PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/57
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 5 juli 2005 hebben vastgesteld de
navolgende wijziging van de Bezoldigingsregeling provincies:
Gedeputeerde Staten van Limburg,
Gelet op de inwerkingtreding van de Bezoldigingsregeling provincies met ingang van 1
januari 2005;
Gehoord de Commissie voor het Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken;
Besluiten de Bezoldigingsregeling provincies als volgt te wijzigen:
Artikel I
A.

Aan artikel III worden twee nieuwe artikelleden toegevoegd, luidende:
11. Aan de ambtenaar die op 1 april 2005 de leeftijd had van 58 jaar of ouder
en aan wie
ontslag wordt verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd of wegens
volledig uittreden in het kader van de regeling Flexibel Pensioen en
Uitkering, wordt bij
gelegenheid van dat ontslag een gratificatie verleend gelijk aan het
maximumsalaris van
schaal 9, voor zover de ontslagdatum is gelegen voor 1 januari 2008.
12. Voor de ambtenaar die in deeltijd werkte wordt de in het vorige lid
bedoelde gratificatie
bepaald naar rato van de deeltijdfactor, met dien verstande dat in die
gevallen waarin de
deeltijdbetrekking een gevolg is van deeltijd FPU, de gratificatie wordt
bepaald naar rato van
de omvang van het dienstverband voordat gebruik werd gemaakt van
deeltijd FPU.
13. Ambtenaren wiens dienstverband wordt beëindigd met toepassing van
artikel 2, onderdeel
c van het Sociaal Convenant Uittrederegeling 2005 provincie Limburg,
houden recht op een
afscheidsgratificatie naar rato van de omvang van het dienstverband als
bedoeld in artikel 7
van genoemd convenant, voor zover de uittrededatum is gelegen voor 1
januari 2006.

B.
Aan de laatste alinea van de toelichting bij artikel III wordt de volgende tekst
toegevoegd:
Voor medewerkers die op 1 april 2005 de leeftijd hadden van 58 jaar of ouder, is
afgesproken
dat zij bij uitdiensttreding vóór 1 januari 2008 om de redenen zoals vermeld in lid
11, recht hebben
op een afscheidsgratificatie gelijk aan het maximumsalaris van salarisschaal 9.
Deze bepaling houdt verband met het feit dat medewerkers die gebruik maken of
hebben gemaakt
van en het Sociaal Convenant Uittrederegeling 2005 provincie Limburg (hierna:
Uittrederegeling)
en (zijn) uitgetreden, recht hebben op een afscheidsgratificatie, terwijl
medewerkers die besloten
hebben geen gebruik te willen maken van de Uittrederegeling, ten tijde van het
nemen van deze
beslissing niet op de hoogte waren en konden zijn van het mogelijk vervallen van
de
afscheidsgratificatie op grond van artikel 84A van het Ambtenarenreglement
provincie Limburg per
1 januari 2005. Zij zijn derhalve niet in de gelegenheid geweest om het
verdwijnen van de
afscheidsgratificatie en de daaraan verbonden financiële consequenties mee te
nemen in hun
afweging om al dan niet gebruik te maken van de Uittrederegeling.
Tenslotte is in lid 13 een overgangstermijn afgesproken voor de toekenning van
een afscheidsgratificatie voor medewerkers, wiens dienstverband voortijdig
wordt beëindigd met toepassing van artikel 2, onderdeel c van de
Uittrederegeling. Zij behouden het recht op de afscheidsgratificatie naar rato van
de omvang van hun dienstverband als bedoeld in artikel 7 van de
Uittrederegeling wanneer zij uit dienst gaan op uiterlijk 31 december 2005. Het
gaat dan om
incidentele gevallen waarin directie en medewerkers afspraken maken over het
vervroegd beëindigen van het dienstverband van medewerkers die niet behoren
tot de reguliere doelgroep van de Uittrederegeling. Wanneer wordt voldaan aan
bepaalde voorwaarden kan voor deze medewerkers kan een afwijkende
uittrededatum (derhalve niet 1 april 2005) worden afgesproken.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking, na uitgifte van het provinciaal blad waarin het is geplaatst,
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
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drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 15 september 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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