Hoofdstuk 10d

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen
Artikel 10d:1 Werkingssfeer
Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die als gevolg van een
organisatieverandering boventallig is geworden of op grond van artikel 8:5, 8:6 of 8:8
ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen is.
Artikel 10d:2 Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. aanvullende uitkering: uitkering tijdens de werkloosheidsuitkering;
b. bezoldiging: het gemiddelde van de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, berekend over
een periode van 12 maanden direct voorafgaand aan de start van de re-integratiefase of
de start van het Van werk naar werk-traject, vermeerderd met de vakantietoelage en de
eindejaarsuitkering; deze wordt geïndexeerd met de generieke salarisverhoging in de
gemeentelijke sector;
c. gemeentelijke sector: de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die de CAR van
toepassing hebben verklaard;
d. boventalligheid: de situatie dat een ambtenaar wegens reorganisatie niet kan terugkeren
in de formatie na de reorganisatie;
e. na-wettelijke uitkering: de uitkering na afloop van de werkloosheidsuitkering;
f. werkloosheid: werkloosheid als bedoeld in de Werkloosheidswet, waarbij het
arbeidsurenverlies voortvloeit uit de beëindiging van de aanstelling of
arbeidsovereenkomst bij de gemeente;
g. werkloosheidsuitkering: uitkering op grond van de Werkloosheidswet, welke uitkering
voortvloeit uit de aanstelling of arbeidsovereenkomst met de gemeente.
Paragraaf 2

Samenloop met lokale afspraken

Artikel 10d:3 Samenloop met lokale afspraken
1. Er kunnen lokaal aanvullende afspraken worden gemaakt op de bepalingen in dit hoofdstuk.
2. Wanneer voor 26 juni 2012 lokaal andere afspraken zijn overeengekomen, dan die in dit
hoofdstuk zijn gesteld, bespreken college en vakorganisaties in de Commissie voor
Georganiseerd Overleg wanneer tot herziening zal worden overgegaan van deze lokale
afspraken.

Paragraaf 3 Rechten bij ontslag op grond van artikel 8:8
Artikel 10d:4 Rechten bij ontslag op grond van artikel 8:8
1. Voor de ambtenaar die op grond van artikel 8:8 ontslagen wordt, treft het college een
passende regeling.
2. De ambtenaar wordt over de inhoud van de regeling voorafgaand door het college
gehoord.
3. Het college betrekt bij de vaststelling van de regeling de inhoud van de paragraaf over
aanvullende uitkering bij ontslag uit dit hoofdstuk, voor zover dit redelijk en billijk is.
Paragraaf 4 Procedure van re-integratie bij ontslag op grond van onbekwaamheid of
ongeschiktheid (art 8:6)
Artikel 10d:5 Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. re-integratiefase: de fase voorafgaand aan ontslag, waarin door middel van een
reintegratieplan afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de re-integratie van de
ambtenaar het best tot stand kan komen en hieraan uitvoering wordt gegeven met als
doel werkloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen;
Carlar hoofdstuk 10d

m.i.v. 01-03-2013

1

b. re-integratieplan: het plan van aanpak waarin de re-integratie-inspanningen van
gemeente en de ambtenaar beschreven staan, die tot doel hebben de re-integratie van
de ambtenaar te bevorderen;
Artikel 10d:6 Re-integratiefase voor ontslag
1. De ambtenaar die ontslagen wordt op grond van artikel 8:6 heeft recht op een reintegratiefase.
2. De re-integratiefase begint met een besluit tot ontslag op grond van artikel 8:6.
3. De re-integratiefase gaat in op de eerste werkdag na verzending of overhandiging van het besluit
tot ontslag.
4. De re-integratiefase is afhankelijk van de duur van het dienstverband bij de gemeente,waaruit
ontslag plaatsvindt. Hierbij wordt de duur van het dienstverband gerekend vanaf de datum van
indiensttreding bij de gemeente, waaruit ontslag plaatsvindt, tot de datum van de start van de reintegratiefase.
5. De duur van de re-integratiefase bedraagt bij een dienstverband van:
a. 2 tot 10 jaar 4 maanden
b. 10 tot 15 jaar 8 maanden
c. 15 jaar of meer 12 maanden.

