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Team P J C
Onderwerp:
43 wijziging CAR/LAR
e

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen;
gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk
ECCvA/11201100883 van 30 januari 2012, over een aantal wijzigingen in de C A R - U W O die nodig zijn om
redactionele onvolkomenheden te herstellen;
gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk
ECCvA/U201200194 van 30 januari 2012, over een aantal wijzigingen van de C A R die nodig zijn vanwege
de verschuiving van de ingangsdatum van de A O W ;
gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk
ECCvA/U201200224 van 2 februari 2012, over een wijziging van hoofdstuk 18 van de C A R - U W O vanwege
de jaarlijkse indexering van de maximale bedragen van de verplaatsingskosten;
gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk
ECCvA/U201200308 van 16 februari 2012, over een aantal correcties en wijzigingen ten opzichte van
eerdere wijzigingen van de C A R - U W O ;
gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen
en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel wordt
opgedragen aan het College;
gelet op het feit dat in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden volledige overeenstemming
is en de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de hiervoor genoemde circulaire van het L O G A daaruit
voortvloeien;

besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
(CAR) en de Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling (LAR);

Artikel I

A.

Wijziging CAR-LAR als gevolg van circulaire CVA/U201100883 en CVA/U201100308
per 1 april 2012

In de toelichting op artikel 1:2, lid 1, onderdeel f en g, wordt de aanduiding "g" vervangen door: f.
In de toelichting op artikel 1:2, lid 1, onderdeel f en g, wordt de aanduiding "h" vervangen door: g.
In de toelichting op artikel 1:2, lid 1, onderdeel f en g, wordt de aanduiding "i" vervangen door: h..

B.

In artikel 2:2, lid 3, worden de woorden "Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag" vervangen door de: Wet justitiële gegevens.

C.

In de toelichting op artikel 4a:2 worden de woorden "besluit van 22 februari 2002, C P P 2 0 0 1 / 3 0 4 7 M "
vervangen door: besluit van 8 september 2008, C P P 2 0 0 8 / 1 7 2 7 M .
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D.

Hoofdstuk 5 vervalt.
De toelichting op hoofdstuk 5 vervalt.

E.

Artikel 6:2:1, lid 6, vervalt.
De toelichting op artikel 6:2:1, lid 6, vervalt.

F.

De toelichting op artikel 6:4:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Ten aanzien van afdracht van pensioen-, vut- en AAOP-premies zijn afspraken gemaakt in artikel 3,
lid 7, onderdeel a, van de Pensioenovereenkomst van 15 maart 1995 tussen de minister van
Binnenlandse Zaken en de centrales van overheidspersoneel. Wanneer volledig politiek verlof wordt
genoten, vindt geen pensioenopbouw plaats vanuit het ambtenaarschap. Wethouders,
gedeputeerden of hoogheemraden bouwen bij het overheidsorgaan waar zij zijn benoemd een
pensioen op op basis van de Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers (Appa). De vut- en
A A O P - p r e m i e s blijven verschuldigd. Echter, op grond van de Pensioenovereenkomst blijft de
verdeling van het verhaal ongewijzigd: de werkgever draagt de lasten van het werkgeversdeel, maar
hij kan het werknemersdeel wel verhalen op de ambtenaar.

G.

Het voorbeeld in de toelichting op artikel 6:5:5, lid 3, wordt gewijzigd en komt te luiden:
Voorbeeld'
Een ambtenaar heeft ouderschapsverlof opgenomen voor de helft van zijn betrekking. Zijn
aanstelling bedraagt 36 uur en zijn feitelijke arbeidsduur bedraagt gedurende het ouderschapsverlof
18 uur. Deze ambtenaar wordt bezoldigd volgens schaal 8. De ambtenaar verzoekt binnen drie
maanden na afloop van het ouderschapsverlof om z e s uur per week minder te mogen werken. Zijn
aanstelling wordt daarop teruggebracht tot 30 uur per week. Betrokkene zal, voor die uren waarmee
zijn aanstelling wordt verminderd, de bezoldiging die hij genoot over de arbeidsduur waarvoor het
ouderschapsverlof gold, dienen terug te betalen. In dit voorbeeld betekent dit dat betrokkene over
zes uur bezoldiging dient terug te betalen; dus 6 uur x 26 weken x 5 0 % bezoldiging.
Indien er ouderschapsverlof wordt opgenomen voor vier uur per week en de aanstelling wordt binnen
drie maanden n a afloop van het ouderschapsverlof op verzoek van betrokkene met zes uur
verminderd, geldt dat de bezoldiging die hij genoot over de vier uur ouderschapsverlof terugbetaald
dient te worden; dus 4 uur x 26 weken x 5 0 % bezoldiging.

