Hoofdstuk15 Overige rechten en verplichtingen

Verplichtingen
Artikel 15:1
De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook
overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.
Artikel 15:1a
De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit
van het college is voorgeschreven.
Persoonlijk gebruik van goederen of diensten
Artikel 15:1b
Het is de ambtenaar verboden, behoudens toestemming verleend door of namens het
college in bijzondere gevallen, ten eigen bate:
a
diensten te laten verrichten door personen in gemeentedienst;
b
aan de gemeente toebehorende eigendommen te gebruiken;
c
gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met zijn betrekking ter kennis is
gekomen.
Aannemen van geschenken en gelden
Artikel 15:1c
Het is de ambtenaar verboden:
a
in verband met zijn betrekking vergoedingen, beloningen, giften of beloften van
derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen, anders dan met toestemming
van het college;
b
steekpenningen aan te nemen.
Artikel 15:1d
1
De ambtenaar is verplicht zich te gedragen naar de maatregelen van orde die ten
aanzien van het verblijf in de kantoren, werkplaatsen of op andere arbeidsterreinen
zijn vastgesteld.
2
Indien de ambtenaar verhinderd is zijn betrekking te vervullen, is hij verplicht dit zo
spoedig mogelijk mede te delen of te doen mededelen.
Nevenwerkzaamheden
Artikel 15:1e
1.
De ambtenaar is verplicht aan het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze,
opgave te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te
gaan verrichten, die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan
met zijn functievervulling, kunnen raken.
2.

Er wordt een registratie gevoerd op basis van de ingevolge het eerste lid gedane
opgaven.
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3.

4.

Het is de ambtenaar verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de
goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst,
voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn
verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld.
Het college regelt de openbaarmaking van de in het eerste lid bedoelde
nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris en directeuren van gemeentelijke
diensten en bedrijven, alsmede van andere ambtenaren aangesteld in een functie
waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst
openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is.