Einde re-integratiefase
Artikel 10d:7
1. De re-integratiefase eindigt eerder dan na afloop van de voor de ambtenaar geldende
termijn, indien de ambtenaar voor het aflopen van deze fase al dan niet in deeltijd een
andere functie binnen of buiten de gemeente aanvaardt.
2. De re-integratiefase eindigt eerder en het ontslag op grond van artikel 8:6 gaat direct in,
indien de ambtenaar zich tijdens de re-integratiefase niet houdt aan de afspraken uit het
re-integratieplan.
3. Indien de re-integratiefase eerder eindigt om de in het tweede lid genoemde reden,
vervallen de rechten op een aanvullende uitkering en een na-wettelijke uitkering.

Artikel 10d:8
1. De re-integratiefase wordt verlengd wanneer het college zich tijdens de re-integratiefase
niet houdt aan de afspraken uit het re-integratieplan.
2. De verlenging duurt minimaal een maand en maximaal de helft van de oorspronkelijke reintegratiefase.
3. Tijdens de verlengde re-integratiefase herstelt het college de nalatigheid naar de mate
waarin dat mogelijk is.
4. Tijdens de verlengde re-integratiefase blijven de gemaakte afspraken uit het reintegratieplan van kracht.
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Artikel 10d:9 Verlenging re-integratiefase door middel van levensloop
1. De ambtenaar kan het college verzoeken de re-integratiefase met maximaal 12 maanden
te verlengen door gebruik te maken van de mogelijkheid van onbetaald verlof als bedoeld
in artikel 6:9.
2. Het college stemt alleen in met het verzoek indien de ambtenaar tijdens de
reintegratiefase redelijkerwijs niet heeft kunnen voldoen aan zijn reintegratieverplichtingen en indien:
a. onbetaald verlof wordt opgenomen voor de volledige arbeidsduur; en
b. de ambtenaar tijdens het onbetaald verlof levenslooptegoed opneemt op grond van
de gemeentelijke levensloopregeling; en
c. tijdens de verlengde re-integratiefase activiteiten worden ondernomen of voortgezet
die de re-integratie bevorderen.
3. Het college en de ambtenaar maken nadere afspraken over de voorwaarden waaronder
de inspanningen van het college en de ambtenaar, zoals deze zijn neergelegd in het
reintegratieplan, tijdens de verlenging van de re-integratiefase worden voortgezet.
4. Artikel 10d:7 is tijdens de verlenging van de re-integratiefase van overeenkomstige
toepassing
Artikel 10d:10 Re-integratieplan
1. Het college stelt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na aanvang van de
re-integratiefase een re-integratieplan op.
2. De ambtenaar wordt over de inhoud van het plan voorafgaand door het college gehoord.
3. In het re-integratieplan worden afspraken opgenomen over de re-integratie-inspanningen
die van het college en de ambtenaar verlangd worden. In het re-integratieplan staan in
ieder geval afspraken over:
- verlof, voor zover dat nodig is, voor activiteiten die neergelegd zijn in het
reintegratieplan;
- scholing, indien die gevolgd gaat worden, welke scholing, het begin van die scholing,
- het einde van die scholing, de betaling en de te behalen resultaten;
- opstellen arbeidsmarktprofiel;
- sollicitatieactiviteiten.
4. In het re-integratieplan worden afspraken gemaakt over de kosten voor de verschillende
activiteiten uit het re-integratieplan. De kosten voor de activiteiten uit het re-integratieplan
komen, mits redelijk en billijk, volledig voor rekening van het college, met een maximum
van € 7.500,=.
Paragraaf 5 Van werk naar werk-begeleiding bij boventalligheid
Algemene bepalingen
Artikel 10d:11 Toepassingsbereik
Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die door het college boventallig wordt
verklaard, en die op de datum waarop deze boventalligheid ingaat, een dienstverband van
tenminste twee jaar heeft bij de betreffende gemeente.
Artikel 10d:12 Duur van een Van werk naar werk-traject
De boventallig verklaarde ambtenaar heeft recht op een Van werk naar werk-traject dat
maximaal twee jaar duurt, tenzij het college besluit tot verlenging op grond van artikel 10d:20
en artikel 10d:22.
Artikel 10d:13 Inspanningsverplichting
In het Van werk naar werk-traject leveren zowel de boventallig verklaarde ambtenaar als het
college een actieve bijdrage aan de uitvoering van het Van werk naar werk-traject. De Van
werk naar werk-inspanningen zijn gericht op plaatsing van de ambtenaar in een passende
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dan wel geschikte functie, of aanvaarding door de ambtenaar van een functie buiten de
gemeente.
Artikel 10d:14 Start Van werk naar werk-traject
Het Van werk naar werk-traject start op de dag waarop het besluit tot boventalligverklaring in
werking is getreden
Inhoud Van werk naar werk-traject
Artikel 10d:15 Van werk naar werk-onderzoek
1. Om richting te geven aan het Van werk naar werk-traject onderzoeken college en
ambtenaar gezamenlijk de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de ambtenaar,
binnen en buiten de gemeente. Hierbij worden tevens de kansen van de ambtenaar op
de regionale arbeidsmarkt onderzocht.
2. Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek kan een gecertificeerd loopbaanadviseur
worden ingeschakeld.
3. Het Van werk naar werk-onderzoek kan van start gaan vóór de datum waarop het Van
werk naar werk-traject begint en is uiterlijk binnen een maand na die datum afgerond.

