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Bekendmaking Hoofdstuk D Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij,
conform de afspraak in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA);
conform het tekstvoorstel van het Interprovinciaal Overleg;
in hun vergadering van 11 maart 2014 hoofdstuk D van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies gewijzigd hebben vastgesteld.
Hoofdstuk D van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies komt te luiden als volgt:

HOOFDSTUK D ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN VERLOF
Paragraaf 1 Arbeidsduur en werktijden
Artikel D.1 Arbeidsduur
1. Gedeputeerde staten bepalen de arbeidsduur voor de ambtenaar met inachtneming van de uitkomsten van het overleg met de organisaties van overheidspersoneel in het SPA.
2. De arbeidsduur per jaar voor de ambtenaar met een volledige functie is daarbij gelijk aan het aantal
kalenderdagen per jaar, verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen en niet op zaterdag of
zondag vallende feestdagen, vermenigvuldigd met 7,2 uur per dag.
3. Onder feestdagen worden verstaan de nieuwjaarsdag, de tweede paasdag, Hemelvaartsdag, de
tweede pinksterdag, de beide kerstdagen, de dag, waarop de verjaardag van de Koning wordt
gevierd en - eenmaal in de vijf jaar in lustrumjaren - 5 mei.
4. De arbeidsduur per jaar voor de ambtenaar met een deeltijdfunctie wordt evenredig aan het
deeltijdpercentage bepaald.
5. Met de ambtenaar kan worden afgesproken dat gedurende een periode van minimaal 3 en maximaal
12 aaneengesloten maanden de arbeidsduur, in afwijking van het tweede lid, wordt bepaald op
40 uur per week. Met de betrokken ambtenaar kan worden afgesproken deze perio-de te verlengen
met minimaal 3 en maximaal 12 aaneengesloten maanden. De afspraken wor-den vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst. Over de periode waarin de arbeidsduur 40 uur per week bedraagt worden
de aanspraken bij of krachtens deze regeling, indien zij gerelateerd zijn aan de arbeidsduur,
vastgesteld op 40/36 deel van de aanspraken in een volledige functie.
Toelichting D.1 Arbeidsduur
Dit artikel bevat de verplichting voor gedeputeerde staten om de arbeidsduur per jaar voor het personeel
vast te stellen aan de hand van het actuele SPA-akkoord. Met ingang van 1 oktober 1997 is de voltijd
arbeidsduur per jaar vastgesteld volgens de formule: het aantal kalenderdagen per jaar verminderd met het
aantal zaterdagen en zondagen en niet op zaterdag of zondag vallende feestdagen, vermenigvuldigd met
7,2 (arbeidsduur per dag). De gemiddelde werkweek is hiermee rekenkundig van 38 uur teruggebracht tot
e
36 uur. In het derde lid is aangegeven welke dagen als feestdagen worden aangemerkt. De 5 mei is dat
eens in de vijf jaar, in lustrumjaren. Het SPA-akkoord is bindend voor alle provincies. De berekening van de
arbeidsduur moet voor elk kalenderjaar opnieuw plaatsvinden. Feitelijk is de arbeidsduur niet elk jaar gelijk.
Dat komt doordat het aantal feestdagen, dat op een doordeweekse dag valt, jaarlijks kan verschillen en als
gevolg van de vierjaarlijkse schrikkeldag.
De arbeidsduur van deeltijders wordt naar rato vastgesteld. Deeltijders met een zelfde deeltijdfactor zullen
op jaarbasis ook een gelijke arbeidsduur moeten hebben. Of dat ook daadwerkelijk zo is, is mede
afhankelijk van de dagen waarop wordt gewerkt. Zo zullen bijvoorbeeld deeltijders die op maandag werken
profiteren van feestdagen als tweede paasdag en tweede pinksterdag. Deeltijders die op maandag niet
werken profiteren daarvan niet. Uit een oogpunt van gelijke rechtsbedeling zal gezorgd moeten worden voor
een zodanige vastlegging van de concrete werktijden in een kalenderjaar dat deeltijders per saldo ook
daadwerkelijk evenveel arbeidsuren hebben.
Het vijfde lid van artikel D.1 regelt de flexibilisering van de arbeidsduur boven de normwerkweek van
gemiddeld 36 uur. Een individuele ambtenaar en zijn leidinggevende kunnen hierover afspraken maken.
Het gaat hier nadrukkelijk niet om een (geclausuleerd) recht van de ambtenaar. Dat is een essentieel
verschil met het recht van de ambtenaar om de werkgever te verzoeken de arbeidsduur uit te breiden
zoals geregeld in de Wet aanpassing arbeidsduur. In die wet gaat het om werktijduitbreiding (of
werktijdvermindering) binnen de grenzen van de geldende normwerkweek welke de werkgever kan
weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
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De uitbreiding van de arbeidsduur boven de normwerkweek van 36 uur is een strikt individuele afspraak
tussen de ambtenaar en zijn leidinggevende. Beiden hebben een vetorecht. De afspraken worden
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Daarin worden ook afspraken vastgelegd over de
randvoorwaarden en eventuele tussentijdse beëindiging (bijv. ingeval van langdurige ziekte). De
arbeidsduur kan alleen worden uitgebreid tot 40 uur per week (dus niet tot 37, 38 of 39 uur per week). De
uitbreiding van de arbeidsduur heeft een tijdelijk karakter, te weten minimaal 3 en maximaal 12
aaneengesloten maanden. Die periode kan (telkens) worden verlengd met een periode van minimaal 3
en maximaal 12 aaneengesloten maanden. De uitbreiding van de arbeidsduur leidt tot een verhoging
naar rato van een aantal rechtspositionele voorzieningen. Daarbij gaat het om voorzieningen waarvan het
niveau afhankelijk is van de arbeidsduur, dus in alle gevallen waarin ook de aanspraken van deeltijders
naar rato zijn bepaald. Te noemen zijn o.a. het salaris, het vakantieverlof, de vakantie-uitkering en de
eindejaarsuitkering, maar ook de loondoorbetaling bij ziekte (voor zolang de uitbreiding van de
arbeidsduur in verband hiermee niet tussentijds is beëindigd). Er zijn ook gevolgen voor de toepassing
van de sociale verzekeringswetten zoals de Werkloosheidswet en WAO/WIA. Voor het pensioen wordt de
deeltijdfactor in de periode van de uitbreiding van de arbeidsduur bepaald op 1,1. Dat leidt tot een
evenredige verhoging van het pensioen en van de verschuldigde premie.
