Hoofdstuk 6

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie
Artikel 6:1
In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging.
Artikel 6:1:1
1
De vakantie, waarop de ambtenaar recht heeft ingevolge artikel 6:1, wordt verleend, tenzij de
belangen van de dienst zich daartegen verzetten en toepassing wordt gegeven aan het
bepaalde in artikel 6:2:4, eerste lid, dan wel toepassing wordt gegeven aan artikel 6:2:6.
2
De vakantie wordt verleend door de leidinggevende die volgens de organisatieschema's
direct boven de verlof vragende ambtenaar is geplaatst.
Artikel 6:2
1. De vakantie van de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt ten minste 158,4 uur per
kalenderjaar. Hiervan is 144 uur per kalenderjaar wettelijk verlof.
2. Voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) kan de ambtenaar verzoeken in het
daaropvolgende kalenderjaar de arbeidsduur per jaar mogen overschrijden met – bij een
volledige betrekking – een maximum van 50,4 uren en deze uren om te zetten in vakantie als
bedoeld in het eerste lid. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een arbeidsduur van minder
dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.
3. Het college wijst een verzoek als bedoeld in het vorige lid toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of
dienstbelangen zich daartegen verzetten.

Artikel 6:2:1
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:2 wordt aan een ambtenaar met een volledige
betrekking jaarlijks 28,8 uren balansverlof toegekend.
2.
De duur van het balansverlof van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele
arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, wordt naar evenredigheid verminderd.
3.
De ambtenaar die gebruik maakt van de in hoofdstuk 5a bedoelde regeling heeft een recht op
balansverlof.
4.
De ambtenaar die op 31 december 2009 in dienst was van de gemeente Voorst en op die
datum op enige grond 43,2 uren extra verlof genoot of een evenredig deel daarvan bij een
formele arbeidsduur van minder dan 36 uren per week, behoudt zijn aanspraak op de
toegekende extra uren verlof, onder het vervallen van het recht op balansverlof. De
aanspraak vervalt bij gebruikmaking van de in hoofdstuk 5a bedoelde regeling.
5.
De aan de ambtenaar toekomende vakantie op basis van het bepaalde in artikel 6:2 en dit
artikel wordt verder vermeerderd met 14,4 uren voor de ambtenaren:
a. bedoeld in artikel 3:3, indien de toelage onregelmatige dienst 10% of meer per maand
bedraagt;
b. bedoeld in artikel 3:3:1, voor zover de daar genoemde verplichting regelmatig en in
belangrijke mate op de ambtenaar rust.
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Artikel 6:2:2
1
De vakantie kan worden opgesplitst, maar wordt als regel voor ten minste 2/3 deel, doch in
elk geval voor ten minste tien werkdagen, aaneensluitend verleend.
2
De vakantie wordt desverlangd zoveel mogelijk, in het bijzonder voor wat betreft de
aaneengesloten periode, bedoeld in het eerste lid, verleend in het tijdvak van 1 mei tot 1
oktober.
De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld vakantie op te nemen op officiële feestdagen,
samenhangend met geloof en/of culturele achtergrond anders dan de feestdagen genoemd in
artikel 4:5 lid 3, bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap van bloed- en aanverwanten in
de eerste en tweede graad en bij verhuizing.
3
De beslissing omtrent de tijdstippen waarop de vakantie zal worden verleend, alsmede die
omtrent de tijdvakken waarin de vakantie eventueel zal worden gesplitst, berust bij het
bestuursorgaan dat de vakantie verleent. Bij die beslissing wordt, voor zover de belangen van
de dienst en die van de andere ambtenaren die toelaten, zoveel mogelijk rekening gehouden
met de wensen van de ambtenaar.
Vakantieopbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid en andere redenen van afwezigheid
