tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de
niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van
de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de
rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.
Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse §10.3
of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de
betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te
declareren voor het gebruik van een business lounge op een
vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

U heeft recht op een rechtstreekse vlucht als die er is. Dit is alleen anders bij een rechtstreekse vlucht van meer dan 6
uur. In dat geval kan uw werkgever u vervoerbewijzen geven
of vergoeden voor een niet-rechtstreekse vlucht als:
de kosten hiervan minimaal € 350,-- lager zijn dan het
vervoersbewijs voor de rechtstreekse vlucht en
de reistijd door de niet-rechtstreekse vlucht met hooguit vier
uur toeneemt.

-

Als er bijzondere redenen zijn om gebruik te maken van een business lounge op een vliegveld, dan kan uw werkgever u
toestaan om de kosten daarvan te declareren als u:
uit eigen beweging in de economy klasse of een vergelijkbare
klasse vliegt, óf
daar met opgave van een goede reden om verzoekt.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1566 Reisregeling
buitenland

1c lid 1

In afwijking hierop mag u, ongeacht de duur van uw vlucht, uitsluitend reizen in economy klasse of een vergelijkbare
klasse als u vanuit uw functie:
belast bent met de begeleiding van het transport van een
justitiabele en uw dienstreis tot doel heeft om een
justitiabele van of naar een plaats buiten Nederland te
begeleiden;
of vanuit de Vreemdelingenwet 2000 belast bent met het
vergezellen of begeleiden van een vreemdeling en uw
dienstreis tot doel heeft om een vreemdeling naar een plaats
buiten Nederland te begeleiden.

-

1567 Reisregeling
buitenland

1c lid 2

In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene §10.3
uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een
vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot
doel heeft:
a. het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats
buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op
grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer
justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van
de justitiabele, of
b. het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten
Nederland en de betrokkene op grond van de
Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de
vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van
een
vreemdeling.
Ten aanzien
van de betrokkene die een minister,
§10.3
staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op
een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het
bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.

Als u vanuit uw functie een minister, staatssecretaris of lid
van de Staten-Generaal vergezelt op dienstreis, dan kan uw
werkgever afwijken van deze bepalingen.

-

-

1568 Reisregeling
buitenland

1d

Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als
§10.3
gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan
worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene
verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs
van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die
aanspraken.

Als u van een vervoersmaatschappij een schadevergoeding
kunt krijgen vanwege vertragingen tijdens uw dienstreis, dan
is deze bestemd voor uw werkgever. Er wordt van u verwacht
dat u de werkgever helpt om de schadevergoeding te krijgen.
Dit is alleen anders als uw werkgever aangeeft dat dit niet
nodig is.

Vanwege de directe formulering van de cao-bepaling is
expliciet toegevoegd: “Dit is alleen anders als uw
werkgever aangeeft dat dit niet nodig is.” die gelezen kon
worden in de indirecte formulering in de reisregeling.

1569 Reisregeling
buitenland

1e

Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die
§10.3
rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen
ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming
van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet
ten behoeve van volgende dienstreizen.

Als u voordelen krijgt uit een loyaliteitsprogramma vanwege uw dienstreis, dan zijn deze voordelen bestemd voor uw
werkgever. Dit geldt niet als u deze voordelen met
toestemming van uw werkgever inzet voor volgende
dienstreizen.

-

1570 Reisregeling
buitenland

2 lid 1

-

Ondergebracht in bepaling die artikel 7 van het
Reisbesluit buitenland vervangt. Zie aldaar.

-

1571 Reisregeling
buitenland

2 lid 2

De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als §10.3
bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van het besluit bedraagt €
0,37 per afgelegde kilometer.
De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als §10.3
bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt €
0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd
met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van
de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van €
0,37 per afgelegde kilometer.

-

Zie lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1572 Reisregeling
buitenland

2a lid 1

Het gedeelte van de in artikel 2 genoemde vergoeding dat
uitgaat boven het bedrag per kilometer dat maximaal
belastingvrij mag worden vergoed, strekt mede tot vergoeding
van kilometers die al dan niet op grond van het Reisbesluit
binnenland, het Reisbesluit buitenland, het
Verplaatsingskostenbesluit 1989 en andere daarvan afgeleide
regelingen nog aanvullend belastingvrij kunnen worden
vergoed.

§10.3

1573 Reisregeling
buitenland
1574 Reisregeling
buitenland

2a lid 2

De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

§10.3

Zie lid 1

-

2a lid 3

Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop
van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid
eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden
uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand
waarin de dienstbetrekking eindigt.

§10.3

Zie lid 1

-

1575 Reisregeling
buitenland

2a lid 4

Zie lid 1

-

1576 Reisregeling
buitenland

2a lid 5

Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de
§10.3
vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als
voorschot.
Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in
§10.3
het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

Zie lid 1

-

1577 Reisregeling
buitenland

2a lid 6

Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig
10.3
deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde
vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk
afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de
overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de
Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woonwerkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is
toegekend.

Zie lid 1

-

Het gedeelte van de vergoeding dat uitgaat boven het bedrag Deze vertaling ziet op het volledige artikel 2a. Partijen
per kilometer dat maximaal belastingvrij mag worden
hebben afgesproken om een rekenvoorbeeld van deze
vergoed en dus fiscaal bovenmatig is, is bedoeld als
saldering toe te voegen aan de uitleg van de cao.
voorschot voor vergoeding van kilometers die nog
aanvullend in dat jaar belastingvrij kunnen worden vergoed.
Na afloop van het jaar worden de vergoedingen definitief
vastgesteld. Voor de berekening van de loonheffing over het
bovenmatige deel van de uitbetaalde vergoedingen, wordt
uitgegaan van alle door u afgelegde dienstreiskilometers en
uw woon-werkverkeerkilometers waarvoor u een vergoeding
heeft ontvangen.
Als uw dienstverband gedurende het jaar tussentijds wordt
beëindigd, wordt eventueel verschuldigde loonheffing
vanwege de fiscaal bovenmatige vergoeding van uw
reiskosten ingehouden. Dit wordt dan gedaan in de maand
nadat uw dienstverband is beëindigd.

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1578 Reisregeling
buitenland

3 lid 1

Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als
§10.3
bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt
uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen
tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd,
met dien verstande dat:
a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend
gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit
op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de
Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;
b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot,
tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies
behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden
gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk
geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden
toegepast.

Uw vergoeding voor verblijfkosten is voor de gemaakte
kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven tijdens uw
dienstreis. De hoogte van de vergoeding volgt uit de tarieflijst
verblijfkosten buitenlandse dienstreizen, opgenomen als
bijlage 8. Dit is alleen anders voor: het gedeelte van uw
dienstreis binnen Nederland dat vier uur of langer is en
aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot. In
dat geval gelden voor dat reisgedeelte de regels en
vergoedingsbedragen voor binnenlandse dienstreizen;
gedeelten van de reis die niet met vliegtuig of boot worden
gemaakt en waarvoor geen uitgaven voor logies hoeven te
worden gemaakt. Deze reisgedeelten worden bij een volgend
of voorafgaand reisgedeelte gevoegd en vergoed volgens het
tarief voor dat reisgedeelte.

-

1579 Reisregeling
buitenland

3 lid 2

De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:
§10.3
a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter
grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten
opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor
ieder uur dat de dienstreis duurt;
b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten
(logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor
opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst,
met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden
overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een
daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van
€ 11,34 per overnachting tot een maximum van vier
overnachtingen per dienstreis;
c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het
bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid
bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00
uur die binnen de dienstreis valt;
d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20
procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de
in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van
12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;
e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32
procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de
in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van
18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

De hoogte van de vergoeding voor verblijfkosten is
afhankelijk van de tijdelijke verblijfplaats tijdens uw
dienstreis die staat vermeld in de tarieflijst verblijfkosten
buitenlandse dienstreizen. In de tarieflijst staan achter de
landen en steden twee kolommen met daarin opgenomen de
maximale logieskosten en de overige kosten. De overige
kosten zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen, als
percentage van het bedrag voor die kosten dat hoort bij uw
tijdelijke verblijfplaats: 1,5% voor ieder uur dat de dienstreis
duurt (ofwel 36% per etmaal) voor kleine uitgaven ; 12% voor
een ontbijt. Dit geldt voor iedere periode van 6.00 tot 8.00
uur die binnen uw dienstreis valt; 20% voor een lunch. Dit
geldt voor iedere periode van 12.00 tot 14.00 uur die binnen
uw dienstreis valt; 32% voor een avondmaaltijd. Dit geldt
voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de
dienstreis valt. [...] U heeft recht op een vergoeding voor uw
gemaakte logieskosten tot maximaal het bedrag dat daar
voor uw tijdelijke verblijfplaats staat vermeld in de tarieflijst.
Als u geen bewijsstuk overlegt van deze gemaakte kosten,
dan krijgt u per overnachting € 11,34 vergoed voor maximaal
vier overnachtingen per dienstreis.

-

1580 Reisregeling
buitenland

3 lid 3

De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde §10.3
vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van
een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in
een daarvoor bestemde gelegenheid.

Voor de vergoeding voor ontbijt, lunch en avondmaaltijd
geldt als voorwaarde dat u daarvoor kosten heeft gemaakt in
een gelegenheid die daarvoor bedoeld is.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1581 Reisregeling
buitenland

3 lid 4

Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt
overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor
logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt,
worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor
zover deze niet meer bedragen dan de som van de
vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

§10.3

Het kan voorkomen dat het bewijsstuk dat u bij wu declarie indient voor uw logies inclusief ontbijt, geen duidelijke
onderverdeling daarvan bevat. In dat geval heeft u recht op
een vergoeding van de kosten daarvan zoals vermeld op het
bewijsstuk tot maximaal de som van de voor uw tijdelijke
verblijfplaats geldende vergoedingsbedrage voor logies en
ontbijt.

-

1582 Reisregeling
buitenland

3 lid 5

Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor
onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

§10.3

-

-

1583 Reisregeling
buitenland

4 lid 1

Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig §10.3
dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in
of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van
Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die
verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving
van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste
dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het
bevoegd gezag aanleiding is, uit:
a. de helft van de in artikel 3, tweede lid, onder a, c, d en e
bedoelde vergoedingen voor gemaakte kosten voor
respectievelijk kleine uitgaven, ontbijt, lunch en diner;
b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte
huisvestingskosten tot ten hoogste het in artikel 3, tweede lid,
onder b bedoelde logiescomponent.

Als uw dienstreis:
• meer dan zestig dagen duurt en
• u uw werkzaamheden in of vanuit één bepaalde tijdelijke
verblijfplaats buiten Nederland vervult
wordt uw vergoeding voor kleine uitgaven, ontbijt, lunch en
diner vanaf de eenenzestigste dag gehalveerd. Uw werkgever
kan beslissen deze halvering ook eerder toe te passen als de
omstandigheden daar aanleiding toe geven.

-

1584 Reisregeling
buitenland
1585 Reisregeling
buitenland

4 lid 2

Een bezoekreis als bedoeld in artikel 9 van het besluit
§10.3
onderbreekt de dienstreis niet.
De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor
§10.3
dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk
aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke
toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft
respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor
vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene
schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke
redenen daaraan ten grondslag liggen.

-

Verwerkt in bepaling die artikel 9 van het Reisbesluit
buitenland vervangt, zie aldaar.
-

-

1586 Reisregeling
buitenland

4a lid 2

Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren
§10.3
vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere
omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd
gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig
schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een
vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of
vergoed.

Vervoersbewijzen die uw werkgever u geeft of die u zelf
regelt hebben een vooraf vastgestelde reisdatum. Dit is
alleen anders als er sprake is van bijzondere
omstandigheden. In dat geval kan uw werkgever u een
vervoersbewijs geven of vergoeden dat geen vastgestelde
reisdatum heeft. U kunt uw werkgever ook vragen om een
vervoersbewijs zonder vastgestelde reisdatum. Dat moet u
schriftelijk doen met uitleg waarom u vindt dat dit beter is.

-

-

1587 Reisregeling
buitenland

4a lid 3

Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven §10.3
met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten
waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.

Als u uw reservering voor overnachtingen zelf regelt kan uw
werkgever u richtlijnen geven voor de faciliteiten waarvan u
voor overnachtingen gebruik kunt maken.

-

-

4a lid 1

Vervoersbewijzen en reserveringen voor overnachtingen
voor uw dienstreis moet u zo spoedig mogelijk aanvragen op
de door uw werkgever voorgeschreven wijze. Als u
toestemming heeft van uw werkgever kunt u de
vervoersbewijzen en reserveringen voor overnachtingen ook
zelf regelen. Dit moet u dan uiterlijk 21 dagen voor vertrek
doen. Als deze termijn niet haalbaar is, dan legt u aan uw
werkgever schriftelijk uit waarom dat niet mogelijk is.

Bijzonderheden

Meegenomen in de bepaling van artikel 4 lid 1 van deze
regeling.

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1588 Reisregeling
buitenland

5

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit
§10.3
bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd
gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding
en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor
aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen,
waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en €
226,89 voor gebieden met polaire koude.
Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling
gevoegde bijlage II genoemd.

De vergoeding voor bijzondere kleding en uitrusting bedraagt de helft van de kosten die u hiervoor heeft gemaakt en
waarvan uw werkgever vindt dat deze noodzakelijk waren.
De vergoeding kan maximaal € 453,78 per jaar bedragen,
waarvoor € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en €
226,89 voor gebieden met polaire koude.

-

1589 Reisregeling
buitenland

6

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of
beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid,
van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

-

-

Verwerkt in bepaling die artikel 13 van het Reisbesluit
buitenland vervang. Zie aldaar.

-

1590 Reisregeling
buitenland

6a lid 1

Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is
toegestaan, op voorwaarde dat:
a. de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het
bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;
b. de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;
c. de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de
dienstreis plaatsvindt, en
d. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van
betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het
Rijk.