1. Artikel D.1 lid 5 vervalt met ingang van 1 juni 2009 of zoveel later als de nieuwe, per die datum ingaande
Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de provincies is ondertekend, tenzij in die collectieve
arbeidsvoorwaardenovereenkomst anders is overeengekomen.
2. Bij verval op grond van het eerste lid herleeft het bepaalde in artikel D.1, vijfde lid, van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies zoals dat direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel D.1lid 5
luidde. Bestaande afspraken op basis van artikel D.1, vijfde lid, voornoemd, zoals dat op grond van dit besluit is
komen te luiden, worden bij verval op grond van het eerste lid, gerespecteerd.

Artikel D.2 Werktijdenregelingen
1. Gedeputeerde staten stellen een algemene werktijdenregeling vast nadat met inachtneming van de
bepalingen in en krachtens de Wet op de ondernemingsraden daarover overleg met de
ondernemingsraad heeft plaatsgevonden.
2. Gedeputeerde staten kunnen voor bepaalde onderdelen van de organisatie of voor bepaalde functies
een bijzondere werktijdenregeling vaststellen nadat met inachtneming van de bepalingen in en
krachtens de Wet op de ondernemingsraden daarover overleg met de ondernemingsraad heeft
plaatsgevonden.
3. Gedeputeerde staten kunnen in afwijking van de in het eerste of tweede lid vastgestelde
werktijdenregeling met de ambtenaar een individuele werktijdenregeling afspreken, daaronder
begrepen een werktijdenregeling voor een langere periode dan één kalenderjaar, waarbij de voor de
ambtenaar geldende arbeidsduur wordt berekend naar evenredigheid van de langere periode. De
afgesproken individuele werktijdenregeling wordt schriftelijk vastgelegd.
4. De werktijdenregelingen, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, worden zodanig vastgesteld, dat
een goede bedrijfsvoering is gewaarborgd en dat, zo mogelijk, wordt rekening gehouden met de
individuele wensen en arbeidsomstandigheden van de ambtenaar.
5. De ambtenaar kan in het belang van de dienst worden verplicht:
a. tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de voor hem geldende werktijden;
b. zich buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te houden.
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Toelichting D.2 Werktijdenregelingen
Elke ambtenaar werkt volgens een werktijdenregeling. De CAP bepaalt, dat gedeputeerde staten
werktijdenregelingen vaststellen. De concrete invulling daarvan is een lokale aangelegenheid, omdat het
hier gaat om de bedrijfsvoering van de lokale organisatie. Wel is in het eerste tot en met derde lid
aangegeven, dat het moet gaan om minimaal een algemene werktijdenregeling (vast te stellen door
gedeputeerde staten, nadat de bestuurder de vereiste instemming van de OR heeft verkregen) en dat
daarnaast de mogelijkheid bestaat om voor bepaalde organisatieonderdelen en bepaalde groepen
functies een bijzondere werktijdenregeling te treffen. Tenslotte kan voor iedere ambtenaar afzonderlijk
desgewenst een individuele werktijdenregeling worden getroffen. Deze laatste kan dan het kenmerk van
een spaarregeling hebben, waarbij de voor de desbetreffende ambtenaar geldende arbeidsduur per jaar
wordt overschreden en de extra arbeidsduur in daarop volgende jaren in verlof wordt opgenomen.
Het vierde lid stelt als randvoorwaarde bij de werktijdenregelingen, dat een zorgvuldige afweging van
organisatiebelang en individueel belang plaatsvindt aan de hand van de gegeven criteria. Het
organisatiebelang kan soms eisen dat de ambtenaar tijdelijk arbeid verricht buiten het individueel
bepaalde arbeidspatroon of zich dan beschikbaar houdt voor arbeid. Dat is geregeld in het vijfde lid.
In de Arbeidstijdenwet en de ter uitvoering daarvan vastgestelde regelingen zijn de wettelijke grenzen van
de werk- en rusttijden dwingendrechtelijk geregeld. Bovendien is in deze wet afdoende geregeld, dat de
uitoefening van bepaalde grondrechten die in relatie staan tot het werk (bijvoorbeeld het voldoen aan
godsdienstige verplichtingen tijdens het werk) ongestoord kan plaatsvinden.
Artikel D.3 Aanwijzing collectieve roostervrije dagen
1. Gedeputeerde Staten kunnen, nadat met inachtneming van de Wet op de ondernemingsraden
daarover overleg met de ondernemingsraad heeft plaatsgevonden, elk jaar maximaal 7 werkdagen
aanwijzen als collectieve roostervrije dagen.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is 5 mei een collectieve roostervrije dag in jaren dat deze
op een werkdag valt en niet op grond van artikel D.1, derde lid, als feestdag wordt aangemerkt.