Artikel 6:2:3
1
De ambtenaar die in de loop van een kalenderjaar is aangesteld of wordt ontslagen heeft
recht op een duur van de vakantie naar rato van de tijd dat hij zijn betrekking vervult.
2
Voor de ambtenaar die door oorzaken anders dan die bedoeld in het eerste lid, niet
gedurende het volle kalenderjaar zijn betrekking vervult, wordt de duur van de vakantie naar
evenredigheid verminderd, behoudens het bepaalde in het derde lid.
3
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:1:1, eerste lid, wordt een vermindering bedoeld in het
tweede lid niet toegepast:
a.
gedurende afwezigheid wegens zwangerschap en bevalling;;
b.
gedurende afwezigheid wegens ziekte.
4.
Indien aan de ambtenaar op zijn verzoek vakantie wordt verleend op werkdagen, waarop hij
wegens ziekte geheel of gedeeltelijk zijn arbeid niet kan verrichten, wordt het aantal vakantieuren van de ambtenaar verminderd met het aantal uren dat hij op de dag zou werken als hij
niet ziek zou zijn geweest.
5
Voor vakantie-uren waarop de ambtenaar aanspraak heeft, maar die met ingang van de dag
van ontslag nog niet zijn verleend wordt een vergoeding gegeven. Deze vergoeding is gelijk
aan het uurloon van de ambtenaar voor elk niet verleend vakantie-uur.
Artikel 6:2:4
1
Is aan de ambtenaar om redenen van dienstbelang in enig kalenderjaar de vakantie niet of
niet geheel verleend, dan wordt hem die nog niet genoten vakantie zoveel mogelijk in het
eerstvolgende, doch uiterlijk voor het einde van het tweede volgende kalenderjaar verleend.
2
Indien het belang van de dienst het onvermijdelijk maakt, dat de vakantie of het
aaneengesloten gedeelte daarvan wordt genoten buiten het in artikel 6:2:2, tweede lid,
genoemde tijdvak, kan door het college de duur van de vakantie of het aaneengesloten deel
daarvan met 1/3 worden verlengd.
Artikel 6:2:5
1
Verleende vakantie kan worden ingetrokken, wanneer dringende redenen van dienstbelang
zulks noodzakelijk maken. Indien ten gevolge daarvan de ambtenaar op een bepaalde
werkdag slechts gedeeltelijk vakantie genoot, worden de genoten vakantie-uren van die
werkdag niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal genoten vakantieuren.
2
Indien de ambtenaar ten gevolge van de intrekking van de vakantie geldelijke schade lijdt,
wordt deze schade hem vergoed.
Artikel 6:2:6
1
Indien in enig kalenderjaar de vakantie geheel of gedeeltelijk niet is verleend:
a
op verzoek van de ambtenaar;
b
als gevolg van afwezigheid wegens ziekte die niet aan de schuld of nalatigheid van
de ambtenaar is te wijten of
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als gevolg van verblijf in militaire dienst anders dan voor eerste oefening, wordt de
niet genoten vakantie in een volgend kalenderjaar verleend, tenzij het belang van de
dienst of de belangen van de andere ambtenaren zich daartegen verzetten.
Een verzoek als bedoeld onder a kan achterwege blijven, indien de niet genoten verlofuren in
enig kalenderjaar maximaal de helft bedraagt van het aantal verlofuren, exclusief de uren, die
zijn overgeboekt uit het vorige jaar, dat de medewerker is toegekend..
De wegens ziekte tijdens een vakantie niet genoten vakantie-uren worden als niet verleend
beschouwd, indien de ambtenaar aannemelijk kan maken dat hij, ware hem geen vakantie
verleend, op die uren verhinderd zou zijn geweest zijn betrekking te vervullen.
Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt met dien verstande, dat de ambtenaar in enig
kalenderjaar nimmer meer vakantie-uren kan opnemen dan anderhalf maal het hem bij of
krachtens artikel 6:2:1 toekomende aantal uren tenzij op een desbetreffend verzoek van de
ambtenaar uitdrukkelijk anders is beslist.

Artikel 6:2:7
Aan de ambtenaar die tijdens zijn vakantie bepaalde voordelen welke aan zijn betrekking zijn
verbonden derft, kan deswege een vergoeding worden toegekend.

