Hoofdstuk 18

Verplaatsingskosten

Begripsomschrijving
Artikel 18:1:1
1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college
aangewezen functie vervult of gaat vervullen, te wonen binnen het door het college
aangewezen gebied;
b. betrokkene: de woonplichtige ambtenaar of gewezen ambtenaar in de zin van de
CAR;
c. woongebied: het gebied waarvan de buitenste grens wordt bepaald door een straal
van ongeveer 18,2 kilometer hemelsbreed gemeten vanaf het gemeentehuis te
Twello, een en ander zoals weergegeven op de bij dit hoofdstuk behorende en
gewaarmerkte kaart;
d. standplaats: de gemeente of het met name genoemde deel daarvan, waar de
ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;
e. gezinsleden: de echtgenoot, geregistreerde partner van de betrokkene en de
kinderen, stief- en pleegkinderen van de betrokkene en/of van de echtgenoot,
geregistreerde partner voor zover zij samenwonen;
f. eigen huishouding voeren: het zelfstandig en voor eigen rekening bewonen van een
woonruimte, voorzien van eigen meubilair en stoffering, een en ander ter
beoordeling van het college;
g. berekeningsbasis: het twaalfvoud van de bezoldiging – in de zin van artikel 3:1, dan
wel hetgeen daarmee overeenkomt ingeval dat artikel niet op hem van toepassing is
– die betrokkene geniet op het berekeningstijdstip, vermeerderd met de aanspraak
op de vakantie-uitkering en in voorkomende gevallen vermeerderd met:
1
een genoten werkloosheidsuitkering krachtens de WW en eventueel
hoofdstuk 10a;
2 genoten uitkering krachtens dan wel overeenkomstig hoofdstuk 9 of het FPUreglement basis- en aanvullende uitkering;
3 genoten herplaatsingstoelage krachtens paragraaf 9 van het pensioenreglement;
h. berekeningstijdstip:
1e datum waarop betrokkene verhuist;
2e indien de betrokkene verhuist voor de datum dat de functie feitelijk wordt vervuld,
de datum van ingang van de functievervulling;
3e bij het overlijden of ontslag van de betrokkene, de datum waarop laatstelijk
bezoldiging werd genoten.
i. Verplaatsen en verplaatsing: veranderen onderscheidenlijk verandering van de
standplaats van de betrokkene in opdracht van het college;
j. Verplaatsingskostenvergoeding: tegemoetkoming in de kosten van een verplaatsing,
danwel van een verhuizing voortvloeiende uit indiensttreding of ontslag, ofwel een
tegemoetkoming in reis- en pensionkosten voor de periode dat de verhuizing nog
niet heeft plaatsgevonden;
k. Dienstwoning: de door het college aan de betrokkene in verband met de uitoefening
van zijn functie aangewezen woning.
2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.
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Tegemoetkoming verhuiskosten
Artikel 18:1:2
1 De betrokkene, die vanwege het dienstbelang de verplichting is opgelegd om in of
meer nabij zijn standplaats te gaan wonen, als bedoeld in artikel 15:1:18, wordt een
tegemoetkoming in verhuiskosten verleend.
2 De betrokkene, die in verband met een indiensttreding is verhuisd en aan wie binnen
twee jaar na verhuizing ontslag op verzoek wordt verleend of die ten gevolge van
aan hem te wijten feiten of omstandigheden binnen twee jaren na de verhuizing
wordt ontslagen, dient de hem toegekende tegemoetkoming in verhuiskosten terug
te betalen.
3 De tegemoetkoming in verhuiskosten wordt aan de betrokkene, die in verband met
een indiensttreding dient te verhuizen, slecht verleend, indien hij schriftelijk heeft
verklaard dat een verplichting tot terugbetalen als bedoeld in het vorige lid hem
bekend is.
Artikel 18:1:3
1 De betrokkene, die in opdracht van het college, anders dan in verband met een
verplaatsing of indienstneming, een dienstwoning betrekt of verlaat, wordt een
tegemoetkoming in verhuiskosten verleend.
2 Indien het verlaten van de dienstwoning samenhangt met een ontslag op verzoek
anders dan een ontslag op verzoek met recht op uitkering voor vervroegd uittreden,
of met een ontslag als gevolg van aan betrokkene te wijten feiten of omstandigheden
en het ontslag niet ingaat binnen twee jaren nadat de dienstwoning is betrokken, kan
een gedeeltelijke tegemoetkoming in de verhuiskosten worden verleend.
3 Indien het verlaten van een dienstwoning verband houdt met het overlijden van