Artikel 10d:16 Van werk naar werk-contract
1. Binnen drie maanden na afronding van het Van werk naar werk-onderzoek stellen
college en ambtenaar een Van werk naar werk-contract op.
2. Het in het eerste lid bedoelde contract bevat de doelen, de voorzieningen die nodig zijn
om deze doelen te bereiken, nadere afspraken en daaraan verbonden termijnen.
3. Afspraken kunnen worden gemaakt over:
- het al dan niet toekennen van professionele begeleiding en de tijdsduur daarvan;
- het al dan niet elders opdoen van werkervaring;
- de werkzaamheden die de ambtenaar gedurende het Van werk naar werk-traject
verricht;
- het al dan niet volgen van een opleiding en het daarvoor beschikbare budget;
- eventuele beperkingen van de ambtenaar, die zijn gebleken uit het Van werk naar
werk-onderzoek;
- de tijd die de ambtenaar beschikbaar heeft voor sollicitatieactiviteiten en andere
inspanningen gericht op het vinden van een nieuwe werkkring. Deze tijd bedraagt
tenminste 20% van de omvang van de aanstelling;
- het al dan niet gebruik maken van specifieke flankerende voorzieningen, zoals
bedoeld in het artikel 17:7.
4. De noodzakelijke kosten van het Van werk naar werk-traject komen tot een bedrag van €
7.500,- voor rekening van het college. Ten aanzien van kosten die dit bedrag overstijgen
neemt het college een afzonderlijk besluit.
Artikel 10d:17 Uitvoering van het Van werk naar werk-contract
Vanaf de start van de uitvoering van het Van werk naar werk-contract wordt de nakoming
van de wederzijds gemaakte afspraken gevolgd. Iedere drie maanden wordt de voortgang in
het traject geëvalueerd. Hiervan wordt een verslag opgemaakt
Verlenging en einde Van werk naar werk-traject
Artikel 10d:18 Einde Van werk naar werk-traject
Het Van werk naar werk-traject eindigt op het moment dat de ambtenaar - al dan niet in
deeltijd - een andere functie binnen of buiten de gemeente aanvaardt, op grond van ontslag
op eigen verzoek of ontslag om een andere reden .
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Artikel 10d:19 Tussentijdse beëindiging
1. Het Van werk naar werk-traject eindigt, indien de ambtenaar plaatsing in een passende
of geschikte functie binnen de gemeente of de aanvaarding van een aangeboden functie
buiten de gemeente weigert.
2. Het college kan eveneens besluiten tot tussentijdse beëindiging van het Van werk naar
werk-traject en ontslag, indien de ambtenaar zich niet houdt aan de afspraken uit het Van
werk naar werk-contract.
3. Indien het Van werk naar werk-traject eerder eindigt om de in het eerste of tweede lid
genoemde reden, wordt de ambtenaar ontslag verleend op grond van artikel 8:3 met
ingang van de dag volgend op die waarop het Van werk naar werk-traject is beëindigd. In
dit geval kan het college aangeven dat sprake is van verwijtbare werkloosheid en
vervallen de Rechten op een aanvullende uitkering en een na-wettelijke uitkering.
Artikel 10d:20 Advies loopbaanadviseur
1. Indien het Van werk naar werk-traject na verloop van 21 maanden sinds de start ervan
niet met een positief resultaat is afgesloten of om een andere reden is beëindigd, brengt
een gecertificeerd loopbaanadviseur binnen een maand een advies uit aan het college
over het vervolgtraject. Hierbij worden in ieder geval de evaluatieverslagen als bedoeld in
artikel 10d:17 in acht genomen. De ambtenaar ontvangt een afschrift van het advies.
2. Het advies bedoeld in het eerste lid gaat in op de vraag of voortzetting van het Van werk
naar werk-traject zinvol is, gelet op de vooruitzichten op korte termijn en de mate waarin
voortzetting de kans op een passende of geschikte functie binnen afzienbare termijn
vergroot.
3. Het college beslist of het advies van de loopbaanadviseur wel of niet wordt
overgenomen.
Artikel 10d:21 Reguliere beëindiging Van werk naar werk-traject
1. Na ontvangst van het advies van de loopbaanadviseur beslist het college over het
vervolg van het Van werk naar werk-traject, en stelt de ambtenaar in kennis van deze
beslissing.
2. Indien het Van werk naar werk-traject na verloop van 24 maanden niet wordt
voortgezet wordt de ambtenaar ontslag verleend op grond van artikel 8:3.
3. Het ontslag als bedoeld in het tweede lid gaat in op de eerste dag na afloop van de
Van werk naar werk-termijn van twee jaar.
Artikel 10d:22 Verlenging Van werk naar werk-traject
1. Indien er zekerheid is, in de vorm van een schriftelijke toezegging van een werkgever,
dat binnen een half jaar een functie voor de ambtenaar kan worden gevonden, of indien
voortzetting van het Van werk naar werk-traject de kans op het vinden van een passende
of geschikte functie aantoonbaar vergroot, kan het college besluiten het Van werk naar
werk-traject te verlengen. Deze verlenging beslaat een redelijke en nader
gespecificeerde periode en kan niet meer dan één keer worden verleend.
2. Indien aan het einde van de periode van verlenging het Van werk naar werk-traject niet
tussentijds is beëindigd, verleent het college de ambtenaar ontslag op grond van artikel
8:3.
3. Het ontslag als bedoeld in het tweede lid gaat in op de eerste dag na afloop van de periode
waarmee het Van werk naar werk-traject is verlengd.

