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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;
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de Uitvoeringsregelingen als volgt aan te
passen:
Artikel I
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de Uitvoeringsregelingen worden gewijzigd
als volgt:
A. In artikel A.1, aanhef en onderdeel d, artikel A.2, eerste en tweede lid, artikel A.3, artikel A.4, artikel
B.8, artikel C.4, eerste lid, artikel C.16, tweede lid, artikel D.1, vijfde lid, het opschrift van artikel H.7,
artikel H.10 en artikel J.1 wordt “verordening” telkens vervangen door: regeling.
B. De onderdelen k en l van artikel A.1 komen als volgt te luiden:
k. IPO: de vereniging het Interprovinciaal Overleg, gevestigd te ’s-Gravenhage;
l. SPA: Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden, zijnde het overleg over arbeidsvoorwaarden
en andere zaken tussen het IPO namens de provincies en de daarvoor aangewezen
vakorganisaties van overheidspersoneel;
C. In artikel A.2, eerste lid, wordt “IWV” vervangen door: IPO.
D. Artikel B.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. het eerste lid komt als volgt te luiden:
Aan de ambtenaar wordt ontslag verleend met ingang van de eerste dag van de maand waarin hij de
leeftijd van 65 jaar bereikt.
2. een derde lid wordt toegevoegd, luidende:
Aan de ambtenaar, geboren vóór 1 januari 1950, die recht heeft op een aanvullende uitkering als bedoeld
in artikel 4 van het FPU-reglement, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel i, van het pensioenreglement, wordt
ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.
E. In artikel E.4, onderdeel c, en in artikel E.10, eerste lid, wordt de zinsnede “Wet bestrijding
infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken” vervangen door: Wet publieke gezondheid.
F. In artikel E.5, achtste lid, wordt de zinsnede “artikel 30, eerste lid, onderdelen e, f en g” vervangen
door: artikel 32, eerste lid en derde lid, onderdelen a en b.
G. In artikel E.16, tweede lid, wordt de zinsnede “artikel 30, eerste lid, onderdelen f en g” vervangen door:
artikel 32, derde lid, onderdelen a en b.
H. In artikel I.1, tweede lid, onderdeel a, wordt “ABVAKABO FNV/NOVON” vervangen door: ABVAKABO
FNV.
I. In artikel I.2, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede “van deze verordening”.
Artikel II
De toelichting bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:
A. De eerste paragraaf van de toelichting bij hoofdstuk A, Beleidsmatige achtergronden en
uitgangspunten, komt als volgt te luiden:
Formele basis
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) heeft een getrapte formele basis. De
wettelijke basis zijn de artikelen 125, tweede lid, en 134, tweede lid, van de Ambtenarenwet. In het
overlegprotocol dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vakorganisaties van overheidspersoneel zijn
overeengekomen is vastgelegd dat er over de arbeidsvoorwaarden voor de provinciale ambtenaren
overeenstemming moet zijn bereikt in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). Het IPO
treedt op voor de provinciebesturen. Zijn bevoegdheid daartoe is gebaseerd op de artikelen 9, eerste lid,
en 15 van de statuten van de vereniging het Interprovinciaal Overleg. De bevoegdheid als zodanig is een
civielrechtelijke volmacht.
De bevoegdheid houdt niet in het zelf vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Zij beperkt zich tot de
mogelijkheid om de provincies, en dus niet de provinciale ambtenaren, te binden jegens de
vakorganisaties van overheidspersoneel. De provinciale ambtenaren worden pas gebonden door
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden via algemeen verbindende voorschriften in de provincies.
Die vaststelling moet gezien worden als het nakomen van de verplichting jegens de vakorganisaties om
de met hen overeengekomen arbeidsvoorwaarden op te nemen in een vorm die ook voor de provinciale
ambtenaren rechten en verplichtingen meebrengt.
B. In de tweede paragraaf (Wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden- regeling Provincies), de
derde paragraaf (Uitvoeringsregels) en de vierde paragraaf (Instructies) van de toelichting bij
hoofdstuk A, alsmede in de toelichting bij de artikelen A.2 en A.4 wordt de zinsnede “(D)deze
verordening”, onderscheidenlijk “de verordening” steeds vervangen door: (D)de CAP.