§10.3

Het is toegestaan dat u uw dienstreis verlengt voor
privédoeleinden, als: uw werkgever dit voor uw vertrek
schriftelijk heeft goedgekeurd; de verlenging maximaal 72
uur bedraagt; de verlenging aan het begin of aan het einde
van uw dienstreis plaatsvindt; en u de meerkosten voor reis
en verblijf zelf betaalt en eventuele besparingen voor uw
werkgever zijn.

-

-

1591 Reisregeling
buitenland

6a lid 2

Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het
§10.3
begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de
betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder
dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te
verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om
te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

Het verlengen van uw dienstreis voor privédoeleinden aan
het begin van uw dienstreis is niet toegestaan als u met
toestemming van uw werkgever eerder dan noodzakelijk
vertrekt om te herstellen van de reis of om te acclimatiseren
aan de lokale omstandigheden.

-

1592 Reisregeling
buitenland

6a lid 3

Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet
toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze
Minister voor een door hem aan te wijzen groep van
functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in
aanmerking komen.

Het verlengen van uw dienstreis is niet toegestaan als u een
functie vervult of werkzaamheden verricht waarvan uw
werkgever met vakbonden heeft afgesproken dat die niet in
aanmerking komt voor het verlengen van dienstreizen voor
privédoeleinden. Voor welke functies dat geldt staat vermeld
in het personeelsreglement van uw organisatie.

De toevoeging dat de groep aangewezen functionarissen
niet in aanmerking komt voor het verlengen van
dienstreizen voor privédoeleinden met de vakbonden
moet zijn afgesproken volgde, zoals opgenomen in de
toelichting bij de regeling, uit artikel 113, lid 3 ARAR (
(Stcrt. 2016, 68974) en staat daarom nu in de cao. De
zinsnede “of werkzaamheden verricht” is door partijen
toegevoegd omdat uit de toelichting bij de regeling volgt
dat dit het geval kon zijn.

-

1593 Reisregeling
buitenland

6b

Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari
2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of
door hem zijn geboekt.

-

Dat betreffende bepalingen niet van toepassingen waren op voor 1 januari 2017 aangeschafte vervoerbewijzen is
niet relevant om in de cao te regelen; betreft een
uitgewerkte overgangsbepaling.

1594 Reisregeling
buitenland

7

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal
worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

-

-

1595 Reisregeling
buitenland

8

Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant
Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

§10.3

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1596 Taakduren
1
lidmaatschap
publiekrechteli
jke colleges

In deze regeling wordt verstaan onder ‘betrokkene’: de
ambtenaar bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement
of het Ambtenarenreglement Staten- Generaal.

-

1597 Taakduren
2
lidmaatschap
publiekrechteli
jke colleges

Voor de berekening die bij het toepassen van de in artikel 33a, §4.4
eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of
artikel 57, eerste lid, van het Ambtenarenreglement StatenGeneraal bedoelde inhouding gemaakt moet worden van
hetgeen de betrokkene geacht kan worden te ontvangen als
vaste vergoeding, wordt:
a. uitgegaan van een taakduur van 11 uur per week voor een lid
van de provinciale staten;
b. voor een gedeputeerde, die ingevolge artikel 35a, derde lid,
van de Provincie wet de functie van gedeputeerde in deeltijd
uitoefent, uitgegaan van het aantal uren per week, afgerond op
het dichtstbijzijnde gehele getal, dat overeenkomt met de
tijdsbestedingsnorm welke ingevolge artikel 35, vierde lid, van
de Provinciewet door provinciale staten voor hem is vastgesteld;
c. uitgegaan van een taakduur van:

De omvang van dit verlof is afhankelijk van de omvang van
uw politieke functie, opgenomen in de volgende tabel.
functie: bijzonderheden: uren per week:
lid van de provinciale staten 11 uur
gedeputeerde
in een provincie waarin provinciale staten heeft besloten dat
de functie van gedeputeerde een volledige functie is |
volledig
in een provincie waarin de provinciale staten heeft besloten
dat de functie van gedeputeerde in deeltijd wordt
uitgeoefend
het aantal uren dat door de provinciale staten aan de functie
is verbonden (afgerond op hele uren)
lid van een gemeenteraad
in een gemeente met maximaal 30.000 inwoners | 7 uur
in een gemeente met maximaal 100.000 inwoners | 12 uur
in een gemeente met meer dan 100.000 inwoners | 24 uur
wethouder
in een gemeente met maximaal 2.000 inwoners | 18 uur
in een gemeente met maximaal 4.000 inwoners | 22 uur
in een gemeente met maximaal 8.000 inwoners | 26 uur

1º. 7 uur per week voor een lid van de raad van een gemeente
met ten hoogste 30.000 inwoners;
2º. 12 uur per week voor een lid van de raad van een gemeente
met ten hoogste 100.000 inwoners;
3º. 24 uur per week voor een lid van de raad van een gemeente
met meer dan 100.000 inwoners;

1598 Taakduren
2 vervolg
lidmaatschap
publiekrechteli
jke colleges

d. uitgegaan van een taakduur van:
1. 18 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot
2.000 inwoners;
2. 22 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot
4.000 inwoners;
3. 26 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot
8.000 inwoners;
4. 30 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot
18.000 inwoners.

Artikel arbeidsrecht

Dit artikel wordt niet overgenomen. Een dergelijke
bepaling is niet langer nodig aangezien in de cao in § 1.1.
is aangegeven op welke werknemers de cao van
toepassing is.
-

§4.4

in een gemeente met maximaal 18.000 inwoners
Voor w.b. “het aantal uren dat door de gemeenteraad
30 uur
aan de functie is verbonden”, zie Gemeentewet artikel 36
in een gemeente met meer dan 18.000 inwoners
lid 2.
36 uur
in een gemeente met meer dan 18.000 inwoners waarin de
gemeenteraad heeft besloten dat de functie van wethouder
in deeltijd wordt uitgeoefend
het aantal uren dat door de gemeenteraad aan de functie is
verbonden

-

-

e. voor een wethouder, die ingevolge artikel 36, tweede lid, van
de Gemeentewet het wethouderschap in deeltijd uitoefent,
uitgegaan van het aantal uren per week, afgerond op het
dichtstbijzijnde gehele getal, dat overeenkomt met de
tijdsbestedingsnorm welke ingevolge artikel 36, vierde lid, van
de Gemeentewet door de raad voor hem is vastgesteld.
1599 Taakduren
3
lidmaatschap
publiekrechteli
jke colleges

De regelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8
juni 1982, AB82/U1089 (Stcrt. 1982, nr. 112), van 11 augustus
1982, AB82/U1585 (Stcrt. 1982, nr. 165) en van 30 juni 1988,
AB88/84/U2 (Stcrt. 1988, nr. 130) worden ingetrokken.

Dit artikel is niet overgenomen omdat het voor de cao
niet relevant is welke voorgaande regelingen die de
taakduren voor de komst van de regeling Taakduren
lidmaatschap publieke colleges regelde destijds zijn
ingetrokken.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1600 Taakduren
4
lidmaatschap
publiekrechteli
jke colleges

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag
na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant.

-

1601 Verhaalsregeli 1
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur

In deze regeling wordt verstaan onder:
Pensioenreglement: het Pensioenreglement van de Stichting
Pensioenfonds ABP;
werkgever: de overheidswerkgever, bedoeld in artikel 1,
onderdeel m, van de Wet privatisering ABP;
deelnemer: de deelnemer, bedoeld in artikel 2.4 van het
Pensioenreglement, die op basis van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement StatenGeneraal of het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in
burgerlijke rijksdienst is aangesteld;
verhaal: de in artikel 3 van de Pensioenovereenkomst bedoelde
inhouding op het salaris van de deelnemer wegens verhaal van
pensioenpremies.
Tenzij door of namens de werkgever anders is bepaald, is
§4.3
gedurende de tijd waarin de deelnemer in verband met
buitengewoon verlof geheel is ontheven van de uitoefening van
zijn functie anders dan voor de vervulling van een politieke
functie waarin pensioenaanspraken worden verkregen, het
verhaal gelijk aan de pensioenpremies die de betrokken
werkgever voor hem is verschuldigd.

Werkgever: Werkgever: Waar in deze cao wordt gesproken De definities van deelnemer en verhaal komen niet terug over uw werkgever zijn dat de personen die de Staat voor de in de cao omdat deze door de andere formulering niet
toepassing van deze cao kunnen vertegenwoordigen: [volgt meer nodig zijn.
opsomming].

Het ABP-pensioenreglement ABP regelt dat uw
Deze bepaling betreft de vertaling van lid 1,2 en 3,
pensioenopbouw tijdens uw langdurend verlof ongewijzigd onderdelen a en e en van artikel 3.
doorloopt, ook als uw maandinkomen tijdens uw verlof niet
wordt doorbetaald. Uw werkgever blijft daarom tijdens uw
verlof de pensioenpremies aan ABP betalen. Als uw verlof
langer dan twee aaneengesloten weken duurt, moet u
tijdens de verlofperiode de kosten daarvan dragen. Dit
betreft de kosten van zowel het werkgeversdeel als van het
werknemersdeel van de pensioenpremies. U kunt met uw
werkgever afspraken maken over de wijze waarop u de
kosten betaalt. Het is mogelijk dat uw werkgever reden ziet
die kosten geheel of gedeeltelijk te dragen.
Als u politiek verlof heeft, kunnen er twee situaties ontstaan:
• uw pensioenopbouw bij ABP wijzigt niet. U blijft het
werknemersdeel van de pensioenpremies betalen of
• u gaat pensioen opbouwen op grond van de
pensioenregeling voor politieke ambtsdragers (APPA). In dat
geval wordt de pensioenopbouw bij ABP verminderd met de
pensioenopbouw voor het deel van uw arbeidsduur
waarvoor u verlof heeft. Omdat de APPA geen voorziening
kent bij arbeidsongeschiktheid, blijft u wel het
werknemersdeel van de premie voor ABP
Arbeidsongeschiktheidspensioen betalen.

-

Tenzij door of namens de werkgever anders is bepaald, is
§4.3
gedurende de tijd waarin de deelnemer in verband met
buitengewoon verlof gedeeltelijk is ontheven van de uitoefening
van zijn functie anders dan voor de vervulling van een politieke
functie waarin pensioenaanspraken worden verkregen, het
verhaal gelijk aan de pensioenpremies die de betrokken
werkgever voor hem naar evenredigheid over dat gedeelte is
verschuldigd.

.

-

1602 Verhaalsregeli 2 lid 1
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur

1603 Verhaalsregeli 2 lid 2
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur

-

Zie lid 1.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1604 Verhaalsregeli 2 lid 3
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur

Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien de §4.3
ontheffing:
a. uitsluitend in het persoonlijk belang van de deelnemer voor
ten hoogste veertien aaneengesloten kalenderdagen is
verleend;
b. is verleend in verband met ouderschapsverlof;
c. verband houdt met de terugbrenging van de werktijd,
bedoeld in artikel 21a van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of artikel 34a van het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal;
d. verband houdt met de vervulling van de militaire dienstplicht;
e. is verleend voor de vervulling van een politieke functie waarin
geen pensioenaanspraken worden verkregen.

-

Onderdelen a en e zijn verwerkt in de vertaling van lid 1; zie aldaar. Dat in geval van ouderschapsverlof en PAS de
pensioenopbouw doorloopt volgt uit het
pensioenreglement. De militaire dienstplicht is opgeschort
en is om die reden niet opgenomen in de cao.

1605 Verhaalsregeli
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur
1606 Verhaalsregeli
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur
1607 Verhaalsregeli
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur
1608 Verhaalsregeli
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur
1609 Verhaalsregeli
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur

3

De deelnemer ten aanzien van wie de werkgever het
verschuldigde verhaal niet of niet volledig op zijn salaris kan
inhouden, voldoet de in verband daarmee op hem rustende
schuld maandelijks. De werkgever kan met de deelnemer een
afwijkende betalingsregeling treffen.

-

Zie artikel 2 lid 1.

-

4 lid 1

Zodra vaststaat dat de tijd gedurende welke de deelnemer is
§4.3
ontheven van de uitoefening van zijn betrekking geen
pensioengeldige diensttijd is krachtens het Pensioenreglement,
restitueert de werkgever aan de deelnemer de op de deelnemer
verhaalde bedragen wegens premies voor ouderdoms- en
nabestaandenpensioen.

Als blijkt dat uw werkgever tijdens uw verlof geen
pensioenpremies aan ABP hoeft te betalen, krijgt u het
bedrag dat reeds op uw maandinkomen is ingehouden
gedeeltelijk terug. Het deel dat u terugkrijgt is gelijk aan het
deel van de reeds betaalde premies voor ouderdoms- en
nabestaandenpensioen.

-

-

4 lid 2

De in het eerste lid bedoelde restitutie zal het bedrag dat de
§4.3
werkgever van de Stichting Pensioenfonds ABP terzake van
gerestitueerde pensioenpremies ten behoeve van de deelnemer
ontvangt, niet te boven gaan.

U krijgt niet meer terugbetaald dan het bedrag dat uw
werkgever van ABP aan te veel betaalde pensioenpremies
terugkrijgt.

-

-

4 lid 3

De werkgever is over de in het eerste lid bedoelde restitutie aan §4.3
de deelnemer geen rente verschuldigd.

Over het bedrag dat u terugkrijgt, betaalt uw werkgever geen rente.

-

5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag
na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

-

-

§4.3

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1610 Verhaalsregeli 6
ng
pensioenpremi
es sector Rijk
bij
buitengewoon
verlof van
lange duur
1611 Verplaatsingsk 1 lid 1
ostenbesluit
1989

Deze regeling wordt aangehaald als: Verhaalsregeling
pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange
duur.