Artikel 10d:23 Niet-nakoming van afspraken uit Van werk naar werk-contract
1. Indien één van beide partijen van mening is dat de andere partij zich niet houdt aan de
afspraken zoals vastgelegd in het Van werk naar werk-contract, maakt deze partij dit aan
de andere partij in een gesprek kenbaar. Dit gesprek is erop gericht gezamenlijk
afspraken te maken over verbetering.
2. Indien één van beide partijen na het gesprek zoals bedoeld in het eerste lid in gebreke is
gebleven ten aanzien van de in het Van werk naar werk-contract vastgelegde afspraken
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kan de andere partij eisen dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van het contract.
Deze partij maakt dit schriftelijk aan de andere partij kenbaar.
3. Ingeval de ambtenaar van het in het tweede lid bedoelde recht gebruik maakt, kan hij
eisen dat het Van werk naar werk-traject wordt verlengd. Deze verlenging bedraagt een
redelijke termijn, waarbij de periode die door de niet-nakoming verloren is gegaan als
richtlijn kan dienen. Gedurende de periode van verlenging herstelt het college zoveel als
mogelijk de gebreken die bij de uitvoering van het Van werk naar werk-contract zijn
ontstaan.
4. Ingeval het college van het in het tweede lid bedoelde recht gebruik maakt, kan hij het
Van werk naar werk-traject tussentijds beëindigen op grond van artikel 10d:19 tweede lid
en ontslag verlenen op grond van artikel 8:3.
5. Indien over de nakoming van de afspraken in het Van werk naar werk-contract of de
mogelijkheden zoals vastgelegd in dit artikel een geschil ontstaat, kunnen partijen
ditgeschil voorleggen aan de paritaire commissie.
Paritaire commissie voor toezicht op Van werk naar werk-trajecten
Artikel 10d:24 Paritaire commissie
1. Het college stelt een paritair samengestelde commissie in, die desgevraagd toeziet
op de individuele toepassing van de bepalingen in deze paragraaf.
2. Zowel de ambtenaar als het college kan een geschil over de uitvoering van het Van
werk naar werk-contract, als bedoeld in artikel 10d:23, vijfde lid, voorleggen aan deze
commissie.
3. De commissie brengt over een in het tweede lid bedoeld geschil een bindend advies uit.
4. Het college stelt een reglement vast waarin de samenstelling, bevoegdheden en
werkwijze van de commissie worden vastgelegd.
Paragraaf 6 Aanvullende uitkering
Artikel 10d:25 Aanvullende uitkering
1. Recht op een aanvullende uitkering heeft de ambtenaar die:
a. op grond van artikel 8:6 is ontslagen en de re-integratiefase heeft doorlopen, waarbij
de situatie zoals beschreven in artikel 10d:7 tweede en derde lid niet aan de orde is;
of