Melding financiële belangen
Artikel 15:1f
1.
Het college wijst ambtenaren aan die zijn aangesteld in een functie waaraan in het
bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van
oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is.
2.
De ambtenaar bedoeld in het eerste lid meldt aan het college, op een door dit
orgaan te bepalen wijze, zijn financiële belangen respectievelijk bezit van en
transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband
staan met de functievervulling, kunnen raken.
3.
Er wordt een registratie gevoerd met de meldingen bedoeld in het tweede lid.
4.
Het is de ambtenaar verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en
transacties in effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of
de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat
met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod
kunnen nadere regels worden gesteld.
Aanneming en levering ten behoeve van de openbare dienst
Artikel 15:1g
1.
Het is de ambtenaar verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan
aannemingen en leveringen ten behoeve van de openbare dienst.
2.
Het college kan regelen stellen betreffende het deelnemen van de ambtenaar,
middellijk of onmiddellijk, aan aannemingen en leveringen ten behoeve van anderen.
Plicht tot aanvaarden andere betrekking
Artikel 15:1:10
1.
De ambtenaar kan niet worden verplicht, indien bij enig particulier werkgever een
staking is uitgebroken of een uitsluiting plaats heeft, ter vervanging van stakers of
uitgeslotenen werkzaamheden te verrichten of werknemers bij het verrichten van
werkzaamheden behulpzaam te zijn, tenzij naar het oordeel van het college zulks
met het oog op de openbare veiligheid of gezondheid of voor de regelmatige
functionering van de openbare dienst van de gemeente noodzakelijk is.
2.
Ter zake van de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt zo spoedig
mogelijk overleg gepleegd in de commissie, bedoeld in artikel 12:1 tweede lid.
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Aanvaarden andere werkzaamheden
Artikel 15:1:11
1
De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe door of namens het college wordt
aangewezen, in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone
omstandigheden andere werkzaamheden te verrichten dan die welke hij gewoonlijk
verricht, mits deze werkzaamheden strekken ter uitvoering van de taak die de
gemeente in die tijden heeft of zal krijgen, dan wel ertoe strekken een zo goed en
ongestoord mogelijke uitvoering van die taak te verzekeren.
2
De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe door het college wordt aangewezen,
taken te verrichten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s
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 binnen 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.
4
De ambtenaar, op grond van het eerste of tweede lid aangewezen, is te allen tijde
verplicht lessen te volgen en deel te nemen aan oefeningen welke verband houden
met zijn in dat lid aangeduide taak.
5
De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid geschiedt slechts, indien de persoonlijke
omstandigheden van de ambtenaar zulks redelijkerwijs toelaten.
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Vergoeding van schade
Artikel 15:1:12
1
De ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door
de gemeente geleden schade, voor zover deze aan zijn schuld of nalatigheid is te
wijten.
2
Het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding daarvan op zijn
bezoldiging worden niet vastgesteld dan nadat de ambtenaar in de gelegenheid is
gesteld zich schriftelijk of mondeling te verantwoorden en ter zake van de wijze van
inhouding zijn wensen kenbaar te maken.
Plichten rekenplichtige ambtenaar
Artikel 15:1:13
1
De rekenplichtige ambtenaar wordt voor de verplichting tot aanzuivering van een
tekort geheel of gedeeltelijk ontheven naarmate hij het beheer nauwgezet heeft
gevoerd en de nodige voorzorgen heeft genomen voor de bewaring van gelden en
geldswaardige papieren.
2
Vloeit de verplichting tot aanzuivering van een tekort voort uit een aansprakelijkheid
voor ondergeschikt personeel dan wordt bovendien in aanmerking genomen in
hoeverre hij op de handelingen van dat personeel deugdelijk toezicht heeft
gehouden.
3
De rekenplichtige ambtenaar is van zijn verantwoordelijkheid ontheven gedurende
de tijd dat hij door ziekte of wettige afwezigheid zijn beheer niet persoonlijk heeft
gevoerd, indien gedurende die tijd zijn betrekking wordt waargenomen krachtens
aanwijzing door of namens het college.
Openbaar verweerrecht
Artikel 15:1:15
De ambtenaar heeft het recht zich in het openbaar te verweren tegen uitlatingen in het
openbaar gedaan over hem in zijn hoedanigheid van ambtenaar, daaronder begrepen
uitlatingen over door hem uitgebrachte adviezen. De wijze waarop het verweer zal worden
gevoerd, wordt in overleg met hem vastgesteld. De raad kan ter zake nadere regels stellen.
Beoordeling van de ambtenaar
Artikel 15:1:16
1
Het college kan bepalen, dat met inachtneming van door hen te stellen regelen over
de ambtenaar periodiek een beoordeling wordt uitgebracht omtrent de wijze waarop
hij zijn betrekking vervult en omtrent zijn gedragingen tijdens de uitoefening van die
betrekking.
2
De ambtenaar wordt omtrent de over hem uitgebrachte beoordeling ingelicht,
desverlangd schriftelijk. De ambtenaar is desgevorderd verplicht schriftelijk te
verklaren, dat hij omtrent de beoordeling is ingelicht en hij is bevoegd zijn
bedenkingen tegen die beoordeling aan het college kenbaar te maken.
3
Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt met de ambtenaar zijn
gedrag besproken tijdens de uitoefening van zijn betrekking of de wijze waarop hij
zijn betrekking vervult, voor zover deze aanleiding geven tot aanmerkingen, waarbij
tevens aandacht wordt geschonken aan de wijze waarop het gedrag of de wijze
waarop hij zijn betrekking vervult naar het oordeel van het college of van het hoofd
van dienst verbeterd kunnen worden.
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Dragen van uniform of dienstkleding
Artikel 15:1:17
1
De ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de door het
college voor die betrekking of voor bepaalde werkzaamheden voorgeschreven
kleding of uniform en onderscheidingstekenen te dragen.
2
Het deelnemen aan betogingen en optochten in het voorgeschreven uniform is de
ambtenaar slechts toegestaan, indien daarvoor door of namens het college
toestemming is gegeven.
3
Het is de ambtenaar verboden om bij gekleed gaan in uniform insignes of andere
onderscheidingstekens of in dienst uniformkledingstukken te dragen, een en ander
voor zover die niet van gemeentewege zijn verstrekt of voorgeschreven of tot het
dragen waarvan niet door het college vergunning is verleend. Dit verbod is niet van
toepassing ten aanzien van ordetekenen tot het aannemen of dragen waarvan door
het hoger bestuursorgaan verlof is verleend.
4
Bij afzonderlijke regeling kunnen regelen worden gesteld betreffende de
verstrekking, reiniging en herstelling van de in het eerste lid bedoelde kleding.
Standplaats
Artikel 15:1:18
1
De ambtenaar, die een bepaalde door het bestuursorgaan aangewezen functie
vervult, is verplicht te wonen binnen een bepaald gebied.
2
Het college kan ter uitvoering van het in het eerste lid bepaalde nadere regels
stellen.
Dienstwoning
Artikel 15:1:19
1
De ambtenaar is verplicht, indien hem door het college een dienstwoning is
aangewezen, deze te betrekken en zich ter zake van de bewoning en het gebruik te
gedragen naar de voorschriften die daaromtrent zijn gesteld.
2
Hij draagt de onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik
gemeenlijk voor rekening van de huurder zijn, tenzij terzake een afwijkende regeling
is vastgesteld.
Verbod betreden arbeidsterrein
Artikel 15:1:20
Aan de ambtenaar kan door of namens het college de toegang tot de kantoren,
werkplaatsen of andere arbeidsterreinen, dan wel het verblijf aldaar worden ontzegd.
Infectieziekten
Artikel 15:1:21
1
De ambtenaar die in contact staat of kort geleden gestaan heeft met een persoon,
die een ziekte heeft, waarvoor ingevolge het krachtens de Infectieziektenwet
bepaalde een nominatieve aangifteplicht geldt, mag zijn betrekking niet vervullen en
heeft geen toegang tot de dienstgebouwen,
-lokalen en -terreinen voor zolang de hoofdinspecteur of de inspecteur van het
staatstoezicht op de volksgezondheid niet heeft verklaard, dat hij het gevaar voor
overbrenging van een infectieziekte, of het gevaar dat hij verdacht moet worden te
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lijden aan zodanige ziekte, geweken acht.
De ambtenaar die verkeert in de in het vorige lid omschreven situatie, is verplicht
daarvan ten spoedigste kennis te geven aan het college. Hij is gehouden zich te
gedragen naar de door of vanwege het college gegeven aanwijzingen, waaronder
die met betrekking tot het ondergaan van een geneeskundig onderzoek.
De ambtenaar geniet over de tijd, gedurende welke het hem overeenkomstig het
bepaalde in dit artikel verboden is zijn betrekking te vervullen, zijn volledige
bezoldiging.