-

-

Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

Naar de regels bij of krachtens dit besluit kan
§11.5 en B20
a. een tegemoetkoming of vergoeding worden verleend ter zake
van uitgaven, gedaan in verband met een verhuizing dan wel in
verband met het reizen naar en van de plaats van
tewerkstelling;
b. een voorziening worden getroffen voor het reizen naar en
van de plaats van tewerkstelling.

Als uw werklocatie wijzigt of als u dichter bij uw werklocatie
gaat wonen, kunt u recht hebben op een vergoeding voor de
kosten van tijdelijke andere woonruimte en/of voor de
kosten vanwege uw verhuizing. Voor deze vergoedingen
blijven tijdelijk nog de oude regelingen van toepassing. Hier
vindt u de uitleg daarover.

1612 Verplaatsingsk 1 lid 2
ostenbesluit
1989

Indien uit anderen hoofde reeds in enigerlei vorm aanspraak
bestaat op een tegemoetkoming, vergoeding of voorziening
voor de in het eerste lid bedoelde uitgaven, wordt de
tegemoetkoming, vergoeding of voorziening krachtens dit
besluit slechts verleend tot het bedrag, waarmee deze
tegemoetkoming, vergoeding of voorziening de eerstbedoelde
aanspraak overschrijdt.

B20

-

In § 27.1 is de afspraak van partijen opgenomen om voor Art. 17 lid 3 Aw2017
de verhuiskostenvergoeding een nieuwe afspraak te
maken die beter past binnen de arbeidsverhoudingen van
het private arbeidsrecht en dat tot die tijd de oude
bepalingen van toepassing blijven op grond van het
overgangsrecht in de Ambtenarenwet 2017. Deze oude
bepalingen zijn opgenomen in bijlage 18 van de cao. De in
die bijlage zwarte tekst van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989 en de
Verplaatsingskostenregeling 1989 zijn nog van toepassing;
de grijze tekst is vervangen door cao-tekst in § 10-1 dan
wel niet meer toepasbaar omdat de aanspraak is
gekoppeld aan een verhuisplicht dan wel vervangen door
de aanspraken in het ACRU (verhuizen van en naar het
buitenland). Om die oude aanspraken inzichtelijk te
maken hebben partijen daarover wel een uitleg
opgesteld.
Zie de algemene toelichting bij lid 1.De tekst van deze
bepaling is nog van toepassing..

1613 Verplaatsingsk 1 lid 3
ostenbesluit
1989

Dit besluit is niet van toepassing op:
a. ministers;
b. hen die krachtens Grondwet of wet voor het leven zijn
benoemd;
c. commissarissen van de Koning;
d. burgemeesters;
e. de politie;
f. betrokkenen, bedoeld in artikel 51 van het
Rechtspositiebesluit WPO/WEC;
g. personeel van universiteiten, academische ziekenhuizen,
organen voor postacademisch onderwijs, de Open universiteit
en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek;
h. hen die ingevolge of krachtens het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken aanspraak hebben op tegemoetkomingen
ter zake van uitgaven als bedoeld in het eerste lid, of daarvoor
tegemoetkomingen ontvangen op de voet van genoemd
reglement.

B20

-

Zie de algemene toelichting bij lid 1.De tekst van deze
bepaling is nog van toepassing..

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1614 Verplaatsingsk 2 lid 1
ostenbesluit
1989

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

In dit besluit wordt verstaan onder:
B18
a. Onze Minister: het hoofd van het betrokken ministerie;
b. betrokkene:
1e. hij, die in burgerlijke dienst is of is geweest van het Rijk of
eenvan zijn diensten, bedrijven of instellingen krachtens een
aanstelling;
2e. hij, die door Onze Minister als zodanig is aangemerkt in
verband met werkzaamheden, die hij in het belang van het Rijk
of een van zijn diensten, bedrijven of instellingen verricht of
heeft verricht;
c. woonplaats: de gemeente of het bij name genoemde deel
daarvan, waar de betrokkene metterwoon is gevestigd;
d. plaats van tewerkstelling: de gebruikelijke ingang van het
gebouw, gebouwencomplex, terrein of vaartuig waar de
betrokkene gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht, dan wel,
indien de uitoefening van het ambt zich uitstrekt over een
ambtsgebied, de door het bevoegde gezag aangewezen plaats;
e. standplaats: de gemeente of het bij name genoemde deel van
die gemeente, waar de plaats van tewerkstelling van de
betrokkene is gelegen, dan wel indien de plaats van
tewerkstelling een vaartuig is, de door het bevoegde gezag
aangewezen plaats;
f. gezinsleden: de echtgenoot of levenspartner of geregistreerde
partner van de betrokkene en de kinderen, stief- en
pleegkinderen van hemzelf en/of van zijn echtgenoot of
levenspartner of geregistreerde partner, voor zover zij met hem
samenwonen;

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing..

1615 Verplaatsingsk 2 lid 1 vervolg g. eigen huishouding voeren: het zelfstandig bewonen van
B20
ostenbesluit
woonruimte, voorzien van eigen meubilair en stoffering, een en
1989
ander ter beoordeling van het bevoegde gezag;
h. berekeningsbasis: het twaalfvoud van de bezoldiging in de zin
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984,
die betrokkene geniet op het berekeningstijdstip, vermeerderd
met de aanspraak op de vakantie-uitkering en in voorkomende
gevallen verhoogd met:
a. genoten wachtgeld of uitkering krachtens dan wel
overeenkomstig het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de
Uitkeringsregeling 1966, de Werkloosheidswet en het Besluit
bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector
Rijk;
b. genoten uitkering krachtens dan wel overeenkomstig de
Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag of de Wet
uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden;
c. genoten herplaatsingstoelage als bedoeld in hoofdstuk 9 van
het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1616 Verplaatsingsk 2 lid 1 vervolg i. berekeningstijdstip:
B20
ostenbesluit
1e. de datum waarop de betrokkene verhuist;
1989
2e. indien de betrokkene verhuist voor de datum dat de functie
feitelijk wordt vervuld, de datum van ingang van de
functievervulling;
3e. bij het overlijden of ontslag van de betrokkene, de datum
waarop laatstelijk bezoldiging werd genoten;
j. verplaatsen en verplaatsing: veranderen onderscheidenlijk
verandering van de standplaats van de betrokkene in opdracht
van het bevoegde gezag;
k. voor het eerst in dienst treden: in dienst treden bij het Rijk of
een van zijn diensten, bedrijven of instellingen, anders dan in
geval van overgang binnen een maand:
1e. van de ene naar de andere tak van rijksdienst,
2e. van een andere overheidsdienst of een door het Rijk
bekostigde onderwijsinstelling naar de rijksdienst;
1617 Verplaatsingsk 2 lid 1 vervolg l. dienstwoning: de door het bevoegde gezag aan de betrokkene B20
ostenbesluit
in verband met de uitoefening van zijn functie aangewezen
1989
woning;
m. levenspartner: degene met wie de niet-gehuwde ambtenaar
samenwoont en - met het oogmerk duurzaam samen te leven een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een
notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de
wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die
samenwoning en gemeenschappelijke huishouding;
tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner worden
aangemerkt; Onze Minister kan verlangen dat een schriftelijke
verklaring van een notaris wordt overgelegd waaruit blijkt dat
een samenlevingscontract als vorenbedoeld is gesloten.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing..

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing, met uitzondering van
onderdeel l omdat er geen dienstwoningen meer zijn.

1618 Verplaatsingsk 2 lid 2
ostenbesluit
1989

Voor de toepassing van dit besluit wordt met de bezoldiging van B20
de ambtenaar gelijkgesteld:
a) in het geval dat het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 niet op hem van toepassing is, hetgeen
met de bezoldiging van de ambtenaar overeenkomt; en
b) indien de ambtenaar recht heeft op een uitkering op grond
van de Ziektewet of de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, de bezoldiging zoals die zou zijn genoten
indien geen sprake zou zijn geweest van recht op een uitkering
op grond van de Ziektewet of de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing, met uitzondering van
onderdeel a omdat het BBRA 1984 niet meer bestaat (en
omdat het van toepassing was op alle ambtenaren binnen
de sector Rijk).

1619 Verplaatsingsk 2 lid 3
ostenbesluit
1989

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel h, wordt,
indien de betrokkene in het genot is van een toelage als
bedoeld in de artikelen 17, 18 en 18a van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, dit
bezoldigingsdeel vastgesteld op het bedrag dat de betrokkene
gedurende de drie kalendermaanden voorafgaande aan het
berekeningstijdstip gemiddeld per maand aan deze toelagen
heeft genoten.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing.

B20

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1620 Verplaatsingsk 2 lid 4
ostenbesluit
1989

Voor de toepassing van dit besluit worden, behoudens voor de
toepassing van artikel 16, met Onze Minister gelijkgesteld: het
tot aanstelling bevoegd gezag bij elk der beide Kamers der
Staten-Generaal, de vice-president van de Raad van State, het
College van de Algemene Rekenkamer, de Nationale
ombudsman en de directeur van het Kabinet van de Koning.

B20

-

Zie lid 3

-

1621 Verplaatsingsk 3 lid 1
ostenbesluit
1989

De betrokkene, die in verband met een verplaatsing of
B20
indiensttreding in opdracht van het bevoegde gezag is verhuisd
en een woning in de standplaats heeft betrokken, wordt een
tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is niet meer toepasbaar omdat een
verhuisplicht niet kan worden opgelegd in het private
arbeidsrecht.

1622 Verplaatsingsk 3 lid 2
ostenbesluit
1989

De betrokkene, die in verband met een verplaatsing of
B20
indiensttreding in opdracht van het bevoegde gezag is verhuisd
en een woning buiten de standplaats heeft betrokken, wordt
een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend, indien het
bevoegde gezag vooraf heeft vastgesteld dat met de verhuizing
aan de opdracht om naar de nabijheid van de standplaats te
verhuizen wordt voldaan.

-

Zie lid 1..

1623 Verplaatsingsk 3 lid 3
ostenbesluit
1989

De betrokkene, die, zonder dat daartoe opdracht is verleend
door het bevoegde gezag, in verband met een verplaatsing is
verhuisd, wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten
verleend, indien hij zich binnen een afstand van 25 kilometer
van de standplaats heeft gevestigd en de afstand tussen de
oude woning en de plaats van tewerkstelling ten minste 50
kilometer bedroeg.

B20

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing.

1624 Verplaatsingsk 3 lid 4
ostenbesluit
1989

De betrokkene, die in verband met een indiensttreding is
B20
verhuisd en aan wie binnen twee jaren na de verhuizing ontslag
op verzoek wordt verleend of die ten gevolge van aan hem te
wijten feiten of omstandigheden binnen twee jaren na de
verhuizing wordt ontslagen, dient de hem op grond van het
eerste of tweede lid toegekende tegemoetkoming in
verhuiskosten terug te betalen.
Overgang binnen een maand naar een andere functie binnen de
rijksdienst wordt niet als een ontslag op verzoek beschouwd,
tenzij de betrokkene als gevolg van die overgang opnieuw moet
verhuizen met aanspraak op tegemoetkoming in verhuiskosten.

-

Zie lid 3.

-

1625 Verplaatsingsk 3 lid 5
ostenbesluit
1989

De tegemoetkoming in verhuiskosten wordt aan de betrokkene, B20
die in verband met een indiensttreding dient te verhuizen,
slechts verleend, indien hij schriftelijk heeft verklaard dat een
verplichting tot terugbetalen als bedoeld in het vierde lid hem
bekend is.
Het vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op B20
de betrokkene als bedoeld in het derde lid.

-

Zie lid 3.

-

-

Zie lid 3.

-

De betrokkene, die in opdracht van het bevoegde gezag, anders B20
dan in verband met een verplaatsing of indiensttreding, een
dienstwoning betrekt of verlaat, wordt een tegemoetkoming in
verhuiskosten verleend.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is niet meer van toepassing omdat er geen
dienstwoningen meer zijn.

1626 Verplaatsingsk 3 lid 6
ostenbesluit
1989
1627 Verplaatsingsk 4 lid 1
ostenbesluit
1989

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1628 Verplaatsingsk 4 lid 2
ostenbesluit
1989

Indien het verlaten van een dienstwoning samenhangt met een B20
ontslag op verzoek anders dan een ontslag op verzoek met recht
op uitkering voor vervroegd uittreden, of met een ontslag als
gevolg van aan betrokkene te wijten feiten of omstandigheden
en het ontslag niet ingaat binnen twee jaren nadat de
dienstwoning is betrokken, kan een gedeeltelijke
tegemoetkoming in verhuiskosten worden verleend.

-

Zie lid 1.

-

1629 Verplaatsingsk 4 lid 3
ostenbesluit
1989

Indien het verlaten van een dienstwoning verband houdt met
het overlijden van de betrokkene, wordt een tegemoetkoming
in verhuiskosten verleend aan de nagelaten gezinsleden.

B20

-

Zie lid 1.

-

1630 Verplaatsingsk 5 lid 1
ostenbesluit
1989

Een tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts worden
B20
verleend bij een vrijwillige verandering van de woonplaats
binnen Nederland, verband houdende met:
a. een ontslag, ter zake waarvan de betrokkene recht heeft op
dadelijk ingaand pensioen, dan wel op een uitkering ingevolge
de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden of de
Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag;
b. een ontslag, dat de betrokkene anders dan op eigen verzoek
is verleend en niet het gevolg is van aan hem te wijten feiten of
omstandigheden;
c. het overlijden van betrokkene.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing.

1631 Verplaatsingsk 5 lid 2
ostenbesluit
1989

Een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid wordt slechts B20
verleend, indien de betrokkene in een periode van minder dan
tien jaar voorafgaande aan het beëindigen van het
dienstverband is verhuisd ten gevolge van een verplaatsing en
het bevoegde gezag een verhuizing van het gezin naar de oude
woonomgeving noodzakelijk acht. Het bevoegde gezag wint
daarbij een bedrijfsmaatschappelijk advies in.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing.