b. op grond van artikel 8:3 is ontslagen en het Van werk naar werk-traject heeft
doorlopen, waarbij de situatie zoals beschreven in artikel 10d:19 niet aan de orde
is;en
c. recht heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet en deze ook
daadwerkelijk ontvangt.
2. Voorwaarde voor het verkrijgen van een aanvullende uitkering is dat de ambtenaar ten
aanzien van iedere betaling van de aanvullende uitkering alle gegevens aan de
gemeente overlegt die van invloed kunnen zijn op de hoogte van zijn aanvullende
uitkering.
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Artikel 10d:26 Hoogte aanvullende uitkering bij ontslag
1. De aanvullende uitkering kent twee fases.
2. Gedurende de eerste fase bedraagt de aanvullende uitkering:
a. voor ambtenaren met een bezoldiging tot een bedrag van € 4.375,= 10% van de
bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is;
b. voor ambtenaren met een bezoldiging vanaf € 4.375,= tot een bedrag van € 5.250,=
20% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is;
c. voor ambtenaren met een bezoldiging vanaf € 5.250,= 30% van de bezoldiging naar
rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.
3. Gedurende de tweede fase bedraagt de aanvullende uitkering:
a. voor ambtenaren met een bezoldiging van € 4.375,= tot een bedrag van € 5.250,=
10% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is;
b. voor ambtenaren met een bezoldiging van € 5.250,= tot een bedrag van € 6.560,=
20% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is;
c. voor ambtenaren met een bezoldiging vanaf € 6.560,= 30% van de bezoldiging naar
rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.
Artikel 10d:27 Duur aanvullende uitkering bij ontslag
1. De eerste fase van de aanvullende uitkering is één jaar, te rekenen vanaf de dag na
de dag van ontslag.
2. De tweede fase van de aanvullende uitkering begint direct na afloop van de eerste
fase en duurt tot het einde van de werkloosheidsuitkering
Artikel 10d:28 Sancties
1. Wanneer op grond van de Werkloosheidswet een sanctie wordt toegepast op de
werkloosheidsuitkering, wordt deze sanctie evenredig toegepast op de aanvullende
uitkering.
2. Het college stelt voor de toepassing van sancties naast de sanctie op grond van het
eerste lid, een sanctiebeleid op.
3. Wanneer op grond van de Werkloosheidswet een sanctie wordt toegepast kan het
college besluiten om het recht op na-wettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk te laten
vervallen.
4. Het college stelt ter uitvoering van het derde lid nadere regels op.
Artikel 10d:29 Einde aanvullende uitkering
De aanvullende uitkering eindigt als de uitkeringsduur is verstreken.
Paragraaf 7 Na-wettelijke uitkering
Artikel 10d:30 Na-wettelijke uitkering
1. De ambtenaar die recht had op een aanvullende uitkering heeft recht op een na-wettelijke
uitkering indien:
a. de werkloosheid direct aansluitend op de werkloosheidsuitkering voortduurt;
b. hij ten aanzien van iedere betaling alle gegevens aan de gemeente overlegt die van
invloed kunnen zijn op de hoogte van zijn na-wettelijke uitkering.
2. Bij ontslag op grond van artikel 8:6 geldt als voorwaarde dat het ontslag gelegen is in
omstandigheden binnen de werksfeer.
Artikel 10d:31 Hoogte na-wettelijke uitkering
1. De na-wettelijke uitkering bij werkloosheid voor 36 uur of meer heeft de hoogte van de WWuitkering, als deze zou zijn voortgezet.
2. Wanneer sprake is van minder dan 36 uur werkloosheid, wordt het bedrag van de uitkering
berekend naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.
3. De na-wettelijke uitkering en het inkomen dat de ambtenaar uit of in verband met arbeid ontvangt,
mag een hoogte van 90% van de oude bezoldiging niet overschrijden. Het meerdere wordt gekort
op de na-wettelijke uitkering.
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Artikel 10d:32 Duur na-wettelijke uitkering