betrokkene, wordt een tegemoetkoming in verhuiskosten verleend aan de nagelaten
gezinsleden.
4 Bij toepassing van het tweede en derde lid wordt een vergoeding in de
verhuiskosten, bedoeld in artikel 18:1:5, eerste lid, verleend, met dien verstande dat
deze vergoeding niet meer bedraagt dan die waarop aanspraak zou bestaan bij
verhuizing binnen het woongebied.
Artikel 18:1:4
Geen tegemoetkoming in verhuiskosten ingevolge de artikelen 18:1:2 en 18:1:3 wordt
verleend, indien de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaar nadat de
verplichting tot verhuizen is opgelegd dan wel na de datum van het ontslag, het
overlijden of de verplaatsing.
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Artikel 18:1:5
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,
met een maximum van € 292,68 per maand met dien verstande dat de
tegemoetkoming ten hoogste vier maanden wordt verleend;
c. een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten. Met een
maximum van € 5.853,12
2 Indien de betrokkene op de dag van de verhuizing een eigen huishouding voert,
wordt het bedrag bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, voorzover bij of krachtens dit
artikel niet anders is bepaald, gesteld op een tegemoetkoming van 3% van de
berekeningsbasis voor ieder woon- of slaapvertrek, tot een maximum van vier van
deze vertrekken, die de achtergelaten woning telt, met dien verstande dat het
maximumbedrag genoemd in het eerste lid, onderdeel c, niet overschreden wordt..
3 Indien het betreft een verhuizing van een gezin, waarin de echtgenoten,
geregistreerde partners beide betrokkene zijn in de zin van dit hoofdstuk en
afzonderlijk opdracht hebben om te verhuizen of zijn verplaatst, wordt voor beide
betrokkenen een berekeningsbasis vastgesteld. Ingeval beide betrokkenen een
deeltijdbetrekking hebben en niet tevens een deeltijdbetrekking bij een andere
werkgever die aanspraak geeft op een tegemoetkoming in verhuiskosten, wordt de
berekeningsbasis vastgesteld als ware er sprake van een voltijdbetrekking. De
tegemoetkoming wordt toegekend op grond van de hoogste berekeningsbasis.
4 Indien de betrokkene geen eigen huishouding voert, wordt geen tegemoetkoming als
bedoeld in het eerste lid, onder c, verleend. Indien bijzondere omstandigheden
daartoe aanleiding geven, kan voor deze kosten niettemin een tegemoetkoming
worden verleend van 3% van de berekeningsbasis.
Tegemoetkoming woon- werkverkeer
Artikel 18:1:6
1 De betrokkene die vanwege het dienstbelang de verplichting is opgelegd om in of
meer nabij zijn standplaats te gaan wonen, zoals bedoeld in artikel 15:1:18 en
daarin, ondanks alle pogingen daartoe, niet in slaagt heeft aanspraak op een
tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de
plaats van tewerkstelling, zolang hij bij de verhuizing in aanmerking zou kunnen
komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.
2 Een betrokkene als bedoeld in het eerste lid, die naar het oordeel van het college
niet dagelijks heen en weer kan reizen, heeft, tenzij van gemeentewege al dan niet
tegen betaling in huisvesting wordt voorzien, aanspraak op een tegemoetkoming in
de pensionkosten voor verblijf in een pension in of nabij het gebied als bedoeld in
artikel 15:1:18, benevens een tegemoetkoming voor ten hoogste eenmaal per week
in de reiskosten naar de plaats waar hij metterwoon nog gevestigd is.
3 Indien de betrokkene als bedoeld in het eerste en tweede lid, naar het oordeel van
het college niet alles, wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, heeft
gedaan om zo spoedig mogelijk te verhuizen, komt hij niet langer in aanmerking voor
een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste en tweede lid.
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Een betrokkene die een functie voor betrekkelijk korte duur bekleedt of voor
betrekkelijk korte duur elders is geplaatst en als gevolg daarvan niet behoeft te
verhuizen kan een tegemoetkoming in de reiskosten als bedoeld in het eerste lid
worden verleend, dan wel een tegemoetkoming overeenkomstig het tweede lid,
indien de betrokkene naar het oordeel van het college niet dagelijks heen en weer
kan reizen.