H.

In de toelichting op artikel 6:10, lid 4, worden de woorden "artikel 3.4, tweede lid, van het pensioenreglement" vervangen door: artikel 16.6 van het pensioenreglement.

I.

De toelichting op artikel 6a:8, lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden:
Dit artikel geeft aan wanneer deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling in ieder geval
beëindigd wordt.
O p grond van artikel 8:2 C A R eindigt het dienstverband van de werknemer met ingang van de dag
dat hij de A O W - gerechtigde leeftijd bereikt. Deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling
eindigt op de dag voordat zijn dienstverband eindigt. Als de medewerker het levenslooptegoed nog
niet heeft opgenomen voor die datum, heeft hij twee keuzes. In de eerste plaats kan het
levenslooptegoed contant worden opgenomen door de medewerker onder inhouding van de
verschuldigde loonheffing en inkomensafhankelijke ziektekostenbijdrage (als loon uit vroegere
dienstbetrekking). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het tegoed te besteden aan het verbeteren
van het ouderdomspensioen, mits hiervoor nog fiscale ruimte is.
De hoogte van de uitkering bij overlijden, hangt af van de voorwaarden die de instelling hanteert
waarbij het levenslooptegoed is ondergebracht.

J.

In de toelichting op artikel 6a:9, lid 1, vervalt de passage die begint met "Op het moment dat..." en
eindigt met "levenslooptegoed is ondergebracht".
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K.

Artikel 6a:11 vervalt.
De toelichting op artikel 6a:11 vervalt.

L.

In de toelichting op artikel 8:6 worden de woorden "een eventuele aanspraak op wachtgeld artikel
10:1" vervangen door: eventuele voorzieningen bij werkloosheid hoofdstuk 10:d.

M.

Artikel 8:10 vervalt.
De toelichting op artikel 8:10 vervalt.

N.

Artikel 8:10:1 vervalt

O.

In artikel 8:2a wordt het woord "tweede" vervangen door: derde.
In de toelichting op artikel 8:2a wordt het woord "tweede" vervangen door: derde.

P.

Hoofdstuk 9c vervalt.
De toelichting op artikel 9c vervalt.

Q.

In artikel 9b:10, lid 1 en lid 2, wordt het woord "kracht" vervangen door: toepassing.

R.

In artikel 9b:34, lid 1 en lid 2, wordt het woord "kracht" vervangen door: toepassing.

S.

In de titel boven artikel 9b:45a wordt het woord "geboren" geschrapt.

T.

In de toelichting op artikel 9b:47a wordt het woord "voortzetten" vervangen door: voort te zetten.

U.

In artikel 15:1:11, lid 2, worden de woorden "Wet rampen en zware ongevallen" vervangen door: Wet
veiligheidsregio's.
Artikel 15:1:11, lid 3, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
3.

In geval van een ramp of crisis als bedoeld in artikel 1 Wet veiligheidsregio's, is de
ambtenaar die is aangewezen op grond van het tweede lid van dit artikel verplicht de taken
in het kader van de Wet veiligheidsregio's te verrichten onder leiding en toezicht van het
bevoegd gezag van de veiligheidsregio waar de ramp of crisis plaatsvindt.