Toelichting D.3 Aanwijzing collectieve roostervrije dagen
Het provinciebestuur bepaalt of en wanneer de provinciale dienst collectief gesloten is. Met instemming
van de OR kunnen maximaal 7 collectieve roostervrije dagen voor rekening van de ambtenaar worden
aangewezen.
In het tweede lid is geregeld dat 5 mei (zonder nadere aanwijzing door het provinciebestuur) van
rechtswege in alle provincies een collectieve roostervrije dag is voor rekening van de ambtenaar.
Uiteraard voor zover 5 mei op een werkdag valt. En niet eens in de 5 jaren is aangemerkt als feestdag
(zie artikel D.1, derde lid). Over deze collectieve roostervrije dag hoeft geen overleg met de OR te worden
gevoerd. Op deze wijze is geregeld dat 5 mei altijd een vrije dag is: hetzij een vrije dag in het weekend,
hetzij een (doordeweekse) feestdag voor rekening van de werkgever, hetzij een (doordeweekse)
collectieve roostervrije dag voor rekening van de ambtenaar. Het tweede lid is een aanvulling op het
eerste lid: ook in jaren dat 5 mei een collectieve roostervrije dag voor rekening van de ambtenaar is
kunnen gedeputeerde staten maximaal 7 (andere) werkdagen als collectieve roostervrije dag aanwijzen.
Het totaal aantal collectieve roostervrije dagen kan in die jaren dan maximaal 8 werkdagen bedragen
(7 dagen, aangewezen op grond van het eerste lid, en 5 mei als 8e dag van rechtswege ingevolge het
tweede lid). De collectieve roostervrije dagen kunnen niet ten laste van het vakantieverlof worden
gebracht.
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Artikel D.4 Bijzondere bepalingen ten aanzien van de werktijd van oudere ambtenaren1
1. P.M. (gereserveerd voor de regelingen van werktijdvermindering voor oudere ambtenaren, niet zijnde
de FPU-plusregeling provincies waarover in het SPA-akkoord 2000/2001 afspraken zijn gemaakt en
welke zijn opgenomen in de regeling ter uitvoering van artikel B.12, derde lid).
2. Op zijn aanvraag wordt de ambtenaar van 55 jaar of ouder geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van
continudiensten in de nachturen.
Toelichting D.4 Werktijdvermindering oudere ambtenaren
-

Eerste lid: P.M.
Tweede lid: Dit lid bevat een (ongeclausuleerd) recht voor de oudere ambtenaar (vanaf de leeftijd
van 55 jaar) om te worden vrijgesteld van continudiensten in de nachturen. Betrokkene heeft in dat
geval recht op de afbouwregeling toelage onregelmatige dienst die is opgenomen in artikel C.13.

Paragraaf 2 Vakantieverlof
Artikel D.5 Aanspraak op vakantieverlof
1. De ambtenaar heeft per kalenderjaar aanspraak op 180 uren vakantieverlof met behoud van de volle
bezoldiging, zijnde 144 uren basisvakantieverlof en 36 uren aanvullend vakantieverlof.. Voor de
ambtenaar met een deeltijdfunctie wordt de aanspraak op zowel het basisvakantieverlof als het
aanvullend vakantieverlof bepaald evenredig aan het deeltijdpercentage.
2. Bij aanvang of einde van het dienstverband in de loop van het kalenderjaar wordt de aanspraak op
het basisvakantieverlof en op het aanvullend vakantieverlof vastgesteld naar evenredigheid van de
duur van het dienstverband in dat jaar.
3. Indien de arbeidsduur van de ambtenaar wordt gewijzigd wordt de aanspraak op basisvakantieverlof
en aanvullend vakantieverlof over het eventueel resterende deel van het kalenderjaar opnieuw
vastgesteld, rekening houdend met de nieuwe arbeidsduur.
Op personeel dat vóór 01 april 2000 in dienst is van de provincie is de garantieregeling van toepassing die is
overeengekomen in het SPA-akkoord van 12 april 2000 onder punt 4.
Indien in het kader van de overheveling van taken van de centrale overheid naar de provincie werknemers in
provinciale dienst zijn overgenomen onder de afspraak dat de direct voorliggende diensttijd bij de centrale overheid
voor de toepassing van provinciale rechtspositieregelingen als provinciale diensttijd wordt aangemerkt moet voor de
uitvoering van het sectorale overgangsrecht, zoals overeengekomen in het SPA-akkoord van 12 april 2000 onder
punt 4, deze voorliggende diensttijd ook als provinciale diensttijd worden aangemerkt.

Toelichting D.5 Aanspraak op vakantieverlof
In artikel D.5 is het recht op vakantieverlof geregeld. Het vakantieverlof is uitgedrukt in uren en bedraagt
voor iedere fulltime ambtenaar 180 uren per kalenderjaar. Leeftijd en salaris van de ambtenaar zijn
daarbij niet relevant. De omvang van het dienstverband is wel relevant: het vakantieverlof van
deeltijdwerkers wordt naar rato bepaald. Aanstelling of ontslag halverwege het kalenderjaar heeft
uiteraard gevolgen voor de berekening van de aanspraken. Die worden bepaald naar evenredigheid van
de duur van het dienstverband in het betreffende kalenderjaar. Als de arbeidsduur van de ambtenaar
wordt aangepast worden de aanspraken op vakantieverlof evenzo aangepast. Daarbij blijven de
bestaande aanspraken over de daaraan voorafgaande periode vanzelfsprekend gehandhaafd. Alleen
over het resterende deel van het kalenderjaar vindt in dat geval een herberekening plaats.

1

Inclusief de specifieke werktijdvermindering voor 60-plussers.