Hoogte tegemoetkoming
Artikel 18:1:7
De tegemoetkoming in de reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is
gelijk aan de gemaakte kosten van het openbaar vervoer op basis van het tarief van de
tweede klasse.
De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is voor dat deel dat gebruik
wordt gemaakt van de trein gemaximeerd op het bedrag van € 3.708,= per jaar.
De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander
(aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijk station kan reizen maar van dit
openbaar vervoer geen gebruik maakt en in plaats daarvan met eigen vervoer naar dat
station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 97,82 op jaarbasis.
De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is,
indien het college de plaats van tewerkstelling van een betrokkene heeft aangewezen
als een plaats van tewerkstelling die niet door openbaar vervoer is te bereiken, of indien
de betrokkene behoort tot een aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling
vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te bereiken € 0,16 per
kilometer met een maximum van 20 kilometer enkele reis.
De betrokkene, die naar het oordeel van het college de plaats van tewerkstelling met
openbaar vervoer kan bereiken maar daarvan geen gebruik maakt, heeft aanspraak op
een tegemoetkoming van 25% van de tegemoetkoming bedoeld in het vierde lid.

Artikel 18:1:7a
(vervallen)
Artikel 18:1:8
(vervallen)
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Pensionkosten
Artikel 18:1:9
1 De tegemoetkoming in pensionkosten als bedoeld in artikel 18:1:6, tweede lid,
bedraagt voor de betrokkene die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90% en
voor de overige betrokkenen 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze
kosten niet uitgaan boven de door het college redelijk geoordeelde pensionkosten.
2 De tegemoetkoming in reiskosten voor gezinsbezoek dan wel voor het bezoeken van
de plaats waar betrokkene nog is gehuisvest, is gelijk aan de kosten van het gebruik
van het openbaar vervoer en wel naar het tarief van de laagste klasse.
Duur tegemoetkoming reis- en pensionkosten
Artikel 18:1:10
1 De tegemoetkoming ingevolge het bepaalde in de artikelen 18:1:7, eerste lid en
18:1:9 wordt voort de eerste keer voor niet langer dan zes maanden verleend. Het
bevoegde gezag kan deze termijn op verzoek van betrokkene telkens voor niet
langer dan zes maanden verlengen.
2 Geen aanspraak op tegemoetkoming in reis- en/of verblijfkosten bestaat indien de
declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten conform artikel 1`8:1:7
eerste lid en artikel 18:1:14, in geval wordt gekozen voor het vergoedingssysteem
zoals dat gold vóór 1 juli 2004, niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij
het bevoegde gezag is ingediend.
3 Het bevoegd gezag is bevoegd te bepalen dat de tegemoetkomingen vastgesteld op
basis van artikel 18:1:7 maandelijks zonder declaratie worden uitbetaald met
inachtneming van een korting op de bedragen van 6%.
Procedure tegemoetkoming verhuiskosten
Artikel 18:1:11
1 De aanvraag voor een tegemoetkoming in verhuiskosten dient voor de datum van
de verhuizing bij het college te zijn ingediend.
2 Zo spoedig mogelijk na de verhuizing doch in ieder geval binnen zes maanden
daarna doet de betrokkene bij het bevoegde gezag opgave van de kosten als
bedoeld in artikel 18:1:5, eerste lid, onder b.
Voorschot
Artikel 18:1:12
Het college kan ter zake van de in dit hoofdstuk bedoelde tegemoetkomingen een
voorschot verlenen.
Slotbepaling
Artikel 18:1:13
Het college kan voor zover nodig in afwijking van de bij of krachtens dit hoofdstuk
gestelde regels beslissen in individuele gevallen, waarin deze regelen naar het oordeel
van het college niet of niet in redelijkheid voorzien.
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Overgangsrecht
Artikel 18:1:14
De betrokkene aan wie voor 1 juli 2004 een tegemoetkoming woon-werkverkeer op
grond van artikel 18:1:7, vierde lid zoals dat luidde voor 1 juli 2004, is toegekend, heeft
gedurende de periode van maximaal twee jaar, welke ingaat op het moment van
toekenning, recht op een tegemoetkoming woon-werkverkeer conform de vergoedingssystematiek zoals die gold voor 1 juli 2004. Indien de vergoedingssystematiek zoals die
geldt vanaf 1 juli 2004 financieel voordeliger is voor deze betrokkenen, dan heeft hij
recht op een tegemoetkoming conform de laatstgenoemde vergoedingssystematiek.
Indien de medewerker gehoor heeft gegeven aan de verhuisplicht, dan vervalt te
tegemoetkoming woon-werkverkeer.

Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar vaststelling en werkt terug
tot 1 juli 2004
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