Reis- en verblijfkosten
Artikel 15:1:22
1
De ambtenaar heeft recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten ter zake van
reizen in het belang van de dienst.
2
Deze vergoeding wordt vastgesteld en uitgekeerd overeenkomstig de daarvoor door
het college gestelde regelen.
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Vergoeden van schade
Artikel 15:1:23
1
Aan de ambtenaar wordt de schade aan hem toebehorende kleding en uitrusting,
geen motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
zijnde, vergoed welke hij buiten zijn schuld of nalatigheid lijdt ten gevolge van de
vervulling van zijn betrekking, voor zover die schade niet bestaat uit de normale
slijtage dier goederen.
2
Aan de ambtenaar wordt schade vergoed aan een aan hem toebehorend motorrijtuig
in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen welke hij lijdt ten
gevolge van de vervulling van zijn betrekking, tenzij:
a
die schade bestaat uit de normale slijtage of
b
er sprake is van aan opzet of bewuste roekeloosheid grenzende
verwijtbaarheid of
c
de ambtenaar in de regel 10.000 of meer kilometers per jaar rijdt ten
behoeve van de dienst en per kilometer een vergoeding ontvangt gelijk aan
of hoger dan het belastingvrije bedrag per kilometer.
Gebruik motorrijtuig
Artikel 15:1:24
Het is de ambtenaar slechts toegestaan een hem toebehorend motorrijtuig in de zin van de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bij de vervulling van zijn betrekking te
gebruiken, indien en voor zover hem daartoe door of namens het college toestemming is
verleend. Aan deze toestemming kunnen bepaalde voorwaarden worden verbonden.
Artikel 15:1:25
Het college kan bepalen in welke niet elders voorziene gevallen schadeloosstelling en
vergoeding van kosten zullen worden verleend.
Volgen van een opleiding
Artikel 15:1:26
1
De ambtenaar is, indien het college dit bepalen, verplicht zich voor het volgen van
een bijzondere vakopleiding beschikbaar te stellen of enig ander door het college
nader aan te duiden onderwijs te volgen. De aan het volgen van het in dit artikel
bedoelde onderwijs verbonden kosten komen ten laste van de gemeente.
2