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Een onderscheid wordt gemaakt tussen basisvakantieverlof en aanvullend vakantieverlof. Het
basisvakantieverlof is gelijk aan het wettelijk minimum aan vakantieverlof dat voor werknemers in de
marktsector is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dat is 4 weken, namelijk viermaal de overeengekomen
arbeidsduur per week, ofwel voor fulltimers bij de provincie (4 x 36=) 144 uren per kalenderjaar. Het
aanvullend vakantieverlof is vergelijkbaar met het bovenwettelijk vakantieverlof voor werknemers in de
marktsector en bedraagt bij de provincie eenmaal de overeengekomen arbeidsduur per week, ofwel voor
fulltimers 36 uren per kalenderjaar. Het totale vakantieverlof komt daarmee voor fulltimers dus uit op 180
uren per kalenderjaar. Het onderscheid tussen basisvakantieverlof en aanvullend vakantieverlof is van
belang voor de opbouw en het verval van vakantieaanspraken en voor de opname van vakantieverlof. Zie
daarvoor de toelichting op de artikelen D.6 t/m D.8.
Artikel D.6 Vermindering en verval van aanspraak op vakantieverlof2
1. Over kalendermaanden gedurende welke de ambtenaar in afwijking van de voor hem geldende
werktijdregeling geen arbeid, onderscheidenlijk gedeeltelijk arbeid verricht, heeft hij geen aanspraak
op basisvakantieverlof en aanvullend vakantieverlof, onderscheidenlijk aanspraak op
basisvakantieverlof en aanvullend vakantieverlof naar evenredigheid van het gedeelte van de werktijd
waarop de arbeid volgens de werktijdregeling is verricht.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien geheel of gedeeltelijk geen arbeid wordt verricht wegens:
a. genoten vakantieverlof;
b. zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in artikel D.11;
c. buitengewoon verlof van korte duur op grond van de artikelen D12 en D.13 en op grond van de
Wet op de ondernemingsraden.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid heeft de ambtenaar over de uren waarop hij met recht
op gehele of gedeeltelijke doorbetaling van bezoldiging wegens ziekte geen arbeid verricht,
aanspraak op
a. basisvakantieverlof overeenkomstig het bepaalde in artikel D.5;
b. aanvullend vakantieverlof overeenkomstig het bepaalde in artikel D.5, voor zover het de
eerste 26 weken van verhindering wegens ziekte om arbeid te verrichten betreffen, waarbij
werkhervatting van 4 weken of minder geen nieuwe periode van 26 weken inluidt.
4. De aanspraak op basisvakantieverlof vervalt 12 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar
waarin de aanspraak is ontstaan, tenzij de ambtenaar tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is
geweest om dit vakantieverlof op te nemen.
5. De aanspraak op basisvakantieverlof dat niet ingevolge het vierde lid vervalt en de aanspraak op
aanvullend vakantieverlof vervallen na verloop van 5 jaren na de laatste dag van het kalenderjaar
waarin de aanspraak is ontstaan.
Toelichting D.6 Vermindering en verval van aanspraak op vakantieverlof
Het vakantieverlof wordt gedurende het kalenderjaar opgebouwd. Dit opbouwsysteem houdt in dat in
beginsel uitsluitend vakantieverlof wordt opgebouwd over gewerkte tijd. Over kalendermaanden waarin
de ambtenaar geen arbeid verricht heeft hij geen recht op vakantieverlof. Over kalendermaanden waarin
gedeeltelijk arbeid wordt verricht bestaat slechts aanspraak op vakantieverlof naar evenredigheid van het
gedeelte van de werktijd waarop daadwerkelijk arbeid is verricht. Dit betekent dat indien geheel of
gedeeltelijk geen arbeid is verricht, bijvoorbeeld wegens non-activiteit, ouderschapsverlof of schorsing, de
aanspraak op vakantieverlof naar evenredigheid wordt verminderd. Deze hoofdregel is neergelegd in het
eerste lid. Het tweede lid bevat de uitzonderingen op de hoofdregel.
In het overgangsrecht is het volgende bepaald: Artikel D.6, vierde lid, is uitsluitend van toe-passing op
aanspraken op basisvakantieverlof die zijn ontstaan na inwerkingtreding van dit besluit (1 januari 2013)
2
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Zieke ambtenaren bouwen evenveel basisvakantieverlof op als gezonde ambtenaren. Zij krijgen
daardoor, overeenkomstig de Europese jurisprudentie, ook het recht op minimaal 4 weken
basisvakantieverlof. Anders is dat ten aanzien van het aanvullend vakantieverlof. De opbouw daarvan
wordt na 26 weken van verhindering wegens ziekte stopgezet.
Het vierde lid bevat een vervaltermijn van 12 maanden voor het vakantieverlof. Die moet ervoor zorgen
dat alle ambtenaren binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantieaanspraak is
ontstaan, hun (resterende) vakantieaanspraken effectueren.
De vervaltermijn van 12 maanden beperkt zich tot het basisvakantieverlof. Deze vervaltermijn bevordert
dat alle ambtenaren in het belang van hun veiligheid en gezondheid daadwerkelijk met regelmaat en tijdig
recupereren door elk jaar weer minimaal 4 weken vrij te zijn. De vervaltermijn geldt ook voor (langdurig)
zieke ambtenaren. Ook voor hen heeft opname van basisvakantieverlof een recuperatiefunctie, namelijk
herstellen of uitrusten van de activiteiten die hun re-integratieplicht met zich brengt.
Er zijn situaties denkbaar dat de ambtenaar redelijkerwijs niet in staat is geweest om het
basisvakantieverlof op te nemen. Dat kan zijn door toedoen van de werkgever, in het belang van de
dienst. Bij een zieke ambtenaar zal dat bijvoorbeeld spelen als die om medische redenen niet in staat is
geweest tot re-integratie-activiteiten. De vervaltermijn van 12 maanden geldt in die situaties niet.