1632 Verplaatsingsk 6 lid 1
ostenbesluit
1989

De betrokkene aan wie tijdens zijn plaatsing buiten Nederland B20
ontslag op verzoek wordt verleend met recht op een uitkering
ingevolge de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden
dan wel die anders dan op eigen verzoek en niet wegens aan
hem te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen, wordt
een tegemoetkoming in de verhuiskosten voor terugkeer naar
Nederland verleend.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is niet meer van toepassing, aangezien voor
plaatsingen buiten Nederland de Aanvullende CAO Rijk
Uitzendingen geldt.

1633 Verplaatsingsk 6 lid 2
ostenbesluit
1989

De betrokkene, aan wie tijdens zijn plaatsing buiten Nederland
ontslag op verzoek wordt verleend, anders dan ontslag op
verzoek als bedoeld in het eerste lid, of die niet op verzoek
wordt ontslagen als gevolg van aan hem te wijten feiten of
omstandigheden, wordt volgens nader door Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te stellen regels een
gedeeltelijke tegemoetkoming in verhuiskosten verleend voor
terugkeer naar Nederland.

B20

-

Zie lid 1

-

1634 Verplaatsingsk 6 lid 3
ostenbesluit
1989

Indien de betrokkene tijdens zijn plaatsing buiten Nederland
B20
overlijdt, wordt een tegemoetkoming in verhuiskosten aan de
nagelaten gezinsleden verleend voor terugkeer naar Nederland.

-

Zie lid 1

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1635 Verplaatsingsk 7
ostenbesluit
1989

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Geen tegemoetkoming in verhuiskosten ingevolge artikel 3,
B20
eerste, tweede of derde lid, of de artikelen 5 dan wel 6 wordt
verleend, indien de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen
twee jaren nadat de verplichting tot verhuizen is opgelegd dan
wel na de datum van het ontslag, het overlijden of de
verplaatsing.
De tegemoetkoming in verhuiskosten, bedoeld in artikel 3,
B20
eerste, tweede en derde lid, alsmede in de artikelen 4, 5 en 6
kan slechts bestaan uit:
a. Een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en
van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de
nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en
uitpakken van breekbare zaken;
b. een bedrag voor dubbele woonkosten;
c. een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing
voortvloeiende kosten.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
stelt regels ten aanzien van de uitvoering van de onderdelen a
en b van de vorige volzin, alsmede ten aanzien van de
berekening van de daarin bedoelde bedragen.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing, met uitzondering van
de zinsnede “de verplichting tot verhuizen is opgelegd”.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing.

1637 Verplaatsingsk 8 lid 2
ostenbesluit
1989

Indien de betrokkene op de dag van de verhuizing een eigen
B20
huishouding voert, wordt het bedrag bedoeld in het eerste lid,
onderdeel c, voor zover bij of krachtens dit artikel niet anders is
bepaald, gesteld op een tegemoetkoming van 3% van de
berekeningsbasis voor ieder woon- of slaapvertrek, tot een
maximum van 4 van deze vertrekken, die de achtergelaten
woning telt, met dien verstande dat het bedrag een nader door
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vast te stellen bedrag niet mag overschrijden.

-

Zie lid 1.

1638 Verplaatsingsk 8 lid 3
ostenbesluit
1989

Indien het betreft een verhuizing van een gezin, waarin de
B20
echtgenoten of levenspartners beiden betrokkenen zijn in de zin
van dit besluit en afzonderlijk de opdracht hebben om te
verhuizen of zijn verplaatst, wordt de tegemoetkoming
berekend over de gezamenlijke berekeningsbasis. Elk van de
betrokkenen heeft in dit geval aanspraak op een evenredig deel
van de in de vorige volzin bedoelde tegemoetkoming.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1.. De tekst van deze bepaling is niet meer toepasbaar omdat een
verhuisplicht niet kan worden opgelegd in het private
arbeidsrecht.

1639 Verplaatsingsk 8 lid 4
ostenbesluit
1989

Indien het betreft een verhuizing als gevolg van een verplaatsing B20
van de betrokkene naar of in een buiten Nederland gelegen
gebied, wordt de berekeningsbasis mede vermeerderd met een
eventueel bedrag wegens verblijf buiten Nederland, dat de
betrokkene is of zal worden toegekend.

-

Zie lid 3.

1640 Verplaatsingsk 8 lid 5
ostenbesluit
1989

Indien de betrokkene geen eigen huishouding voert, wordt geen B20
tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c,
verleend. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding
geven, kan voor deze kosten niettemin een tegemoetkoming
worden verleend van 3% van de berekeningsbasis.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1.. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing.

1636 Verplaatsingsk 8 lid 1
ostenbesluit
1989

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1641 Verplaatsingsk 8 lid 6
ostenbesluit
1989

Indien aan de betrokkene door het bevoegde gezag tevoren is B20
medegedeeld dat de verplaatsing van tijdelijke aard is, bestaat
slechts aanspraak op de vergoeding van transportkosten van de
bagage. Voorts kan, indien bijzondere omstandigheden daartoe
aanleiding geven een tegemoetkoming, als bedoeld in het
eerste lid, onderdeel c, worden verleend van 3% van de
berekeningsbasis.

-

Zie lid 5.

-

1642 Verplaatsingsk 8 lid 7
ostenbesluit
1989

De betrokkene als bedoeld in artikel 3, die voor het eerst bij het B20
Rijk of een van zijn diensten, bedrijven of instellingen in dienst
treedt, kan slechts in aanmerking worden gebracht voor een
tegemoetkoming in verhuiskosten gelijk aan de helft van de
tegemoetkoming, die op grond van dit artikel zou zijn
toegekend.

-

Zie lid 5.

-

1643 Verplaatsingsk 8a
ostenbesluit
1989
1644 Verplaatsingsk 9 lid 1
ostenbesluit
1989

[Vervallen per 22-07-2009]

-

Vervallen.

-

Bij een verplaatsing uit, naar en buiten Nederland kan de
B20
tegemoetkoming in verhuiskosten naast de in artikel 8, eerste
lid, bedoelde bedragen slechts bestaan uit:
a. een bedrag voor de kosten verbonden aan het vervoer van
betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning en
zonodig voor de overnachtingskosten;
b. een bedrag voor de kosten van een of meer reizen van de
betrokkene en van de gezinsleden, welke in het land van vertrek
zijn gemaakt ter voldoening aan een oproep tot het vervullen
van formaliteiten, vereist in verband met de reis.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is niet meer van toepassing, aangezien voor
plaatsingen buiten Nederland de Aanvullende CAO Rijk
Uitzendingen geldt.

1645 Verplaatsingsk 9 lid 2
ostenbesluit
1989

Bij een verplaatsing als bedoeld in het eerste lid worden onder B20
transportkosten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a,
mede verstaan:
a. een bedrag voor de verschuldigde belastingen bij invoer voor
de bagage en de inboedel;
b. een bedrag voor de kosten van verzekering van de bagage en
de inboedel tegen schade ten gevolge van of in verband met de
verhuizing;
c. een bedrag voor de kosten van het inpakken van de gehele
inboedel alsmede kosten van de- en montage van meubilair en
afvoer van emballage;
d. voor zover geen emballage in natura wordt verstrekt, een
bedrag voor de kosten van aanschaffing van emballage zulks
echter slechts onder beding dat de emballage na de verhuizing
desgevorderd ter beschikking van het Rijk wordt gesteld.

-

Zie lid 1.

-

1646 Verplaatsingsk 9 lid 3
ostenbesluit
1989

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kan regels stellen ten aanzien van de berekening van de
bedragen bedoeld in de vorige leden.

-

Zie lid 1..

-

B20

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1647 Verplaatsingsk 10
ostenbesluit
1989

Indien bij een verplaatsing uit, naar en buiten Nederland de
B20
door Onze Minister vastgestelde regels niet toelaten, dat de
betrokkene zijn gezinsleden op rijkskosten meeneemt, bestaat
slechts aanspraak op vergoeding van:
a. transportkosten van de bagage van betrokkene zelf;
b. kosten bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, voor zover
deze betrekking hebben op de betrokkene zelf. Voorts kan,
indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven,
een tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
onderdeel c, worden verleend van 3% van de berekeningsbasis.

-

Zie lid 1.

-

1648 Verplaatsingsk 11
ostenbesluit
1989

Bij een verplaatsing naar een land buiten Europa alsmede Kreta B20
of IJsland en terug kan - indien de tewerkstelling aldaar naar
verwachting tenminste een jaar zal duren - de tegemoetkoming
in verhuiskosten mede bestaan uit een tegemoetkoming in de
kosten van het transport over zee van een aan de betrokkene in
eigendom behorende personenauto volgens nader door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te
stellen regels.

-

Zie lid 1.

-

1649 Verplaatsingsk 11a
ostenbesluit
1989
1650 Verplaatsingsk 12 lid 1
ostenbesluit
1989

[Vervallen per 01-01-2004]

-

Vervallen.

-

De betrokkene heeft aanspraak op vergoeding van de gemaakte §10.1
kosten van het dagelijks reizen per openbaar vervoer tussen de
woning en de plaats van tewerkstelling.

Als u voor uw woon-werkverkeer geheel of gedeeltelijk
gebruik maakt van het openbaar vervoer heeft u recht op
vergoeding van de volledige kosten daarvan.

1651 Verplaatsingsk 12 lid 2
ostenbesluit
1989
1652 Verplaatsingsk 12 lid 3
ostenbesluit
1989

In plaats van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, kan het
§10.1
bevoegd gezag ook de noodzakelijke vervoerbewijzen
verstrekken.
Geen aanspraak op een vergoeding of verstrekking als bedoeld §10.1
in het eerste of tweede lid bestaat, indien in de desbetreffende
maand een tegemoetkoming wordt genoten als bedoeld in
artikel 12a of 12b.
De betrokkene die naar het oordeel van het bevoegd gezag de §10.1
plaats van tewerkstelling niet of niet doelmatig per openbaar
vervoer kan bereiken, heeft aanspraak op een tegemoetkoming
in de gemaakte reiskosten.

Uw werkgever kan er voor kiezen om u vervoerbewijzen voor uw vervoer in gebruik te geven in plaats van de kosten
daarvan te vergoeden.
Deze bepaling is niet overgenomen omdat uitsluiten
samenloop vergoedingen OV en eigen vervoer is niet
meer nodig sinds de mobiliteitskaart abonnementen
vervangt.
U heeft recht op de hoge reiskostenvergoeding als u (anders Omdat de in het besluit gebruikte term “doelmatig” de
dan per fiets) met overig eigen vervoer reist en uw
lading van de redenen in het tweede lid niet dekt, hebben
werklocatie niet praktisch met het openbaar vervoer kunt
partijen deze vervangen door praktisch.
bereiken.
De toevoeging (anders dan per fiets) is gedaan omdat de
cao geen onderscheid maakt tussen de fietsvergoeding en
de (evenhoge) hoge reiskostenvergoeding met
motorvoertuig in geval het OV niet praktisch is.

1653 Verplaatsingsk 12a lid 1
ostenbesluit
1989

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1654 Verplaatsingsk 12a lid 2
ostenbesluit
1989

Voor de toepassing van het eerste lid wordt als niet of niet
§10.1
doelmatig bereikbaar per openbaar vervoer in ieder geval
beschouwd de situatie dat een van de volgende
omstandigheden zich voordoet op een of meer voor betrokkene
geldende werkdagen in de desbetreffende maand:
a. de afstand tussen de plaats van tewerkstelling en de
dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer bedraagt meer
dan één kilometer;
b. het openbaar vervoer komt volgens de dienstregeling niet ten
minste twee maal per uur binnen de onder a genoemde afstand
van de plaats van tewerkstelling op de tijdstippen waarop de
ambtenaar overeenkomstig zijn arbeidstijdpatroon, bedoeld in
artikel 21, eerste lid, van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement of artikel 37, eerste lid, van het
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken zijn werkzaamheden
begint of beëindigt;
c. bij gebruik van het openbaar vervoer komt als gevolg van de
ligging van de plaats van tewerkstelling de persoonlijke
veiligheid van de ambtenaar in gevaar;
d. de bedrijfsarts is van oordeel dat om medische redenen geen
gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer;
e. bij gebruik van het openbaar vervoer bedraagt de reistijd van
een enkele reis twee uur of meer en wordt deze reistijd door
het gebruik van eigen vervoer met ten minste 45 minuten
bekort.

Hiervan is in ieder geval sprake als op een van uw werkdagen De volgorde van de situaties is aangepast aan de mate
in een maand:
van gangbaarheid daarvan.
• het openbaar vervoer bij de halte van uw werklocatie bij
aanvang en bij afloop van uw gebruikelijke werktijden daar
niet minimaal twee keer per uur stopt;
• uw bedrijfsarts van mening is dat u om medische redenen
niet met het openbaar vervoer kunt reizen;
• de loopafstand tussen uw werklocatie en de
dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer meer dan
één kilometer is;
• de reistijd van uw woning naar uw werklocatie met het
openbaar vervoer twee uur of meer bedraagt, terwijl dit met
eigen vervoer minimaal 45 minuten sneller is; of
• uw persoonlijke veiligheid in gevaar komt door het reizen
met openbaar vervoer vanwege de ligging van uw
werklocatie.
Uw werkgever stelt vast of dit het geval is. Daarnaast kan uw
werkgever om andere redenen beslissen dat openbaar
vervoer voor u niet praktisch is.

1655 Verplaatsingsk 12b lid 1
ostenbesluit
1989

De betrokkene die naar het oordeel van het bevoegd gezag de §10.1
plaats van tewerkstelling met het openbaar vervoer kan
bereiken, maar daarvan geen gebruik maakt, heeft aanspraak
op een gedeelte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel
12a.
In afwijking van het eerste lid heeft de betrokkene, die de
§10.1
gehele afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling
blijkens een schriftelijke verklaring op een of meer dagen per
week per fiets aflegt, voor die dagen aanspraak op de volledige
tegemoetkoming, bedoeld in artikel 12a.