De ambtenaar, die een verplichting krijgt opgelegd, bedoeld in het eerste lid, kan
vooraf een terugbetalingsverplichting, overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 17
opgelegd krijgen, voor het geval hij vroegtijdig vertrekt.

Artikel 15:1:27
Aan de ambtenaar kunnen studiefaciliteiten worden verleend overeenkomstig hoofdstuk 17.
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Bijzondere prestaties
Artikel 15:1:28
Wegens buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke vervulling van de betrekking kan aan
de ambtenaar, naast een tevredenheidsbetuiging, een bijzondere beloning worden
toegekend overeenkomstig nader door het college te stellen regelen.
Artikel 15:1:29
Ter zake van niet-naleving van bepalingen welke redelijkerwijs niet kunnen worden geacht
de ambtenaar bekend te zijn, worden hem geen voordelen onthouden of nadelen
toegebracht.
Borstvoeding
Artikel 15:1:30
Aan de vrouwelijke ambtenaar, die een borstkind heeft, wordt gedurende ten hoogste 1 jaar
na de geboorte van het kind de gelegenheid gegeven haar kind te zogen dan wel de
borstvoeding te kolven.
Voorkomen benadeling lid Georganiseerd Overleg
Artikel 15:1:31
De gemeente draagt er zorg voor dat degene die als lid of als plaatsvervangend lid door een
organisatie is aangewezen voor de commissie bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, dan wel
activiteiten vervult waarvoor hij krachten artikel 6:4:2 buitengewoon verlof kan genieten, niet
uit hoofde van zijn lidmaatschap of activiteiten wordt benadeeld in zijn positie in de
gemeentelijke organisatie.
Klokkenluiders
Artikel 15:2
1.
Het college stelt een regeling vast voor het omgaan met vermoedens van
misstanden
2.
Ambtenaren en door het college aangewezen interne vertrouwenspersonen die
misstanden conform de vast te stellen regeling aan de orde stellen, mogen niet om
die reden worden ontslagen of anderszins in hun positie binnen de gemeente
benadeeld worden.
Artikel 15:3
1.
Het college stelt lokaal een regeling kinderopvang vast.
2.
De ambtenaar die als ouder in een familierechtelijke betrekking staat tot een kind
van 0 tot en met 12 jaar, onderscheidenlijk de ambtenaar die blijkens verklaringen uit
het bevolkingsregister op hetzelfde adres woont als een kind van 0 tot en met 12 jaar
en duurzaam de opvoeding van dat kind op zich heeft genomen, kan gebruik maken
van een kinderopvangregeling

Carlar hoofdstuk 15

suppl miv 01012013

8