2

C. In de tweede paragraaf (Wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden- regeling Provincies) van
de toelichting bij hoofdstuk A en in de toelichting bij artikel A.2 wordt “IWV” telkens vervangen door:
IPO.
D. De vijfde paragraaf met opschrift (Andere regelgeving) van de toelichting bij hoofdstuk A komt te
vervallen.
E. De toelichting bij artikel A.1 wordt gewijzigd als volgt:
1. de alinea “onderdeel f. Het begrip partner wordt als uitgangspunt genomen. Een echtgenoot wordt
ook als partner beschouwd. Een ambtenaar kan voor de toepassing van deze verordening slechts
één partner tegelijkertijd hebben.” wordt vervangen door: Onderdeel g. Het begrip partner wordt
als uitgangspunt genomen. Een echtgenoot wordt ook als partner beschouwd. Een ambtenaar kan
voor de toepassing van de CAP en haar uitvoeringsbesluiten slechts één partner tegelijkertijd
hebben.
2. de twee laatste alinea’s met toelichting op de onderdelen j en k komen te vervallen.
F. In de toelichting bij artikel B.7 wordt “Rampenwet” vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.
G. In de toelichting bij artikel C.11 vervallen de navolgende volzinnen: “Een ambtenaar in bijvoorbeeld
functieschaal 10 of functieschaal 11 die een functie op het niveau van functieschaal 12 gedurende een
maand volledig waarneemt ontvangt daarvoor een toelage van (€ 4.534,93 x 6% =) € 272,10. Is zijn
salaris in schaal 10 € 2.800 dan is de toelage 9,7% van dit salaris. Bij een salaris in schaal 11 van
€ 3.000 is de toelage 9,1% van zijn salaris.”
H. De laatste volzin van de toelichting bij artikel E.11 wordt vervangen door de navolgende volzin:
Voordat een besluit wordt genomen over de keuze van de zorgverzekeraar(s) waarmee de provincies
een collectieve overeenkomst afsluiten wordt hierover overleg gevoerd met de vakorganisaties in het
SPA.
I. In de derde volzin van de derde alinea van de toelichting bij artikel E.16 wordt de zinsnede “artikel 30,
eerste lid, onderdelen f en g” vervangen door: artikel 32, derde lid, onderdelen a en b.
J. In de eerste alinea van de toelichting bij hoofdstuk F wordt “verordeningen” vervangen door:
regelingen.
Artikel III
De Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 1, eerste en tweede lid, wordt “verordening” vervangen door: regeling.
Artikel IV
De Levensloopregeling Provincies en de toelichting daarop wordt gewijzigd als volgt:
Wijziging regeling
Artikel 3, onderdeel e, komt als volgt te luiden:
e. de vergoeding voor meer uren werken als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de IKAP-regeling
provincies en de vergoeding voor vermindering van de aanspraak op algemeen verlof als bedoeld in
artikel 7, derde lid, van die regeling.
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Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘2,3%’ vervangen door: 3%;
2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘1,75%’ vervangen door: 2,45%.
Wijziging toelichting
De laatste twee volzinnen van de toelichting bij artikel 3 worden vervangen door de navolgende volzin:
Inzet van de in onderdeel e genoemde bron betekent dat de vergoeding voor de extra uren niet kan
worden ingezet voor andere IKAP-doelen.
Artikel V
De wijziging in artikel 9 van de Levensloopregeling Provincies, zoals is opgenomen in voornoemd Artikel
IV, treedt in werking op de dag na publicatie in het provinciaal blad waarin het is geplaatst, en werkt terug
tot en met 1 januari 2011.
Artikel VI
De toelichting bij de FPU-Plusregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:
De laatste volzin van de toelichting bij de artikelen 9, 10 en 11 wordt vervangen door de navolgende
volzin:
Namens de provincies heeft het IPO een uitvoeringscontract met het Vut-fonds gesloten.
Artikel VII
Met uitzondering van het bepaalde onder Artikel V ten aanzien van de datum van inwerkingtreding van
artikel 9 van de Levensloopregeling Provincies, treedt dit besluit 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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