Als u (anders dan per fiets) met eigen vervoer reist en uw
werklocatie wel praktisch met het openbaar vervoer kunt
bereiken, heeft u recht op de lage reiskostenvergoeding.

De toevoeging (anders dan per fiets) is gedaan omdat de cao geen onderscheid maakt tussen de fietsvergoeding en
de (evenhoge) hoge reiskostenvergoeding met
motorvoertuig in geval het OV niet praktisch is.

Om in aanmerking te komen voor de hoge
reiskostenvergoeding moet u een verklaring ondertekenen.
Daarin verklaart u:
• welk aantal dagen per week u met de fiets naar uw werk
komt;

-

-

U heeft recht op een vergoeding voor uw reiskosten woonwerkverkeer.
De hoogte van deze vergoeding hangt af van:
• uw keuze voor een vervoermiddel;
• uw reiskilometers;
• of u uw werklocatie praktisch met het openbaar vervoer
kunt bereiken.
Voor het vaststellen van uw reistijd wordt bij openbaar
vervoer gebruik gemaakt van de uitkomsten van de site
9292.nl en bij eigen vervoer gebruik gemaakt van de ANWBrouteplanner.

Deze introductietekst in § 10.1 is niet afkomstig uit de
vervallen regeling.

-

1656 Verplaatsingsk 12b lid 2
ostenbesluit
1989

1657 -

-

-

§10.1

1658 -

-

-

§10.1

-

In de toelichting waarmee de nieuwe regeling werd
geformaliseerd (Stcrt. 2009, 10878, Artikel I, Onderdeel E)
stond hoe reistijd wordt vastgesteld bij bepalen of
openbaar vervoer praktisch is. Dit is aan cao-tekst
toegevoegd.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1659 Verplaatsingsk 12b lid 3
ostenbesluit
1989

De betrokkene, bedoeld in het tweede lid, legt op de dagen,
genoemd in de verklaring, de afstand tussen zijn woning en de
plaats van tewerkstelling per fiets af, of, bij wijze van
uitzondering, per openbaar vervoer.

§10.1

[...] • dat u alleen in bijzondere gevallen op deze dagen
gebruik maakt van een andere wijze van vervoer, en dat op
eigen kosten.

-

1660 Verplaatsingsk 12b1
ostenbesluit
1989
1661 Verplaatsingsk 12ba lid 1
ostenbesluit
1989

[Vervallen per 01-01-2018]

-

-

Partijen hebben besloten om “per openbaar vervoer” te
vervangen door “een andere wijze van vervoer”. Omdat
de reden waarom in bijzondere gevallen niet per fiets
wordt gereisd (zware storm, sneeuw) het OV vaak juist
geen goed alternatief is.
Vervallen.

De betrokkene die opdracht van het bevoegde gezag heeft
B20
gekregen naar of naar de nabijheid van de standplaats te
verhuizen en daarin, ondanks alle pogingen daartoe, niet slaagt,
heeft aanspraak op een voorziening voor, dan wel vergoeding
van respectievelijk tegemoetkoming in de kosten voor het
dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van
tewerkstelling als bedoeld in de artikelen 12, 12a en 12b, zolang
hij bij de verhuizing in aanmerking zou kunnen komen voor een
tegemoetkoming in de verhuiskosten.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is niet meer toepasbaar omdat een
verhuisplicht niet kan worden opgelegd in het private
arbeidsrecht.

1662 Verplaatsingsk 12ba lid 2
ostenbesluit
1989

Een betrokkene, bedoeld in het eerste lid, die naar het oordeel B20
van het bevoegde gezag niet dagelijks heen en weer kan reizen,
heeft, tenzij van overheidswege al dan niet tegen betaling in
huisvesting wordt voorzien, aanspraak op een tegemoetkoming
in de pensionkosten voor verblijf in een pension in of nabij de
standplaats, benevens een vergoeding voor ten hoogste één
maal per week in de reiskosten voor gezinsbezoek, dan wel voor
reiskosten naar de plaats waar hij feitelijk nog gevestigd is.

-

Zie lid 1.

-

1663 Verplaatsingsk 12ba lid 3
ostenbesluit
1989

De betrokkene, bedoeld in het tweede lid, heeft tevens
aanspraak op een voorziening voor, dan wel vergoeding van
respectievelijk tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks
reizen tussen het pension en de plaats van tewerkstelling als
bedoeld in de artikelen 12, 12a en 12b.

B20

-

Zie lid 1.

-

1664 Verplaatsingsk 12ba lid 4
ostenbesluit
1989

Indien de betrokkene, bedoeld in het eerste en tweede lid, naar B20
het oordeel van het bevoegde gezag niet alles, wat
redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, heeft gedaan om
zo spoedig mogelijk te verhuizen, komt hij niet langer in
aanmerking voor de vergoeding, voorziening en
tegemoetkomingen als bedoeld in het eerste respectievelijk
tweede en derde lid.
De betrokkene die een functie voor betrekkelijk korte duur
B20
bekleedt of voor betrekkelijk korte duur elders is geplaatst en
als gevolg daarvan niet behoeft te verhuizen, kan een
vergoeding, voorziening en tegemoetkomingen overeenkomstig
het eerste respectievelijk tweede en derde lid worden verleend,
indien de betrokkene naar het oordeel van het bevoegde gezag
niet dagelijks heen en weer kan reizen.

-

Zie lid 1.

-

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing.

1665 Verplaatsingsk 12ba lid 5
ostenbesluit
1989

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1666 Verplaatsingsk 12ba lid 6
ostenbesluit
1989

De betrokkene die in verband met een verplaatsing opdracht
van het bevoegde gezag heeft gekregen om naar of naar de
nabijheid van de toekomstige standplaats te verhuizen en die
voor de datum van verplaatsing verhuist, heeft tot een
maximumtermijn van drie maanden aanspraak op een
vergoeding, voorziening en tegemoetkomingen als bedoeld in
het eerste respectievelijk tweede en derde lid.

B20

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is niet meer toepasbaar omdat een
verhuisplicht niet kan worden opgelegd in het private
arbeidsrecht.

1667 Verplaatsingsk 12bb
ostenbesluit
1989

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
§10.1
stelt bij ministeriële regeling nadere regels vast ten aanzien van
de vergoeding, voorziening en tegemoetkomingen als bedoeld
in de artikelen 12, 12a, 12b en 12ba.

-

Dit was de grondslag voor de ‘Verplaatsingskostenregeling 1989’. De inhoud van deze regeling is nu opgenomen in
‘Paragraaf 10.1 Woon-werkverkeer’ van de CAO Rijk.
Dit artikel is niet overgenomen, want een dergelijke
grondslag is niet meer nodig.

1668 Verplaatsingsk 12c
ostenbesluit
1989

Onze Minister kan artikel 49n van het Algemeen
B18
Rijksambtenarenreglement dan wel artikel 84n van het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal geheel of gedeeltelijk
van overeenkomstige toepassing verklaren op de betrokkene,
die anders dan in het kader van een reorganisatie in een andere
functie wordt herplaatst of geplaatst.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is nog van toepassing..

1669 Verplaatsingsk 12d
ostenbesluit
1989
1670 Verplaatsingsk 13 lid 1
ostenbesluit
1989

[Vervallen per 07-02-1996]

-

Vervallen.

Aan de betrokkene, die met zijn gezin ten gevolge van een
B20
verplaatsing naar een buiten Nederland gelegen gebied is
verhuisd of terugkeert van een plaatsing in een in het
buitenland gelegen gebied en die, als gevolg van het ontbreken
van passende woonruimte, dan wel het nog niet beschikbaar
zijn van zijn inboedel, voor bijzondere financiële lasten komt te
staan, kan deswege een tegemoetkoming worden verleend.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. De tekst van deze bepaling is niet meer van toepassing, aangezien voor
plaatsingen buiten Nederland de Aanvullende CAO Rijk
Uitzendingen geldt.

1671 Verplaatsingsk 13 lid 2
ostenbesluit
1989

De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming kan ook worden B20
verleend ingeval de betrokkene buiten Nederland blijft
geplaatst, doch zijn gezin naar Nederland terugkeert.

-

Zie lid 1.

-

1672 Verplaatsingsk 14
ostenbesluit
1989
1673 Verplaatsingsk 15 lid 1
ostenbesluit
1989

Het bevoegde gezag kan ter zake van de in of krachtens dit
besluit bedoelde tegemoetkomingen een voorschot verlenen.

§10.1

-

Zie lid 1.

-

Onze Minister kan voor zover nodig in afwijking van de bij of
krachtens dit besluit gestelde regels beslissen in individuele
gevallen, waarin deze regels naar zijn oordeel niet of niet naar
redelijkheid voorzien.

§11.5 en B20

- Uw werkgever kan beslissen om bepalingen uit deze
Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. Voor de
paragraaf geheel of gedeeltelijk niet toe te passen of daarvan onderdelen van het VKB en de VKR die nog van toepassing
af te wijken als toepassing van die bepalingen vanwege uw
zijn blijft artikel 14 nog van toepassing.
omstandigheden voor u zeer onredelijk zijn

1674 Verplaatsingsk 15 lid 2
ostenbesluit
1989

Onze Minister is bevoegd om in overeenstemming met Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten
behoeve van de betrokkene voor wie de plaats van
tewerkstelling buiten Nederland is gelegen, bij ministeriële
regeling regels vast te stellen, die afwijken van artikel 12bb.

-

-

Artikel arbeidsrecht

-

Dit was de grondslag voor decentrale regels die afwijken van ‘artikel 12bb Verplaatsingskostenbesluit 1989’. Indien
een minister dergelijke nadere regels heeft gesteld, zijn
die opgenomen in het personeelsreglement van de
organisatie.
Dit artikellid is niet overgenomen omdat het ziet op in het
buitenland werkzame ambtenaren; hetgeen wordt
geregeld in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1675 Verplaatsingsk 16
ostenbesluit
1989

Van de bevoegdheid tot het stellen van regels met een sterk
B20
technisch karakter krachtens dit besluit, kunnen Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister
mandaat verlenen.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1. Voor de
onderdelen van het VKB en de VKR die nog van toepassing
zijn blijft artikel 16 nog van toepassing. Voor de cao is
deze bepaling niet overgenomen aangezien
doormandatering geen aangelegenheid voor de cao is.

1676 Verplaatsingsk
ostenbesluit
1989
1677 Verplaatsingsk
ostenbesluit
1989
1678 Verplaatsingsk
ostenbesluit
1989
1679 Verplaatsingsk
ostenbesluit
1989

17

[Vervallen per 28-08-2002]

-

-

Vervallen.

-

18

[Vervallen per 28-08-2002]

-

-

Vervallen.

-

19

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste
kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad
waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit kan worden aangehaald als het
Verplaatsingskostenbesluit 1989.

-

-

-

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant
Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1680 Verplaatsingsk 1 lid 1
ostenregeling
1989

In deze regeling wordt verstaan onder ‘besluit’: het
Verplaatsingskostenbesluit 1989.

B20

-

1681 Verplaatsingsk 1 lid 2
ostenregeling
1989
1682 Verplaatsingsk 2 lid 1
ostenregeling
1989

De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de B20
toepassing van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

-

Indien het verlaten van een dienstwoning, bedoeld in artikel 4 B20
van het besluit verband houdt met een ontslag uit de dienst,
bestaat aanspraak op een tegemoetkoming in verhuiskosten als
gold het een verhuizing binnen de woonplaats.

1683 Verplaatsingsk 2 lid 2
ostenregeling
1989

20

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is nog relevant voor de onderdelen die nog van
toepassing zijn.
Zie lid 1.

-

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is niet meer van toepassing omdat er geen
dienstwoningen meer zijn.

-

Indien het mogelijk blijkt, dat de dienstwoning eerder
B20
beschikbaar komt, als de betrokkene een woning buiten de
woonplaats betrekt, kan het bevoegde gezag in afwijking van
het eerste lid bepalen, dat aanspraak bestaat op gehele of
gedeeltelijke vergoeding van de daarmee samenhangende
transportkosten.
Het bevoegde gezag kan na daartoe een bedrijfsmaatschappelijk B20
advies te hebben ingewonnen, bepalen dat het tweede lid van
overeenkomstige toepassing is, indien de betrokkene bij het
verlaten van de dienstwoning op sociale gronden een woning
buiten de woonplaats betrekt.

-

Zie lid 1.

-

-

Zie lid 1.

-

1685 Verplaatsingsk 2 lid 4
ostenregeling
1989
1686 Verplaatsingsk 2 lid 5
ostenregeling
1989

Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige
B20
toepassing voor het geval bedoeld in artikel 4, derde lid van het
besluit.
Onverminderd het gestelde in het eerste, tweede en derde lid B20
wordt in de gevallen bedoeld in artikel 4, tweede lid van het
besluit, de tegemoetkoming beperkt tot transportkosten.

-

Zie lid 1.

-

-

Zie lid 1.

-

1687 Verplaatsingsk 2 lid 6
ostenregeling
1989

In de gevallen bedoeld in artikel 6, tweede lid van het besluit
wordt de tegemoetkoming beperkt tot transportkosten en de
kosten als bedoeld in artikel 9 van het besluit.

-

Zie lid 1.

-

1684 Verplaatsingsk 2 lid 3
ostenregeling
1989

B20

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1688 Verplaatsingsk 2 lid 7
ostenregeling
1989

De betrokkene die geen aanspraak heeft op vervoer voor
B20
rijksrekening van zijn inboedel maar uitsluitend op vervoer van
zijn bagage heeft bij een verhuizing overzee aanspraak op ten
hoogste de kosten van het vervoer per schip van een
hoeveelheid van:
1 m³ voor de betrokkene,
1 m³ voor de echtgenoot, de levenspartner of de geregistreerde
partner en
1/2 m³ voor elk tot het gezin behorend en meeverhuizend kind.