De na-wettelijke uitkering is één maand per dienstjaar in de gemeentelijke sector maal een
correctiefactor. De correctiefactor is
a. 1,4 voor dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar
b. 2 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 tot de leeftijd van 50 jaar
c. 3 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar.
Artikel 10d:33 Einde na-wettelijke uitkering
1. De na-wettelijke uitkering eindigt wanneer de uitkeringsduur is verstreken.
2. De na-wettelijke uitkering eindigt wanneer de werkloosheid eindigt.
3. De na-wettelijke uitkering eindigt op de eerste dag van de maand volgend op die waarin
de ambtenaar de leeftijd van 62 jaar en 9 maanden bereikt heeft.
Artikel 10d:34 Sancties na-wettelijke uitkering
Het college stelt een sanctiebeleid op, op grond waarvan sancties worden toegepast op de
uitbetaling van de na-wettelijke uitkering. Onderdeel van de sanctieregeling is de plicht die
de ambtenaar heeft om het college te informeren over alles wat van invloed kan zijn op de
duur en hoogte van de na-wettelijke uitkering.
Artikel 10d:35 Afkoop
1. Het college kan eenmalig, aan het begin van de uitkeringsperiode, op verzoek van de
ambtenaar, toestemming geven voor afkoop van de na-wettelijke uitkering.
2. Het college bepaalt de hoogte van het afkoopbedrag en de voorwaarden waaronder de
afkoop verstrekt wordt.
Paragraaf 8 Bijzondere uitkering bij ontslag ingeval van minder dan 35%
arbeidsongeschiktheid
Artikel 10d:36 Bijzondere uitkering bij ontslag of definitieve herplaatsing ingeval van
minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
1. De ambtenaar die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is en die gedurende het
derde ziektejaar, bedoeld in artikel 7:16, derde lid, is ontslagen op grond van artikel 8:5
dan wel definitief is herplaatst op grond van artikel 7:16, heeft recht op een bijzondere
uitkering indien en voor zolang hij arbeid heeft voor ten minste de restverdiencapaciteit,
zoals deze door UWV definitief is vastgesteld.
2. Voorwaarde voor het recht op de bijzondere uitkering is dat de ambtenaar ten aanzien
van iedere betaling alle gegevens aan de gemeente overlegt die van invloed kunnen zijn
op de hoogte van zijn bijzondere uitkering.
Artikel 10d:37 Hoogte bijzondere uitkering bij ontslag op grond van artikel 8:5 of
definitieve herplaatsing op grond van artikel 7:16
1. De bijzondere uitkering bedraagt 75% van het verschil tussen het totaalinkomen uit of in
verband met arbeid en de bezoldiging voorafgaand aan aanvaarding van de nieuwe
arbeid.
2. Op de bijzondere uitkering wordt de werkloosheidsuitkering in mindering gebracht.
Artikel 10d:38 Duur bijzondere uitkering bij ontslag op grond van artikel 8:5 of
definitieve herplaatsing op grond van artikel 7:16
De maximale duur van de bijzondere uitkering is 5 jaar na aanvaarding van de nieuwe
arbeid.
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Artikel 10d:39 Overgangsrecht
1. In afwijking van artikel 10d:31 is de duur van de na-wettelijke uitkering voor de
ambtenaar die:
a. op 1 juli 2008 20 dienstjaren of meer had in de gemeentelijke sector en
b. ontslagen wordt binnen 10 jaar na 1 juli 2008 gelijk aan (0,25 + (0,195 + 0,015 * (X21)) * (X - Y) - (X-18) / 12 -2) jaar, met dien verstande dat de factor (X-18)
gemaximeerd wordt op 38. Factor X staat hierbij voor de leeftijd in hele jaren op de
dag van ontslag; factor Y voor de indiensttreedleeftijd in de gemeentelijke sector.
2. De duur van de overgangsuitkering is gelijk aan (0,25 + (0,195 + 0,015 * (X-21)) * (X - Y)
-(X-18) / 12 -2) jaar, met dien verstande dat de factor (X-18) gemaximeerd wordt op
38.Factor X staat hierbij voor de leeftijd in hele jaren op de dag van ontslag; factor Y voor
de indiensttreedleeftijd in de gemeentelijke sector.
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