Het vijfde lid bevat een vervaltermijn van 5 jaren. Die geldt voor het aanvullend vakantieverlof en voor het
basisvakantieverlof dat de ambtenaar redelijkerwijs niet heeft kunnen opnemen binnen 12 maanden na
afloop van het kalenderjaar waarin het is ontstaan.
Artikel D.7 Opnemen van het vakantieverlof
1. De ambtenaar kan het vakantieverlof waarop hij aanspraak heeft opnemen, tenzij hem daarvoor om
redenen van dienstbelang geen toestemming is verleend. De ambtenaar meldt het voornemen om
vakantieverlof op te nemen tijdig.
2. De ambtenaar neemt het vakantieverlof als regel op in het kalenderjaar waarop het betrekking heeft
en als regel zodanig dat hij in ieder geval 2 weken aaneengesloten vrij van dienst is. Niet opgenomen
vakantieverlof wordt in het volgende kalenderjaar opgenomen.
3. De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld per kalenderjaar in ieder geval het voor dat jaar
geldende basisvakantieverlof op te nemen.
4. De ambtenaar wordt, tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, in de gelegenheid
gesteld vakantieverlof op te nemen op officiële feestdagen die samenhangen met zijn geloof en/of
culturele achtergrond, anders dan de dagen genoemd in artikel D.1, derde lid, bij het huwelijk en
geregistreerd partnerschap van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad, bij verhuizing
en bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad van de ambtenaar of diens
partner.
5. Wanneer zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dat noodzakelijk maken kan de aan de
ambtenaar verleende toestemming om vakantieverlof op te nemen, worden ingetrokken, zowel vóór
als tijdens het vakantieverlof. Indien de ambtenaar ten gevolge van het intrekken van de toestemming
om vakantieverlof op te nemen geldelijke schade lijdt, wordt deze hem vergoed.
Toelichting D.7 Opnemen van het vakantieverlof
De ambtenaar mag zoveel mogelijk naar eigen wens beschikken over zijn vakantieverlof. Er geldt de
algemene restrictie dat het dienstbelang zich kan verzetten tegen opname van vakantieverlof. De
ambtenaar geeft zelf aan of hij basisvakantieverlof opneemt of aanvullend vakantieverlof.
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Dat zal goed moeten worden geadministreerd, onder meer omdat niet opgenomen basisvakantieverlof
eerder vervalt dan niet opgenomen aanvullend vakantieverlof (zie toelichting bij artikel D.6).
In samenhang met de vervaltermijn van 12 maanden geldt de verplichting voor de werkgever om de
ambtenaar in de gelegenheid te stellen in ieder geval steeds in het betreffende jaar zijn
basisvakantieverlof op te nemen. Dat is in het derde lid geregeld.
Die verplichting geldt zowel jegens gezonde als zieke ambtenaren. Er ligt ook een eigen
verantwoordelijkheid bij de ambtenaar om het basisvakantieverlof steeds tijdig op te nemen. Die is terug
te vinden in het tweede lid.
Als er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn is het mogelijk reeds toegekend vakantieverlof in te
trekken, eventueel zelfs tijdens de vakantie. In dat geval moet geleden geldelijke schade worden
vergoed.
Artikel D.8 Vakantieverlof en ziekte
1. De ambtenaar kan ook tijdens ziekte vakantieverlof opnemen.
2. Voor de ambtenaar die wegens ziekte gedeeltelijk geen arbeid verricht worden bij het opnemen van
basisvakantieverlof de uren voor de gehele arbeidsduur in mindering gebracht op het
basisvakantiever-lof.
3. Indien de ambtenaar aannemelijk kan maken dat hij, indien aan hem geen toestemming zou zijn
verleend om vakantieverlof op te nemen, wegens ziekte op uren van het vakantieverlof verhinderd
zou zijn geweest zijn arbeid te verrichten, worden die uren als niet opgenomen vakantieverlof
aangemerkt.
Toelichting D.8 Vakantieverlof en ziekte
In het eerste lid is nog eens duidelijk vastgelegd dat ook zieke ambtenaren het recht hebben om
vakantieverlof op te nemen. Dat speelt uiteraard alleen in situaties waarin zij medisch gezien daartoe
redelijkerwijs in staat zijn. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij zieke ambtenaren die in een reintegratietraject zitten. Vakantieverlof betekent in dat geval dat de ambtenaar in de vakantieperiode is
vrijgesteld van de afgesproken re-integratieactiviteiten. De ambtenaar die wegens ziekte gedeeltelijk
werkt zal voor de volle arbeidsduur vakantieverlof moeten opnemen. De ambtenaar die bijvoorbeeld in de
ochtend werkt en in de middag wegens ziekte niet werkt zal een volle dag vakantieverlof moeten
opnemen. Dat geldt overigens alleen voor het basisvakantieverlof omdat alleen hier ook over
ziekteperiodes volledig vakantieverlof wordt opgebouwd.
In het derde lid is vastgelegd dat de ambtenaar die aannemelijk kan maken dat hij tijdens vakantieverlof
ziek was, de uren van vakantieverlof waarin hij ziek was terugkrijgt.
Artikel D.9 Vakantieverlof en einde dienstverband
1. Voor ieder uur vakantieverlof dat de ambtenaar niet heeft kunnen opnemen op de dag dat het
dienstverband eindigt wordt hem een vergoeding toegekend.
2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is voor ieder van die uren vakantieverlof gelijk aan het
salaris per uur van de ambtenaar.