-

Zie lid 1.

-

1689 Verplaatsingsk 3 lid 1
ostenregeling
1989

De betrokkene, die het transport van zijn inboedel door een
B20
transportondernemer laat verzorgen, vraagt vooraf offerte bij
drie transporteurs en laat het transport slechts uitvoeren op de
voor het rijk minst kostbare wijze.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is nog van toepassing..

-

1690 Verplaatsingsk 3 lid 2
ostenregeling
1989

Terstond na de verhuizing zendt de betrokkene een
B20
gespecificeerde rekening, vergezeld van de in het eerste lid
bedoeld offertes naar het bevoegde gezag ter betaling
rechtstreeks aan de verhuizer.
In afwijking van het gestelde in het eerste en tweede lid kan het B20
bevoegde gezag een verhuizer aanwijzen.

-

Zie lid 1.

-

-

Zie lid 1.

-

De betrokkene die het transport van zijn inboedel niet door een B20
transportondernemer laat verzorgen, maar de verhuizing in
eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op vergoeding van de
kosten van huur en brandstof van een (bestel- of vracht)auto
dan wel – indien het vervoer van de inboedel anderszins
plaatsvindt – op de vergoeding per kilometer genoemd in artikel
2 van de Reisregeling binnenland, met dien verstande dat niet
meer dan twee ritten naar de nieuwe woning worden vergoed.
De betrokkene zendt zijn declaratie – in geval er sprake is van
huur van een auto vergezeld van de rekening van het
verhuurbedrijf – naar het bevoegde gezag.

-

Zie lid 1.

-

1693 Verplaatsingsk 5
ostenregeling
1989
1694 Verplaatsingsk 6 lid 1
ostenregeling
1989

[Vervallen per 01-12-1991]

-

Vervallen.

-

Bij een verhuizing uit Nederland naar een plaats buiten Europa B20
of IJsland en omgekeerd, alsmede bij een verhuizing overzee
buiten Europa worden met betrekking tot de mee te nemen
inboedel voor rijksrekening ten hoogste genomen de kosten van
het vervoer per schip van een hoeveelheid die kan worden
geladen in een 20 voets container.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is niet meer van toepassing, aangezien voor
plaatsingen buiten Nederland de Aanvullende CAO Rijk
Uitzendingen geldt.

-

1695 Verplaatsingsk 6 lid 2
ostenregeling
1989

Onze minister kan bij een verhuizing binnen het Caribische deel B20
van het Koninkrijk, toestaan dat het in het eerste lid genoemde
volume wordt overschreden met de laadruimte nodig voor een
motorvoertuig.

-

Voor het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn het Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel
van het Koninkrijk en de Regeling vergoedingen bij
uitzending deskundigen voor korte duur naar het
Caribisch deel van het Koninkrijk 2013 nog van
toepassing. In § 27.1 is aangegeven waarom dat nu nog zo
is. De regelingen zijn integraal opgenomen in Bijlage 20
van de cao.

1691 Verplaatsingsk 3 lid 3
ostenregeling
1989
1692 Verplaatsingsk 4
ostenregeling
1989

§11.5

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is nog van toepassing.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is nog van toepassing..
Vervallen.

-

1696 Verplaatsingsk 7
ostenregeling
1989

De tegemoetkoming in dubbele woonkosten, als bedoeld in
B20
artikel 8, eerste lid, onderdeel b van het besluit, is gelijk aan de
noodzakelijk te maken kosten, met dien verstande, dat de
tegemoetkoming maximaal € 272,27 per maand bedraagt en
over een termijn van maximaal vier maanden wordt verleend.

1697 Verplaatsingsk 8
ostenregeling
1989
1698 Verplaatsingsk 8a
ostenregeling
1989
1699 Verplaatsingsk 9 lid 1
ostenregeling
1989

Het bedrag, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het besluit,
bedraagt € 5818,46.

B20

-

[Vervallen per 22-07-2009]

§11.5

-

De tegemoetkoming in de kosten voor transport overzee van
§11.5
een auto bedraagt:
a. 100% van de transportkosten indien de auto ten tijde van het
transport niet ouder is dan 3 jaar;
b. 50% van de transportkosten indien de auto ten tijde van het
transport 3 jaar of ouder is.
Geen tegemoetkoming in de kosten van transport van een auto §11.5
wordt verleend, indien de auto minder dan een half jaar voor de
datum van verplaatsing van betrokkene is gekocht.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is niet meer van toepassing, aangezien voor
plaatsingen buiten Nederland de Aanvullende CAO Rijk
Uitzendingen geldt.

-

-

Zie lid 1.

-

1701 Verplaatsingsk 10
ostenregeling
1989

Bij een verplaatsing uit, naar en buiten Nederland worden voor §11.5
rijksrekening slechts genomen de kosten van een dekkende
verzekering van de bagage en de inboedel tegen schade ten
gevolge van of in verband met de verhuizing voor rijksrekening,
mits bij die verzekering de verzekerde waarde binnen – naar het
oordeel van de minister – redelijke grenzen blijft.

-

Zie lid 1.

-

1702 Verplaatsingsk 11 lid 1
ostenregeling
1989

De vergoeding als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het
§10.1
besluit betreft zowel de kosten van openbaar vervoer per trein
als de kosten van ander (aansluitend) openbaar vervoer dan de
trein.
De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, voor zover met de
§10.1
trein wordt gereisd, is gelijk aan de gemaakte kosten van het
openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse
tot ten hoogste de maximumprijs van een NS-jaartrajectkaart
tweede klasse.

-

Verwerkt in volzin over vergoeding openbaar vervoer, zie artikel 12 lid 1 VKB: "Als u gebruik maakt van het
openbaar vervoer heeft u recht op vergoeding van de
volledige kosten daarvan."
-

De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, voor zover met ander §10.1
(aansluitend) openbaar vervoer dan de trein wordt gereisd, is
gelijk aan de gemaakte kosten van het desbetreffende openbaar
vervoer.

-

1700 Verplaatsingsk 9 lid 2
ostenregeling
1989

1703 Verplaatsingsk 11 lid 2
ostenregeling
1989

1704 Verplaatsingsk 11 lid 3
ostenregeling
1989

Voor reizen per trein krijgt u de kosten voor 2e klasse
vergoed, tot maximaal de kosten van een jaartrajectkaart.

Zie lid 1.

-

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1705 Verplaatsingsk 11 lid 4
ostenregeling
1989

De betrokkene die met het openbaar vervoer reist en van de
§10.1
woning of het pension naar de opstaphalte van het openbaar
vervoer met eigen vervoer meer dan een kilometer reist, dan
wel van de uitstaphalte van het openbaar vervoer naar de plaats
van tewerkstelling met eigen vervoer meer dan een kilometer
reist, ontvangt voor dit traject dan wel voor beide trajecten een
tegemoetkoming, die wordt berekend overeenkomstig de
tegemoetkoming op grond van artikel 13, eerste lid. In afwijking
van het eerste lid komt bij de toepassing van artikel 12 van het
besluit het aansluitend openbaar vervoer anders dan de trein
niet voor vergoeding of verstrekking van een vervoerbewijs in
aanmerking, indien de betrokkene voor beide trajecten kiest
voor de tegemoetkoming voor het gebruik van eigen vervoer.
De keuze voor een tegemoetkoming voor eigen vervoer of voor
aansluitend openbaar vervoer kan slechts worden gewijzigd bij
wijziging van de reisroute of bij een tariefwijziging van het
openbaar vervoer.

Voor uw reisgedeelte naar het openbaar vervoer heeft u
recht op de lage reiskostenvergoeding met eigen vervoer,
mits de afstand daarvan ten minste één kilometer betreft. Dit
geldt voor de afstand van uw woning naar uw instaphalte en
voor de afstand van uw uitstaphalte naar uw werklocatie.

Bepaling over allen per tariefwijziging mogen kiezen
tussen op de trein aanvullend OV en eigen vervoer is uit
de periode van de aanvullende zonesupplementen op
abonnementen die in 2012 zijn afgeschaft, Bepaling komt
daarom niet terug in de cao.

1706 Verplaatsingsk 11a lid 1
ostenregeling
1989

De ambtenaar die op 1 september 2015 en in de maand juni
2014 in dienst was en in de maand juni 2014 geen
tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de
woning en de plaats van tewerkstelling als bedoeld in artikel 12a
of 12b van het Verplaatingskostenbesluit 1989 ontving, heeft
aanspraak op een eenmalige tegemoetkoming van € 50.

-

Deze bepaling komt niet terug in de cao omdat het niet
nodig is daar te regelen welke tegemoetkoming
werknemers in 2015 hebben ontvangen.

-

1707 Verplaatsingsk 11a lid 2
ostenregeling
1989

Geen aanspraak op de eenmalige tegemoetkoming bestaat voor de ambtenaar die geen tegemoetkoming in de kosten van het
dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van
tewerkstelling ontving omdat hem een dienstauto als bedoeld in
artikel 1, onderdeel d, van het Besluit betaling emolumenten
burgerlijk rijkspersoneel, ter beschikking was gesteld.

-

Zie lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1708 Verplaatsingsk 12 lid 1
ostenregeling
1989

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

De berekening van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 12a, §10.1
eerste lid, van het besluit, geschiedt per maand met behulp van
de formule, genoemd in het derde lid, met een maximum van €
384,57 per maand of een evenredig deel daarvan bij gemiddeld
minder dan 5 reisdagen per week. De in de eerste volzin
genoemde berekeningswijze wordt slechts toegepast indien de
betrokkene ten minste 128 dagen per jaar daadwerkelijk naar
dezelfde plaats van tewerkstelling reist, dan wel een evenredig
deel daarvan voor zover het recht op de tegemoetkoming in de
loop van het kalenderjaar aanvangt, eindigt of wijzigt, of indien
de ambtenaar reist op gemiddeld minder dan vijf dagen per
week. De tegemoetkoming wordt beëindigd indien een
aaneengesloten periode van meer dan zes weken niet wordt
gereisd en wordt hervat met ingang van de eerste dag van de
maand, volgend op die waarop het reizen wordt hervat.

1709

Vergoeding eigen vervoer
• Als u minimaal 128 dagen per jaar een vast reispatroon met
eigen vervoer heeft ontvangt u van uw werkgever een vaste
maandelijkse vergoeding voor uw reiskosten. Hierbij wordt
deze berekeningswijze gehanteerd waarbij de bedragen in
onderstaande tabel worden gebruikt. Als u meer dan zes
weken niet reist naar uw werklocatie wordt de vaste
vergoeding stopgezet. U heeft weer recht op de vaste
vergoeding vanaf de maand volgend op de maand dat u weer
naar uw werklocatie reist.
• Als u minder dan 128 dagen per jaar een vast reispatroon
met eigen vervoer heeft, kunt u uw reiskosten maandelijks
achteraf declareren. Uw recht op vergoeding van de
reiskosten vervalt als u uw declaratie niet indient binnen drie
maanden na de maand waarin u de kosten heeft gemaakt.
•
Bij het bepalen van de 128 dagen per jaar geldt dat dit naar
rato is als:
• u op minder dan vijf dagen per week werkt
• uw dienstverband in de loop van het jaar ingaat of eindigt
of
• uw reisafstand wijzigt vanwege een andere werklocatie of
omdat u verhuist.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

In de VKR 1989 werd de door de fiscus voorgeschreven
formule herhaald, in de cao wordt dat beperkter gedaan
en naar de formule verwezen (via de verwijzing naar de
definitie van “deze berekeningswijze”).

-

Zie lid 1, verwerkt in tabel: reiskostenvergoeding per dag

-

Bij het vaststellen van de reiskostenvergoeding wordt voor
het bepalen van de afstand uitgegaan van de heenreis van
uw woning naar uw werklocatie.
Bedragen
De hoogte van uw reiskostenvergoeding is afhankelijk van
twee zaken:
• het vervoermiddel dat u daarvoor kiest en
• het antwoord op de vraag of u uw werklocatie praktisch
met het openbaar vervoer kunt bereiken.
Afhankelijk daarvan geldt een hoge of een lage
reiskostenvergoeding met momenteel de volgende
bedragen:
Hoge reiskostenvergoeding Lage reiskostenvergoeding
Vergoeding per kilometer € 0,20 € 0,07
Maximale vaste reiskostenvergoeding per maand € 407,01 €
60,27
Maximale reiskostenvergoeding per dag €
22,82 €
3,38

1710 Verplaatsingsk 12 lid 2
ostenregeling
1989

In andere gevallen dan die, genoemd in het eerste lid, tweede §10.1
volzin, geschiedt de berekening van de tegemoetkoming,
bedoeld in artikel 12a, eerste lid van het besluit, per maand met
behulp van de formule, genoemd in het vierde lid, met een
maximum van € 21,56 per reisdag.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1711 Verplaatsingsk 12 lid 3
ostenregeling
1989

1712 Verplaatsingsk 12 lid 4
ostenregeling
1989
1713 Verplaatsingsk 12 lid 5
ostenregeling
1989

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

De formule, bedoeld in het eerste lid, luidt:

§10.1

Zie lid 1, dit is de fiscale formule waar de cao naar
verwijst. Partijen nemen nog een rekenvoorbeeld op in de
uitleg van de cao.

A x 2 x B x C/5 x D
-----------------------------12
De formule, bedoeld in het tweede lid, luidt:
A×2×D×E

Artikel arbeidsrecht

§10.1

-

Zie lid 1, dit is de fiscale formule waar de cao naar
verwijst.

-

In de formules, bedoeld in het derde en vierde lid lid, is:
§10.1
A: de rekenkundig op een decimaal achter de komma afgeronde
enkele reisafstand tussen de woning en de plaats van
tewerkstelling, berekend met toepassing van het zesde lid;
B: 214, zijnde het reguliere aantal reisdagen per jaar;
C: het rekenkundig op twee decimalen achter de komma
afgeronde gemiddelde aantal reisdagen per week;
D: € 0,19, zijnde de tegemoetkoming per kilometer;
E: het totale aantal daadwerkelijke reisdagen per maand.

