CVDR

Nr.
CVDR67479_1
4 april
2017

Officiële uitgave van Alphen aan den Rijn.

Regeling koffiegeldtoelage en onkostenvergoeding Alphen aan den Rijn 1974

REGELING INZAKE HET TOEKENNEN VAN EEN KOFFIEGELDTOELAGE EN EEN ONKOSTENVERGOEDING
(vastgesteld door burgemeester en wethouders op 28 december 1973)

Artikel 1
Voor de toepassing van deze regeling wordt onder ambtenaar verstaan: de ambtenaar in de zin van het
Algemeen Ambtenarenreglement en de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht is aangegaan.

Artikel 2
Van gemeentewege wordt iedere werkdag aan de ambtenaren, die hun werk in hoofdzaak op kantoor,
of in en bij de werkplaatsen van de gemeentebedrijven verrichten, 's morgens en 's middags koffie of
thee verstrekt. Een ieder die van deze voorziening gebruik maakt is een bijdrage in de kosten verschuldigd
aan de gemeente van f 5,00 per maand per dagelijkse verstrekkingsregeling.

Artikel 3
Aan de ambtenaren, die hun werkzaamheden in hoofdzaak in de buitendienst verrichten en in verband
met de aard van deze werkzaamheden niet in de gelegenheid zijn gebruik te maken van de door de
gemeente verstrekte koffie en thee, wordt een koffiegeldtoelage ten bedrage van
f 40,00 per maand toegekend.

Artikel 4
In plaats van de in het vorige artikel bepaalde toelage wordt in voorkomende gevallen aan de ambtenaren, die in verband met de aard van de werkzaamheden de middagpauze niet thuis, dan wel wegens
de afstand van de plaats waar de dienst of het bedrijf is gevestigd tot de plaats van tewerkstelling, de
middagpauze elders moeten doorbrengen, een onkostenvergoeding van f 4,00 per dag toegekend.

Artikel 5
1 Wanneer de dagelijkse werktijd op de dag waarop overwerk moet worden verricht, met tenminste
twee overwerkuren wordt verlengd en het dienstbelang naar het oordeel van het hoofd van dienst
dientengevolge niet toelaat dat de ambtenaar de maaltijd op de hiervoor bestemde tijd op de voor hem
gebruikelijke plaats nuttigt, kunnen de kosten van een eenvoudige warme maaltijd worden vergoed
tot ten hoogste een bedrag van f 25,00.
2 De in het vorige lid vastgestelde vergoeding kan door het hoofd van dienst eveneens worden verleend
bij uitzonderlijke omstandigheden, zoals storingen en dergelijke, waarbij ambtenaren van de gemeentelijke diensten of bedrijven langdurige werkzaamheden in de avond of de nacht moeten verrichten.

Artikel 6
Indien als gevolg van de invoering van deze regeling een tot dan ontvangen koffiegeld en/of onkostenvergoeding komt te vervallen of lager wordt, wordt het bedrag van de vermindering gedurende zes
maanden vanaf de datum van inwerktreding van de regeling voor 2/3 en vervolgens gedurende zes
maanden voor 1/3 vergoed.

Artikel 7
1 Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling koffiegeldtoelage en onkostenvergoeding Alphen
aan den Rijn 1974".
2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1974.
3 Alsdan vervallen alle voorgaande regelingen en besluiten omtrent koffiegeld- en onkostenvergoedingen.
* wijzigingen van de verordening:

artikel 2 : b&w-besluit 28 juni 1983, ingaande 1 juli 1983
artikel 3 : b&w-besluit 28 juni 1983, ingaande 1 juli 1983
: b&w-besluit 15 oktober 1991, ingaande 1 november 1991
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artikel 4 : b&w-besluit 15 oktober 1991, ingaande 1 november 1991
artikel 5, lid 1 : b&w-besluit 15 oktober 1991, ingaande 1 november 1991
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