3. Indien het dienstverband eindigt door overlijden van de ambtenaar wordt de in het eerste lid bedoelde
vergoeding toegekend aan de nagelaten betrekkingen, bedoeld in artikel B.15, vierde lid.
4. Indien op de dag dat het dienstverband eindigt blijkt dat de ambtenaar, anders dan door toedoen van
de provincie, teveel vakantieverlof heeft genoten, is hij voor ieder uur teveel genoten vakantieverlof
een bedrag verschuldigd ten bedrage van het salaris per uur.
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Toelichting D.9 Vakantieverlof en einde dienstverband
In dit artikel is de afkoop geregeld bij einde van het dienstverband. Afkoop geldt voor vakantieverlof dat
de ambtenaar niet heeft kunnen opnemen. Hoofdregel is dat het verlof vóór de datum van ontslag wordt
opgenomen. Kan dat niet dan kan dit verlof worden afgekocht. Betreft het afkoop van vakantieverlof
ingeval van overlijden dan wordt het afkoopbedrag uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen.
Tegenover de uitbetaling van vakantieverlof staat dat de ambtenaar een vergoeding verschuldigd is voor
teveel genoten vakantieverlof. Dat is geregeld in het vierde lid.
Artikel D.10 Levensloop
Gedeputeerde staten stellen overeenkomstig de hierover in het SPA gemaakte afspraken een levensloopregeling vast, met inachtneming van het bepaalde ter zake bij en krachtens de Wet op de
loonbelasting 1964, de Wet arbeid en zorg en de Wet inkomstenbelasting 2001.
Toelichting D.10 Levensloopregeling
In artikel D.10 is de grondslag opgenomen voor de levensloopregeling die vanaf 1 januari 2006 is
vastgesteld.

Paragraaf 3 Buitengewoon verlof
Artikel D.11 Zwangerschaps- en bevallingsverlof
1. De vrouwelijke ambtenaar heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en
bevallingsverlof.
2. Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf 6 weken voor de dag na de vermoedelijke datum
van bevalling, zoals aangegeven in een aan de provincie overgelegde schriftelijke verklaring van een
arts of verloskundige, tot en met de dag van de bevalling. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk 4
weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling.
3. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt 10 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 6 weken heeft bedragen.
4. Voor de toepassing van het derde lid worden dagen waarover de vrouwelijke ambtenaar op grond
van artikel 29a, tweede lid, van de Ziektewet ziekengeld heeft genoten in de periode dat zij recht
heeft op zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, aangemerkt als dagen waarover
zij zwangerschapsverlof heeft genoten.
5. Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof behoudt de vrouwelijke ambtenaar haar
aanspraak op bezoldiging. Op de bezoldiging wordt via een inhouding in mindering gebracht een
bedrag, gelijk aan de uitkering krachtens de Wet arbeid en zorg waarop zij gedurende het
zwangerschaps- en bevallingsverlof recht heeft of gehad zou hebben als zij tijdig een aanvraag voor
die uitkering zou hebben gedaan.
Toelichting D.11 Zwangerschaps- en bevallingsverlof
In de Wet arbeid en zorg is een wettelijk recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof geregeld.
De bepaling van artikel D.11 van de CAP (leden 1 t/m 4) is hiermee in overeenstemming.
De Wet arbeid en zorg geeft de vrouwelijke ambtenaar een wettelijk recht op een uitkering gedurende het
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Die uitkering bedraagt 100% van het (gemaximeerde) dagloon.
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Artikel D.11 van de CAP geeft daarnaast de vrouwelijke werknemer recht op doorbetaling van de volle
bezoldiging gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de tweede volzin van artikel D.11,
vijfde lid, van de CAP is een anticumulatiebepaling opgenomen: de uitkering op grond van de Wet arbeid
en zorg wordt in mindering gebracht op de bezoldiging.
Als de vrouwelijke ambtenaar tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof geen uitkering op grond van
de Wet arbeid en zorg geniet omdat ze heeft nagelaten die (tijdig) aan te vragen wordt de fictieve
uitkering op de bezoldiging in mindering gebracht. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt voor de
toepassing van de rechtspositieregelingen niet gelijkgesteld met verhindering wegens ziekte.
Artikel D.12 Buitengewoon verlof
1. De ambtenaar heeft, tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, recht op verlof van
korte duur met behoud van bezoldiging bij huwelijk en geregistreerd partnerschap van de ambtenaar
voor 1 dag.
2. De ambtenaar behoudt het recht op bezoldiging voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd,
wanneer hij ten gevolge van een calamiteit verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten.
Desgevraagd dient de ambtenaar aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake was van een
calamiteit.
3. De ambtenaar aan wie op grond van artikel 3:2 van de Wet arbeid en zorg in verband met de adoptie
van een kind of de opname van een pleegkind als bedoeld in artikel 5:1, tweede lid, onderdeel d, van
die wet, verlof is verleend behoudt over die verlofperiode zijn aanspraak op bezoldiging. Op de
bezoldiging wordt via een inhouding in mindering gebracht een bedrag, gelijk aan de uitkering
krachtens de Wet arbeid en zorg waarop hij gedurende de verlofperiode recht heeft of gehad zou
hebben als tijdig een aanvraag voor die uitkering zou zijn gedaan.
4. De ambtenaar aan wie op grond van artikel 5:1 van de Wet arbeid en zorg kortdurend zorgverlof is
verleend, behoudt over die verlofperiode zijn aanspraak op bezoldiging.