-

Zie lid 1, dit is de fiscale formule waar de cao naar
verwijst.

-

1714 Verplaatsingsk 12 lid 6
ostenregeling
1989

De enkele reisafstand tussen de woning en de plaats van
§10.1
tewerkstelling wordt berekend met gebruikmaking van de door
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter
beschikking gestelde routeplanner. De afstand wordt gemeten
met behulp van de postcodes van het begin- en eindpunt. Voor
situaties waarin deze voorziening niet of niet goed voorziet,
beslist het bevoegd gezag over het in aanmerking te nemen
aantal kilometers.

Voor het bepalen van uw reisafstanden wordt gebruik
gemaakt van de routeplanner in het P-Direktportaal. De
afstanden worden berekend met behulp van de postcodes en
afgerond op één decimaal achter de komma. Als met de
routeplanner geen of een verkeerd resultaat wordt bereikt,
stelt uw werkgever de reisafstand op een andere manier
vast.

Aan de tekst van de cao is ook de inhoud van de
toelichting op de regeling toegevoegd: gebruik
routeplanner P-Direktportaal om de afstand vast te
stellen. Zie Stcrt. 2009, 10878, Artikel I, Onderdeel D).

-

1715 Verplaatsingsk 12a
ostenregeling
1989
1716 Verplaatsingsk 13 lid 1
ostenregeling
1989

[Vervallen per 01-01-2004]

-

Vervallen.

-

Zie tabel in vertaling artikel 12, lid 1.

-

-

De betrokkene, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van het
§10.1
besluit, ontvangt een tegemoetkoming, berekend met
overeenkomstige toepassing van artikel 12, met dien verstande
dat:
a. het maximum van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 12,
eerste lid, per maand € 56,96 bedraagt;
b. het maximum van de tegemoetkoming per reisdag, bedoeld
in artikel 12, tweede lid, € 3,19 bedraagt;
c. de tegemoetkoming per kilometer € 0,06 bedraagt.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1717 Verplaatsingsk 13 lid 2
ostenregeling
1989

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

De betrokkene, bedoeld in artikel 12b, tweede lid, van het
§10.1
besluit, ontvangt een tegemoetkoming, berekend met
overeenkomstige toepassing van artikel 12, met dien verstande
dat:
a. in de formule D € 0,19 is, voor zover de tegemoetkoming
betrekking heeft op de dagen waarop de betrokkene blijkens
een verklaring per fiets reist, of € 0,06, voor zover de
tegemoetkoming betrekking heeft op de overige dagen;
b. het maximale bedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid,
volgens de volgende formule wordt berekend:
A/5 * × + B/5 * Y
waarbij:
A is het gemiddeld aantal reisdagen per week, waarop blijkens
een schriftelijke verklaring de afstand per fiets wordt afgelegd;
B is het gemiddeld aantal overige reisdagen per week;
X is het maximale bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid;
Y is het maximale bedrag, genoemd in het eerste lid, onder a.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Op dagen in de week waarvan u heeft verklaard niet per fiets
naar uw werk te komen, heeft u afhankelijk van uw keuze
tussen gebruik van openbaar vervoer of eigen vervoer recht
op:
• de gebruikelijke vergoeding voor de kosten van openbaar
vervoer
• de lage reiskostenvergoeding.

Dit is de fiscale formule waar de cao naar verwijst.
Resteert hoe die voor gedeeltelijk gebruik van de fiets
uitwerkt (onderdeel a). Vanwege de komst van de
mobiliteitskaart is daarbij ook de keuze tussen vergoeding
van openbaar vervoer en eigen vervoer aan toegevoegd.

1718 Verplaatsingsk 13 lid 2 vervolg c. het maximale bedrag, genoemd in artikel 12, tweede lid, van §11.5
ostenregeling
toepassing is op het daadwerkelijke aantal reisdagen per
1989
maand, waarop de afstand per fiets is afgelegd en het maximale
bedrag, genoemd in het eerste lid, onder b, van toepassing is op
de daadwerkelijke overige reisdagen per maand.

-

Zie deel 1.

-

1719 Verplaatsingsk 13 lid 3
ostenregeling
1989

Het bevoegd gezag kan van de betrokkene, bedoeld in het
tweede lid, verlangen dat deze zijn reispatroon, opgegeven in
de in artikel 12b, tweede lid, van het besluit bedoelde
verklaring, niet vaker dan een maal per kalenderjaar wijzigt.

§11.5

-

Tekst is van voordat P-Direktportaal bestond. Deze kanbepaling is niet overgenomen omdat wijzigingen
sindsdien eenvoudig zijn door te voeren.

-

1720 Verplaatsingsk 13a
ostenregeling
1989
1721 Verplaatsingsk 14 lid 1
ostenregeling
1989

[Vervallen per 22-07-2009]

§11.5

-

Vervallen.

-

De tegemoetkoming in pensionkosten als bedoeld in artikel
B20
12ba, eerste lid, van het besluit bedraagt voor de betrokkene
die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90% en voor de
overige betrokkenen 60% van de betaalde pensionkosten, voor
zover deze kosten niet uitgaan boven de door het bevoegde
gezag redelijk geoordeelde pensionkosten.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is nog van toepassing..

-

1722 Verplaatsingsk 14 lid 2
ostenregeling
1989

De vergoeding in reiskosten voor gezinsbezoek dan wel voor het B20
bezoeken van de plaats waar betrokkene nog is gehuisvest is
gelijk aan de kosten van het gebruik van het opebaar vervoer en
wel naar het tarief van de laagste klasse dan wel – indien per
eigen vervoer wordt gereisd – gelijk aan de vergoeding per
kilometer, genoemd in artikel 3, eerste volzin, van de
Reisregeling binnenland.

-

Zie lid 1.

-

1723 Verplaatsingsk 14 lid 3
ostenregeling
1989

Voor de betrokkene als bedoeld in artikel 12ba, tweede lid, van B20
het besluit zijn de artikelen 11, 12 en 13 van overeenkomstige
toepassing.

-

Zie lid 1.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1724 Verplaatsingsk 15 lid 1
ostenregeling
1989

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

De vergoeding of tegemoetkoming ingevolge het bepaalde in
B20
artikel 14 wordt voor de eerste keer voor niet langer dan zes
maanden verleend. Het bevoegde gezag kan deze termijn op
verzoek van de betrokkene telkens voor niet langer dan zes
maanden verlengen.
Geen aanspraak op vergoeding of tegemoetkoming in reisB20
en/of pensionkosten bestaat indien de declaratie van de in een
kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na
die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend.

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is nog van toepassing..

-

-

Zie lid 1.

-

1726 Verplaatsingsk 15 lid 3
ostenregeling
1989

Onze Minister is bevoegd om te bepalen dat de vergoedingen of B20
tegemoetkomingen vastgesteld op basis van de artikelen 11, 12
en 13 zonder declaratie worden uitbetaald.

-

Zie lid 1.

-

1727 Verplaatsingsk 16 lid 1
ostenregeling
1989
1728 Verplaatsingsk 16 lid 2
ostenregeling
1989

De aanvraag voor tegemoetkoming in verhuiskosten dient voor B20
de datum van de verhuizing bij het bevoegde gezag te zijn
ingediend.
Zo spoedig mogelijk na de verhuizing doch in ieder geval binnen B20
zes maanden daarna doet de betrokkene bij het bevoegde
gezag opgave van de kosten als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
onderdeel b, van het besluit.

-

-

-

Zie de algemene toelichting bij artikel 1 lid 1 van het
Verplaatsingskostenbesluit 1989. De tekst van deze
bepaling is nog van toepassing.
Zie lid 1.

1729 Verplaatsingsk 16a
ostenregeling
1989
1730 Verplaatsingsk 17
ostenregeling
1989
1731 Verplaatsingsk 18
ostenregeling
1989

[Vervallen per 01-01-2004]

§11.5

-

Vervallen.

-

Deze regeling, die zal worden gepubliceerd in de Nederlandse
Staatscourant, treedt in werking op 1 november 1989.

§11.5

-

Deze regeling kan worden aangehaald als:
Verplaatsingskostenregeling 1989.

§11.5

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant
Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1732 Regeling uitruil 1
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

De ambtenaar die in aanmerking komt voor een
§14.4
stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement kan deze geheel of gedeeltelijk
inruilen voor een periode van buitengewoon verlof als bedoeld
in artikel 34 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement
uitsluitend in het persoonlijk belang direct voorafgaand aan de
datum van zijn ontslag op eigen verzoek, bedoeld in artikel 94,
eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

U heeft de keuze om uw stimuleringspremie geheel of
gedeeltelijk te ruilen voor een periode van verlof. Daarmee
stelt u uw ontslagdatum dus uit.

1733 Regeling uitruil 2 lid 1
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

De duur van het buitengewoon verlof in maanden wordt
§14.4
bepaald door het totale bedrag aan stimuleringspremie dat de
ambtenaar inruilt voor buitengewoon verlof te delen door het
maandsalaris dat de grondslag vormt voor de berekening van de
stimuleringspremie. Het aantal maanden wordt op hele
maanden naar boven afgerond als de uitkomst 0,5 of meer
bedraagt en naar beneden als de uitkomst minder dan 0,5
bedraagt.

Uw verlofperiode wordt berekend door het bedrag van uw
Uit algemene bepalingen van de cao in § 1.6 blijkt dat
stimuleringspremie te delen door het bedrag van uw salaris tenzij anders bepaald altijd rekenkundig wordt afgerond.
dat is gebruikt om uw stimuleringspremie te berekenen. Uw
verlof wordt afgerond op hele maanden.

1725 Verplaatsingsk 15 lid 2
ostenregeling
1989

-

De ARAR-zinsnede “uitsluitend in het persoonlijk belang” zag op daar relevante aansluiting op bepalingen
buitengewoon verlof (in eerste instantie vanwege
tijdelijke karakter VWNW-beleid). Nu is dat niet meer
nodig, dus komt de zinsnede niet terug in de cao..

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

1734 Regeling uitruil 2 lid 2
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

In afwijking van het eerste lid wordt, op verzoek van de
ambtenaar, de stimuleringspremie ingeruild voor een langere
periode van buitengewoon verlof. De duur van het
buitengewoon verlof bedraagt maximaal het dubbele van het
aantal maanden bedoeld in het eerste lid. In dat geval dient de
volledige stimuleringspremie te worden ingeruild.

§14.4

U kunt de duur van uw verlofperiode aanpassen: u kunt deze maximaal verdubbelen (uw uitkering wordt dan naar rato
lager) of beperken tot minimaal drie maanden (uw uitkering
wordt dan naar rato hoger). Als u uw verlofperiode verlengt,
moet u uw volledige stimuleringspremie ruilen voor verlof.

-

1735 Regeling uitruil 2 lid 3
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

In afwijking van het eerste lid wordt, op verzoek van de
ambtenaar, de stimuleringspremie ingeruild voor een kortere
periode van buitengewoon verlof. De duur van het
buitengewoon verlof bedraagt ten minste drie maanden.

-

-

Meegenomen in de vertaling van de voorgaande
bepaling.

-

1736 Regeling uitruil 2 lid 4
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

De laatste dag van het buitengewoon verlof is uiterlijk de dag
voor de dag waarop de ambtenaar de pensioengerechtigde
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet, bereikt.

§14.4

Uw verlofperiode kan niet langer duren dan tot uw AOWleeftijd.

-

-

1737 Regeling uitruil 3 lid1
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

De ambtenaar heeft recht op een maandelijkse uitkering met
§14.4
ingang van de dag waarop zijn buitengewoon verlof ingaat. De
uitkering bedraagt het totale bedrag aan stimuleringspremie dat
de ambtenaar inruilt voor buitengewoon verlof gedeeld door
het aantal maanden buitengewoon verlof.

Tijdens uw verlof heeft u recht op u een maandelijkse
uitkering in plaats van uw maandinkomen. De hoogte van uw
uitkering is het bedrag van uw stimuleringspremie dat u ruilt
voor verlof, gedeeld door het aantal maanden van uw
verlofperiode.

-

1738 Regeling uitruil 3 lid 2
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

Indien de stimuleringspremie niet in zijn geheel is ingeruild voor §14.4
de periode van buitengewoon verlof, wordt het restant van de
stimuleringspremie uitgekeerd na afloop van de periode van
buitengewoon verlof.

Als u niet uw volledige stimuleringspremie ruilt voor verlof,
wordt het restant daarvan uitbetaald bij uw ontslag.

-

-

1739 Regeling uitruil 4 lid 1
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

De ambtenaar heeft geen recht op opname van
levensloopverlof tijdens het buitengewoon verlof.

§14.4

De bepaling over wat niet kan/geldt is vanuit oogpunt van duidelijkheid over aanspraken door partijen nu expliciet
weergegeven ipv alleen impliciet.

1740 Regeling uitruil 4 lid 2
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

De ambtenaar heeft geen recht op gebruikmaking van
individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket als
bedoeld in artikel 21c van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement.

-

Omdat u niet meer werkt bouwt u geen
• vakantie-uren
• IKB-budget
• IKB-uren en
• dienstjaren voor een jubileumuitkering
op.
Daarnaast kunt u tijdens uw verlof uw IKB-budget niet meer
gebruiken voor de fiscaal vriendelijke IKB-doelen, of
levensloopverlof opnemen.

1741 Regeling uitruil 5
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

Indien de ambtenaar overlijdt tijdens het buitengewoon verlof, § 2.3
wordt de uitkering, bedoeld in artikel 3, eerste lid, uitbetaald tot
en met de dag van overlijden. De stimuleringspremie die de
ambtenaar had ingezet ten behoeve van buitengewoon verlof
minus de reeds ontvangen uitkeringen en het restant, bedoeld
in artikel 3, tweede lid, wordt uitgekeerd aan de nagelaten
betrekkingen of rechtverkrijgenden van de ambtenaar.

