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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Provinciewet, bekend dat zij in hun vergadering van 22 februari 2011 hebben besloten:
Gelet op hetgeen door het IWV met de bonden in het SPA is besproken;
Besluiten de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies als volgt aan te passen:
Artikel I
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:
A. Aan artikel A.1 wordt, onder nummering van het daarin bepaalde tot eerste lid, een tweede lid
toegevoegd, luidende:
2. Voor de toepassing van deze regeling en haar uitvoeringsregelingen worden niet als ambtenaar
beschouwd:
a. de onbezoldigd provincieambtenaar, genoemd in artikel 227a, tweede lid, onderdelen b, c, d en e
van de Provinciewet;
b. de onbezoldigd provincieambtenaar die toezichthouder is zonder opsporingsbevoegdheid;
c. de onbezoldigd provincieambtenaar die toezichthouder is met opsporingsbevoegdheid.
B. Artikel C.2 met opschrift komt als volgt te luiden
Artikel C.2 Uitbetaling salaris, toelagen, vergoedingen en tegemoetkomingen
1. Tenzij anders bepaald, betalen gedeputeerde staten het salaris en de toelagen, bedoeld in de
artikelen C.11 tot en met C.15, maandelijks.
2. Tenzij anders bepaald, betalen gedeputeerde staten

a. de vergoedingen voor overwerk, bedoeld in artikel C.20, bij de salarisbetaling binnen drie maanden
na declaratie;
b. de vergoedingen van kosten, bedoeld in artikel F.4, bij de salarisbetaling in de maand na
declaratie;
c. de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling provincies, bedoeld in artikel D.10, de
tegemoetkoming in de ziektekosten, bedoeld in artikel E.12, en de doorbetaling van bezoldiging bij
ziekte en arbeidsongeschiktheid op grond van de voorschriften, bedoeld in artikel E.8, maandelijks
bij de salarisbetaling.
3. De betalingen, bedoeld in dit artikel, hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 4:88, derde lid, van
de Algemene wet bestuursrecht, plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
C. Artikel C.16 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het vierde lid wordt na het woord ‘vindt’ ingevoegd: bij de laatste salarisbetaling.
2. Na het vierde lid wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. De betalingen, bedoeld in dit artikel, hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 4:88, derde lid,
van de Algemene wet bestuursrecht, plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
D. Artikel C.17 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het derde lid wordt na het woord ‘vindt’ ingevoegd: bij de laatste salarisbetaling.
2. Na het derde lid wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. De betalingen, bedoeld in dit artikel, hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 4:88, derde lid,
van de Algemene wet bestuursrecht, plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
Artikel II
De toelichting bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:
A. Aan het slot van de toelichting op artikel A.1 Definities wordt de volgende alinea toegevoegd:
Op grond van artikel 227a Provinciewet moet de provincie personen aanwijzen die zijn belast met de
heffing en invordering van provinciale belastingen en met de functie van belastingdeurwaarder.
Voorgeschreven is dat zij ambtenaar zijn in provinciale dienst.
Op grond van (milieu)wetgeving moet de provincie ook toezichthouders (met en zonder
opsporingsbevoegdheid) als ambtenaar in dienst hebben. Het is niet ongebruikelijk dat de provincie voor
hier genoemde functies personen van buiten inhuurt. Deze personen vallen onder een eigen
rechtspositie. In artikel A.1, tweede lid, is geregeld dat voor deze ambtenaren de CAP en zijn
uitvoeringsregelingen buiten toepassing blijven.
B. De toelichting op artikel C.2 komt als volgt te luiden:

C.2 Uitbetaling salaris, toelagen, vergoedingen en tegemoetkomingen
In dit artikel is de betalingstermijn geregeld van de belangrijkste betalingen van de provinciale werkgever
aan zijn ambtenaren. Het betreffen, zoals in het derde lid is aangegeven, betalingen die kunnen worden
gedaan zonder dat daarvoor een afzonderlijke beschikking moet worden genomen. Artikel C.2 spoort met
hetgeen in de Algemene wet bestuursrecht is voorgeschreven ten aanzien van betaling en invordering
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van geldschulden waarbij een bestuursorgaan is betrokken. Op grond van artikel 4:88, derde lid, van de
Algemene wet bestuursrecht zal een beschikking alsnog worden afgegeven als de belanghebbende
ambtenaar hierom verzoekt.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is
geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 3 maart 2011
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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