5. Het kort betaald verzuimverlof op grond van artikel 4:1, eerste lid, juncto tweede lid, onderdeel b, van
de Wet arbeid en zorg duurt bij het overlijden van
a. de partner en bloed- en aanverwanten in de eerste graad: vier dagen;
b. overige bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, bloed- en aanverwanten in de tweede graad
van de zijlijn en huisgenoten, niet zijnde de partner of genoemde bloed- en aanverwanten:
maximaal twee dagen, of, indien de ambtenaar is belast met de lijkbezorging, maximaal vier
dagen.
Toelichting artikelen D.12, D.13 en D.15 Buitengewoon verlof
In de artikelen D.12 en D.13 is het kortdurend buitengewoon verlof geregeld voor vakbondsactiviteiten en
om andere redenen. Het betreft betaald verlof dat wordt verleend tenzij het dienstbelang zich daartegen
verzet. Verwezen wordt verder naar de toelichting op het calamiteiten- en kort verzuimverlof hierboven.
Artikel 3:2 WAZO: http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=wet%20arbeid%20en%20zorg/article=3:2
Artikel 4:1 WAZO: http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=wet%20arbeid%20en%20zorg/article=4:1
Artikel 5:1 WAZO: http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=wet%20arbeid%20en%20zorg/article=5:1
Artikel D.13 Buitengewoon verlof voor activiteiten van vakorganisaties
a) Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten worden per kalenderjaar ten hoogste 108
uren buitengewoon verlof met behoud van de volle bezoldiging verleend voor het bijwonen van
vergaderingen van statutaire organen van de in artikel I.1, tweede lid, bedoelde vakorganisaties van
overheidspersoneel en van centrale organisaties en internationale ambtenarenorganisaties, waarbij
deze vakorganisaties zijn aangesloten, mits de ambtenaar hieraan deelneemt:
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a. voor zover het betreft vergaderingen van vakorganisaties van overheidspersoneel, als
bestuurslid van die vakorganisatie dan wel als afgevaardigde of bestuurslid van een
onderdeel daarvan;
b. voor zover het betreft vergaderingen van centrale organisaties, waarbij de vakorganisaties
van overheidspersoneel zijn aangesloten, als bestuurslid van die centrale organisatie dan wel
als afgevaardigde of bestuurslid van bedoelde vakorganisaties van overheidspersoneel;
c. voor zover het betreft vergaderingen van een internationale ambtenarenorganisatie, waarbij
de vakorganisaties van overheidspersoneel zijn aangesloten, als bestuurslid van deze
internationale ambtenarenorganisatie dan wel als afgevaardigde of bestuurslid van bedoelde
vakorganisaties van overheidspersoneel.
b) Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt per kalenderjaar tot ten hoogste
187,2 uren buitengewoon verlof met behoud van de volle bezoldiging verleend aan de ambtenaar die
door een van de in artikel I.1, tweede lid, bedoelde vakorganisaties van overheidspersoneel is
aangewezen om bestuurlijke en/of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien binnen zijn
vakorganisatie dan wel binnen het provinciaal apparaat. De door de ambtenaar te verrichten
activiteiten dienen de doelstellingen van zijn vakorganisatie van overheidspersoneel te ondersteunen.
c) Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt buitengewoon verlof met behoud
van de volle bezoldiging verleend aan de ambtenaar voor het - op uitnodiging van een in artikel I.1,
tweede lid, bedoelde vakorganisatie van overheidspersoneel - als cursist deelnemen aan een cursus,
met dien verstande dat dit verlof ten hoogste 50,4 uren per 2 kalenderjaren bedraagt.
d) Het verlof, verleend op grond van het eerste, tweede en derde lid, bedraagt tezamen ten hoogste 216
uren per kalenderjaar, met dien verstande dat ten hoogste 288 uren verlof per kalenderjaar worden
verleend aan een lid van het hoofdbestuur van een in artikel I.1, tweede lid, bedoelde vakorganisatie
van overheidspersoneel of van een centrale organisatie waarbij die vakorganisatie is aangesloten.
e) Voor de ambtenaar met een deeltijdfunctie wordt het verlof, bedoeld in het tweede, derde en vierde
lid, bepaald evenredig aan het deeltijdpercentage.
f) Het verlof, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, wordt slechts verleend aan de ambtenaar die
lid is van een in artikel I.1, tweede lid, bedoelde vakorganisatie van overheidspersoneel.
g) Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt buitengewoon verlof met behoud
van de volle bezoldiging verleend voor deelname aan het in artikel I.1 bedoelde overleg als
vertegenwoordiger van de vakorganisatie van overheidspersoneel en aan het daartoe noodzakelijke
vooroverleg van de vakorganisaties van overheidspersoneel.
Toelichting zie D12
Artikel D.14 Non-activiteit
1. Bij non-activiteit, bedoeld in artikel 125c, eerste lid, van de Ambtenarenwet, bestaat geen recht op
doorbetaling van bezoldiging, toeslagen, toelagen, uitkeringen en vergoedingen.
2. Indien de ambtenaar uit hoofde van zijn benoeming of verkiezing, bedoeld in artikel 125c, tweede lid,
van de Ambtenarenwet aanspraak heeft op inkomsten - niet zijnde een onkostenvergoeding - wordt
op zijn bezoldiging over de tijd dat hij het op grond van dat artikellid verleende verlof geniet een
inhouding toegepast. Deze inhouding gaat hetgeen hij geacht kan worden te ontvangen als
inkomsten over de met het verlof overeenkomende tijd niet te boven.
Lokaal overgangsrecht
In artikel 32 van het Ambtenarenreglement provincie Limburg 1990 was bepaald dat Gedeputeerde Staten
buitengewoon verlof kon verlenen voor de lidmaatschap van een publiekrechtelijk college al dan niet onder nader te
stellen voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen gunstiger zijn dan hetgeen in de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies dienaangaande is geregeld.