De toelichting op artikel 15:1:11 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 3
O p grond van dit artikellid valt een ambtenaar die op grond van artikel 15:1:11, tweede lid, is
aangewezen om taken te verrichten in het kader van de Wet veiligheidsregio's voor wat betreft die
werkzaamheden onder leiding en toezicht van het bevoegd gezag van de veiligheidsregio waar de
ramp of crisis plaatsvindt. Daartoe zijn dus geen individuele detacheringovereenkomsten nodig. Het
college van de gemeente waar de ambtenaar is aangesteld, blijft de formele werkgever van
desbetreffende ambtenaar en de rechtspositie van die gemeente blijft, ook voor onderhavige
werkzaamheden in het kader van de Wet veiligheidsregio's, van toepassing.
Artikel II

A

Artikel 6a:8, tweede lid, onderdeel c wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
c.

B

Wijziging CAR als gevolg van circulaire CVA/U201200194 en CVA/U201200308 per
1 april 2012

op de dag voorafgaand aan die waarop de ambtenaar de A O W - gerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 7:5, derde lid, onderdeel b, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
b.

met ingang van de dag waarop de ambtenaar de A O W - gerechtigde leeftijd bereikt.
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C

Artikel 8:2, eerste lid, wordt vervangen en komt als volgt te luiden:
1.

De ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de A O W gerechtigde leeftijd bereikt.

De titel van artikel 8:2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
Ontslag wegens het bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd
De toelichting op het eerste lid van artikel 8:2 vervalt.
In de toelichting op het derde lid van artikel 8:2 wordt de alinea die begint met "Wordt gekozen
voor" en eindigt met "inhouding van pensioenpremies." Geschrapt.
D

Artikel 9e: 10, tweede lid, onderdeel c, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
c.

E

op de dag voorafgaand aan die waarop de ambtenaar de A O W - gerechtigde leeftijd bereikt.

In artikel 10:8, vierde lid, worden de woorden 'Deze bijzondere verlenging duurt tot de eerste
dag van de kalendermaand waarin hij 65 jaar wordt.' vervangen door 'Deze bijzondere verlenging
duurt tot de dag waarop hij de A O W - gerechtigde leeftijd bereikt".
In de toelichting op het vierde lid van artikel 10:8 worden de woorden 'de pensioengerechtigde
leeftijd' vervangen door 'de A O W - gerechtigde leeftijd'.

F

Artikel 10:23, eerste lid, onderdeel a, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
a.

G

met ingang van de dag waarop betrokkene de A O W - gerechtigde leeftijd bereikt;

In artikel 10a:16, vierde lid, worden de woorden 'de eerste dag van de kalendermaand waarin hij 65
jaar wordt' vervangen door 'de dag waarop hij de A O W - gerechtigde leeftijd bereikt'.
De toelichting op artikel 10a:16, vierde lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
Lid 4
Voor degene die recht heeft op een aansluitende uitkering en die op de ontslagdatum de leeftijd van
55 jaar heeft bereikt, geldt het eerste lid niet. Deze persoon heeft namelijk recht op een aansluitende
uitkering tot aan de dag waarop hij de A O W - gerechtigde leeftijd bereikt. Let wel: degene die op het
moment van ontslag 55 jaar of ouder is en die geen recht heeft op een aansluitende uitkering {zie
artikel 10a:15), heeft alleen recht op de aanvullende uitkering in § 2 (mits hij aan de voorwaarden
van artikel 10a:2 voldoet). De bijzondere verlenging, zoals die in de wachtgeldregeling was
opgenomen (recht op een uitkering tot aan de 65-jarige leeftijd, indien de som van leeftijd en
diensttijd groter of gelijk was aan 60), is komen te vervallen.

Artikel III
A

Wijziging CAR-LAR als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012

Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
1.

De tegemoetkoming in verhuiskosten 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, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten,
meteen maximum van € 286,10 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming
ten hoogste voor vier maanden wordt verleend;

c.

een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een
maximum van € 5.721.52.
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Artikel IV
Het bepaalde in het artikel I en II treedt in werking met ingang van 1 april 2012.
Het bepaalde in het artikel III treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.
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