-

Aanspraken bij overlijden en uitbetaling aan de
erfgenamen zijn in algemene zin geregeld in de algemene
bepaling daarover in § 2.3. Een specifieke bepaling
hierover is daarom niet nodig.

Zie lid 1.

Artikel arbeidsrecht

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

1742 Regeling uitruil 6
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

Over de periode van buitengewoon verlof wordt het
§14.4
werkgeversdeel van de pensioenafdracht niet ten laste gebracht
van de ambtenaar.

Uw pensioenopbouw bij ABP wijzigt niet. Uw werkgever
betaalt tijdens uw verlof de gebruikelijke premies aan ABP en
u blijft het werknemersdeel van de pensioenpremies betalen.

-

1743 Regeling uitruil 7
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant

-

1744 Regeling uitruil 8
stimuleringspr
emie voor
buitengewoon
verlof

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitruil
stimuleringspremie voor buitengewoon verlof.

-

-

Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

1745 Regeling
1
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

In deze regeling wordt verstaan onder:
§1.1
a. ambtenaar: degene die is aangesteld op grond van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement of het
Ambtenarenreglement Staten-Generaal en door het bevoegd
gezag met behoud van bezoldiging is geplaatst of gedetacheerd
buiten Nederland;
b. kinderopvang, gastouderopvang, kindercentrum,
§1.2
gastouderbureau, ouder en kinderopvangtoeslag: hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
c. geregistreerd kindercentrum en geregistreerd
B1
gastouderbureau: een kindercentrum respectievelijk
gastouderbureau dat is opgenomen in een register als bedoeld
in de artikelen 1.46 of 1.48 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
d. partner: levenspartner op grond van huwelijk, geregistreerd
partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst
bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake
van de samenwoning en het voeren van een
gemeenschappelijke huishouding.

Deze cao geldt voor u als:- u een arbeidsovereenkomst heeft
met de Staat der Nederlanden én- voor die
arbeidsovereenkomst de CAO Rijk geldt én- u door uw
werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden om voor
een periode van drie maanden of meer werkzaamheden te
verrichten bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in
het buitenland (hierna: plaatsing bij een post).
Voor de toepassing van deze cao is werknemer de natuurlijke
persoon voor wie deze cao geldt op grond van artikel 1.1 van
deze cao.

De Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang
uitgezonden rijkspersoneel is vanwege de inhoud daarvan
opgenomen in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen
(ACRU).

Partner:
a. uw huwelijkspartner of geregistreerde partner met wie u
een gemeenschappelijke huishouding voert en met wie u
samenwoont of zou hebben samengewoond als u niet buiten
Nederland was geplaatst of
b. als u geen huwelijkspartner of geregistreerde partner
heeft, uw levenspartner met wie u met het oogmerk
duurzaam samen te leven een gemeenschappelijke
huishouding voert op basis van een notarieel verleden
samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en
verplichtingen betreffende die samenwoning en
gemeenschappelijke huishouding en met wie u samenwoont
of zou hebben samengewoond als u niet buiten Nederland
was geplaatst. Tegelijkertijd kan slechts één persoon als uw
partner worden aangemerkt.

De passage dat een uitzending minimaal een periode van
drie maanden betreft volgt uit artikel 85 lid 1 sub b van
het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018
(DBZV 2018).

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

1746

1747 Regeling
2 lid 1
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

De passage “nog geen secundair onderwijs volgt” volgt
uit……

-

Kinderopvang, gastouderopvang, kindercentrum,
gastouderbureau, ouder en kinderopvangtoeslag: hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet
kinderopvang.

De ambtenaar die ouder is, heeft aanspraak op een bijdrage in §3.55 lid 1
de door hem of diens partner betaalde kosten van kinderopvang
indien het betreft:
a. kinderopvang buiten Nederland in een geregistreerd
kindercentrum dan wel in een ander kindercentrum dat naar
het oordeel van het bevoegd gezag verantwoorde kinderopvang
biedt die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van
het kind in een veilige en gezonde omgeving;
b. kinderopvang in Nederland in een geregistreerd
kindercentrum, of
c. gastouderopvang in Nederland die plaatsvindt door
tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.

Geregistreerd kindercentrum en geregistreerd
gastouderbureau: een kindercentrum respectievelijk
gastouderbureau dat is opgenomen in een register als
bedoeld in de artikelen 1.46 en 1.48 van de Wet
kinderopvang.
U heeft voor uw afhankelijk kind dat nog geen secundair
onderwijs volgt recht op een vergoeding van de door u of uw
partner betaalde kosten van de voor uw functievervulling
redelijkerwijs noodzakelijke kinderopvang.
Het moet betreffen:
a. kinderopvang buiten Nederland in een kindercentrum dat
verantwoorde kinderopvang biedt in een veilige en gezonde
omgeving
b. kinderopvang buiten Nederland door een persoon van 18
jaar of ouder, niet zijnde een familielid van u, uw partner of
uw kind, die verantwoorde kinderopvang biedt aan maximaal
zes kinderen in een veilige en gezonde omgeving en die
tijdens het bieden van de kinderopvang niet of slechts in zeer
beperkte mate is belast met andere werkzaamheden
c. kinderopvang in Nederland in een geregistreerd
kindercentrum of
d. gastouderopvang in Nederland die plaatsvindt door
tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.

De passage “voor uw functievervulling redelijkerwijs
noodzakelijke kinderopvang” volgt uit….
De onder punt b genoemde kinderopvang is een
uitbreiding ten opzichte van de Regeling en is het gevolg
van de modernisering van het voorzieningenstelsel van de
Dienst Buitenlandse Zaken (DBZV) dat op 1 juli 2019 in
werking is getreden. Zie daarvoor de toelichting op het
DBZV 2018 (Stcrt. 2018, 66375)

1748 Regeling
2 lid 2
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

De ambtenaar met een partner heeft slechts aanspraak op een
bijdrage indien de partner inkomen uit tegenwoordige arbeid
geniet.

§3.55 lid 2

Als u een partner heeft, heeft u slechts recht op een
vergoeding gedurende de periode waarin uw partner:
a. arbeid verricht waaruit inkomen wordt genoten of
b. arbeid als vrijwilliger verricht of scholing volgt gericht op
de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces op
de huidige of volgende standplaats of in Nederland.

De onder punt b genoemde activiteiten van de partner
zijn een uitbreiding ten opzichte van de Regeling en is het
gevolg van de onder artikel 2 lid 1 genoemde
modernisering.

1749 Regeling
2 lid 3
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

De ambtenaar heeft geen aanspraak op een bijdrage indien hij
of zijn partner in verband met de kinderopvang van het kind
aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag.

§3.55 lid 4

Als u of uw partner in verband met de kinderopvang van uw
kind recht heeft op een kinderopvangtoeslag, heeft u geen
recht op een vergoeding tenzij voor het land waarin de
kinderopvang plaatsvindt de koopkrachtcorrectie als bedoeld
in artikel 3.11 meer dan 1 bedraagt.

De uitbreiding dat er ook recht op de vergoeding is als de koopkrachtcorrectie meer dan 1 bedraagt is een
uitbreiding ten opzichte van de Regeling en is het gevolg
van de onder artikel 2 lid 1 genoemde modernisering.

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1750 Regeling
3 lid 1
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

De bijdrage bedraagt twee derde deel van de aan de ambtenaar §3.56 lid 1
of diens partner in rekening gebrachte kosten van
kinderopvang.
§3.56 lid 3

De vergoeding bedraagt 55% van de aan u of uw partner in
rekening gebrachte kosten van kinderopvang.

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Hoewel het percentage van 55% lager is dan 2/3, is dit ten opzichte van de Regeling in de verbetering aangezien het
nu een netto vergoeding betreft (was voorheen bruto).

Als voor het land waar de kinderopvang plaatsvindt de
koopkrachtcorrectie meer dan 1 bedraagt, wordt de in het
tweede lid bedoelde uurprijs verhoogd met de voor dat land
geldende koopkrachtcorrectie.

§3.56 lid 10
In afwijking van het eerste tot en met derde lid bedraagt uw
vergoeding voor de in artikel 3.55, vierde lid, bedoelde
situatie 55% van de aan u of uw partner in rekening
gebrachte kosten van kinderopvang voor zover die kosten
hoger zijn dan de volgens artikel 1.7 van de Wet
kinderopvang vastgestelde uurprijs tot maximaal die uurprijs
verhoogd met de koopkrachtcorrectie die geldt voor het land
waarin de kinderopvang plaatsvindt.
1751 Regeling
3 lid 2
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage wordt een
uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de
krachtens artikel 1.7 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen vastgestelde uurprijs.

§3.56 lid 2

Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding wordt
een uurprijs in aanmerking
genomen die niet hoger is dan de volgens artikel 1.7 van de
Wet kinderopvang vastgestelde
uurprijs.

-

-

1752 Regeling
4 lid 1
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

De ambtenaar kan eens per drie maanden een aanvraag
indienen tot toekenning van een bijdrage in de kosten van
kinderopvang die hij heeft gemaakt in een aaneengesloten
tijdvak van maximaal twaalf maanden direct voorafgaand aan
de datum van indiening van zijn aanvraag.

§3.56 lid 4

U kan eens per drie maanden een aanvraag indienen tot
toekenning van een vergoeding van de kosten van
kinderopvang die u heeft gemaakt in een aaneengesloten
tijdvak van maximaal twaalf maanden direct voorafgaande
aan de datum van indiening van uw aanvraag.

-

-

1753 Regeling
4 lid 2
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

Bij de aanvraag voegt de ambtenaar bewijsstukken waaruit
blijkt:
a. door welk kindercentrum of door tussenkomst van welk
geregistreerd gastouderbureau de kinderopvang is verzorgd;
b. de soort genoten opvang;
c. de uurprijs van de genoten opvang;
d. het aantal uren genoten opvang.

§3.56 lid 5

Bij uw aanvraag moet u gespecificeerd per kind bijvoegen:
a. bewijsstukken waaruit blijkt:
1. de soort genoten opvang
2. de uurprijs van de genoten opvang en
3. het aantal uren van de genoten opvang en

-

-

Bij de eerste aanvraag betreffende kinderopvang in Nederland
voegt de ambtenaar tevens bewijsstukken waaruit blijkt dat de
kinderopvang plaatsvindt bij een geregistreerd kindercentrum
of door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.

§3.56 lid 7

1754 Regeling
4 lid 3
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

b. de schriftelijke overeenkomst met de houder van het
kindercentrum of de persoon die de kinderopvang verleent
of enig ander bewijsstuk waaruit de genoten kinderopvang
blijkt.
Bij uw eerste aanvraag betreffende kinderopvang in
Nederland moet u ook bewijsstukken voegen waaruit blijkt
dat de kinderopvang plaatsvindt bij een geregistreerd
kindercentrum of door tussenkomst van een geregistreerd
gastouderbureau.

-

Volgnr. Regeling

Artikel (lid)

1755 Regeling
4 lid 4
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

Tekst regeling

Hoofdstuk/
Tekst CAO Rijk
Paragraaf/ Bijlage

Bijzonderheden

Artikel arbeidsrecht

Bij de eerste aanvraag betreffende kinderopvang buiten
§3.56 lid 8
Nederland voegt de ambtenaar tevens bewijsstukken waaruit
blijkt dat de kinderopvang plaatsvindt bij een geregistreerd
kindercentrum of bij een ander kindercentrum dat
verantwoorde kinderopvang biedt die bijdraagt aan een goede
en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde
omgeving.
Bij de aanvraag voegt de ambtenaar met een partner tevens
§3.56 lid 6
bewijsstukken waaruit blijkt dat de partner inkomsten uit
tegenwoordige arbeid had gedurende de periode waarop de
aanvraag betrekking heeft.

Bij uw eerste aanvraag betreffende kinderopvang buiten
Zie vertaling artikel 2 lid 1 (3.55 lid 1 sub b)
Nederland moet u ook informatie voegen die aannemelijk
maakt dat de kinderopvang plaatsvindt bij een
kindercentrum dat of door een persoon van 18 jaar of ouder
die verantwoorde kinderopvang biedt die bijdraagt aan een
goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en
gezonde omgeving.
Als u een partner heeft, moet u bij uw aanvraag ook
Zie vertaling artikel 2 lid 2 (3.55 lid 2 sub b)
bewijsstukken voegen waaruit blijkt dat uw partner
gedurende de periode waarop uw aanvraag betrekking heeft
voldoet aan de eisen in artikel 3.55, tweede en derde lid.

1757 Regeling
4 lid 6
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

Het bevoegd gezag kan nadere voorschriften stellen omtrent de §3.56 lid 9
wijze waarop de aanvraag wordt ingediend.

Uw werkgever kan nadere voorschriften stellen omtrent de
wijze waarop u een aanvraag moet indienen.

-

1758 Regeling
5
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

De Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel
wordt ingetrokken met dien verstande dat de vaststelling en
toekenning van de definitieve bijdrage in de kosten van
kinderopvang over het kalenderjaar 2006 volgens die regeling
plaatsvindt.

-

-

Dit artikel is niet overgenomen omdat de bepaling over de regeling voor 1 januari 2007 niet meer relevant is.

1759 Regeling
6
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag
na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

-

-

Dit was de inwerkingtredingstreding-bepaling van deze
regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze
bepaling is niet meer relevant

1760 Regeling
7
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling
werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel.

-

1756 Regeling
4 lid 5
werkgeversbijd
rage
kinderopvang
uitgezonden
rijkspersoneel

-

-

-

-

Dit was de bepaling met de citeertitel van deze regeling. Dit artikel is niet overgenomen, want deze bepaling is niet
meer relevant.