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Om te voorkomen dat de voorwaarden gedurende een zittingsperiode verslechteren is in het overgangsrecht bepaald
dat de medewerker gedurende de duur van de zittingsperiode dan wel tot het moment dat hij voor het einde van de
zittingsduur aftreedt van de gunstigere voorzieningen gebruik kan blijven maken.

Toelichting D.14 Non-activiteit
De non-activiteit c.q. het verlof zelf is in de Ambtenarenwet geregeld. In dit artikel worden de gevolgen
voor het inkomen geregeld.
Artikel D.15 Kapstokbepaling buitengewoon verlof
Gedeputeerde staten kunnen, indien daartoe naar hun oordeel termen bestaan, de ambtenaar op zijn
aanvraag buitengewoon verlof verlenen voor bepaalde of onbepaalde tijd, al dan niet met behoud van
volle of gedeeltelijke bezoldiging en op door hen te bepalen wijze. Gedeputeerde staten kunnen de
ambtenaar ook anders dan op aanvraag buitengewoon verlof van korte duur met behoud van bezoldiging
verlenen als daartoe naar hun oordeel aanleiding bestaat.
Toelichting zie D12
Artikel D.16 Langdurend onbetaald verlof
1. De ambtenaar kan gedeputeerde staten verzoeken om onbetaald verlof te verlenen voor de volledige
arbeidsduur of voor een deel daarvan. Het verlof wordt ten minste drie maanden tevoren
aangevraagd. De aanvraag bevat in ieder geval de datum waarop het verlof ingaat, het aantal op te
nemen uren verlof en de verdeling daarvan over de weken.
2. Het verlof bedraagt minimaal acht aaneengesloten weken. De maximumduur wordt in overleg tussen
de ambtenaar en zijn leidinggevende vastgesteld.
3. Gedeputeerde staten kennen het aangevraagde verlof toe, tenzij de belangen van de dienst zich
daartegen verzetten.
4. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van de ambtenaar besluiten dat het verlof op grond van
onvoorziene omstandigheden niet wordt opgenomen of niet wordt voortgezet. Zij kunnen het verzoek
afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Aan dit verzoek
hoeft niet eerder gevolg gegeven te worden dan vier weken na het verzoek. In het geval dat het verlof
met toepassing van de eerste volzin na het tijdstip van ingang daarvan niet wordt voortgezet, vervalt
het recht op het overige deel van het verlof.
5. Het verlof wordt bij samenloop voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof opgeschort.
6. Na afloop van het verlof keert de ambtenaar terug in de functie die hij bij aanvang van dat verlof
vervulde.
7. Het bepaalde in het vierde en zesde lid is niet van toepassing op de ambtenaar aan wie onbetaald
verlof is verleend, direct voorafgaand aan pensionering met het oog op vervroegde uittreding.
Artikel D.17 Aanspraken tijdens onbetaald verlof
1. Over de opgenomen uren van het in artikel D.16 bedoelde onbetaald verlof heeft geen opbouw van
vakantieverlof, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering plaats.
2. Gedurende de periode van onbetaald verlof als bedoeld in artikel D.16 behoudt de ambtenaar zijn
aanspraak op een tegemoetkoming in de ziektekosten.
3. Met uitzondering van de in het tweede lid bedoelde tegemoetkoming bestaat over de uren van
onbetaald verlof geen aanspraak op doorbetaling van bezoldiging, toeslagen, toelagen, uitkeringen
en vergoedingen.
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4. De op grond van het pensioenreglement verschuldigde pensioenpremie over de periode van
onbetaald verlof komt gedurende de eerste zes maanden voor rekening van de provincie en de
ambtenaar overeenkomstig de standaardverdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en
werknemer en daarna volledig voor rekening van de ambtenaar. Ingeval van onbetaald verlof, direct
voorafgaand aan pensionering met het oog op vervroegde uittreding komt de verschuldigde
pensioenpremie vanaf het begin van dit verlof volledig voor rekening van de ambtenaar.
5. Het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing op:
a) onbetaald ouderschapsverlof als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg;
b) onbetaald langdurend zorgverlof als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 5 van de Wet arbeid en
zorg.
Toelichting artikelen D.16 en D.17 Langdurend onbetaald verlof
In de artikelen D.16 en D.17 is het recht op langdurend onbetaald verlof opgenomen. Het betreft een
geclausuleerd recht op onbetaald volledig verlof of onbetaald deeltijdverlof. Het verlof is niet doelgebonden en heeft een tijdelijk karakter. Het kan worden geweigerd als het belang van de dienst zich
daartegen verzet. Voor het onbetaald ouderschapsverlof en het onbetaald langdurend zorgverlof gelden
de bepalingen ter zake in de Wet arbeid en zorg. Het onbetaald levensloopverlof is vergelijkbaar geregeld
in de afzonderlijke levensloopregeling van de provincies.
De aanvraag dient met het oog op te treffen organisatorische maatregelen minimaal drie maanden
tevoren worden ingediend. Bij ziekte en andere onvoorziene omstandigheden wordt, tenzij een
zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet, op verzoek van de ambtenaar het verlof niet
opgenomen of vanaf vier weken na het verzoek niet voortgezet als het verlof al is aangevangen. Het
resterende verlof vervalt in dat geval. Een vergelijkbare bepaling komt voor in de Wet arbeid en zorg.
Deze mogelijkheid bestaat niet bij onbetaald verlof, direct voorafgaand aan pensionering met het oog op
vervroegde uittreding. Bij samenloop met zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt het onbetaald verlof
opgeschort.
Maastricht, d.d. 11 maart 2014

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 13 maart 2014

De secretaris
mr. A.C.J.M. de Kroon
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