Vervaltermijn wettelijk verlof
Artikel 6:2a
1.
Indien in een kalenderjaar het wettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen, vervalt
dit verlof 12 maanden na het einde van het kalenderjaar, tenzij de ambtenaar tot aan dat
tijdstip om medische redenen redelijkerwijs niet in staat is geweest om dit vakantieverlof op te
nemen, of dit vanwege het dienstbelang niet mogelijk is geweest.
2.
Een ambtenaar kan een verzoek indienen om zijn wettelijk verlof gedeeltelijk in te zetten voor
een langere verlofperiode. Het college kan daarbij de in lid 1 genoemde termijn verlengen.
Verjaringstermijn bovenwettelijk verlof
Artikel 6:2b
Indien in een kalenderjaar het bovenwettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen, verjaart
dit verlof 60 maanden na het einde van dat kalenderjaar.
Vakantietoelage
Artikel 6:3
1
De ambtenaar heeft aanspraak op een vakantietoelage voor elke maand waarover hij als
zodanig bezoldiging heeft genoten.
Indien een ambtenaar in de loop van een maand zijn betrekking gaat vervullen dan wel wordt
ontslagen, ontvangt hij een evenredig deel van de vakantietoelage over die maand.
2
De vakantietoelage bedraagt per kalendermaand 8% van de voor de ambtenaar in die maand
geldende bezoldiging, met dien verstande dat aan de ambtenaar ten minste het bedrag wordt
uitbetaald dat gelijk is aan de voor ambtenaren vastgestelde minimum vakantietoelage, welk
bedrag bij het vervullen van een onvolledige betrekking naar evenredigheid wordt verminderd.
Artikel 6:3:1
1
De vakantietoelage, bedoeld in artikel 6:3, wordt eenmaal per kalenderjaar uitbetaald over de
periode van 12 maanden, beginnende met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar.
In afwijking van het bepaalde in de vorige zin vindt uitbetaling ook plaats bij ontslag van de
ambtenaar.
2
a
Artikel 6:3, alsmede het eerste lid van dit artikel zijn niet van toepassing op de
ambtenaar, die in werkelijke dienst is of te werk is gesteld in de zin van artikel 9 van
de Wet gewetensbezwaren militaire dienst;
b
Aan de ambtenaar die ingevolge wettelijke verplichting anders dan voor
herhalingsoefeningen als militair in werkelijke dienst is, of te werk is gesteld in de zin
van artikel 9 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst en die vervangende
dienst gedurende negen maanden heeft vervuld, wordt een bedrag uitgekeerd, dat
gelijk is aan het verschil tussen het bedrag, dat hij als vakantie-uitkering uit hoofde
van zijn militaire dienst of tewerkstelling in de zin van de Wet gewetensbezwaren
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militaire dienst ontvangt en het bedrag aan vakantietoelage - mits dit hoger is - dat hij
zou hebben ontvangen indien de voorgaande leden op hem van toepassing zouden
zijn en de toelage zou zijn berekend op basis van de volle aan zijn betrekking
verbonden bezoldiging.
Bij de toepassing van dit artikel wordt in acht genomen dat de tijd gedurende welke bij wijze
van disciplinaire straf of uit hoofde van schorsing een gedeelte van de bezoldiging wordt
ingehouden buiten beschouwing wordt gelaten, indien en voorzover dat bij de strafoplegging
of schorsing is bepaald. Artikel 8:15:2, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.
Met betrekking tot de uitvoering van dit artikel kan het college nadere regels stellen.

Buitengewoon verlof
Artikel 6:4
1. De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op calamiteiten- en ander kort
verzuimverlof of kraamverlof heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn
bezoldiging.
2. In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald in welke andere gevallen aan de
ambtenaar door het college buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging kan worden
verleend.
3. In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald in welke gevallen het college
buitengewoon verlof kan verlenen aan de ambtenaar die lid is van een op grond van artikel
12:1, derde lid, toegelaten organisatie.
4. In de situatie dat er tijdens de non-activiteit elders pensioen wordt opgebouwd, is het verhaal
van de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en
aanvullende uitkering gelijk aan de bijdrage die voor de ambtenaar is verschuldigd.

Artikel 6:4:1
1
Het college verleent aan de ambtenaar buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging op
de dag dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ambtenaar wordt voltrokken.
2
De ambtenaar meldt tenminste twee weken tevoren aan het college wanneer het huwelijk of
het registreren van het partnerschap zal plaatsvinden.
Langdurend zorgverlof
Artikel 6:4:1a
1
De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op langdurend zorgverlof heeft over de
uren dat hij dit verlof geniet aanspraak op doorbetaling van 50% van de bezoldiging.
2
Indien de ambtenaar gedurende het langdurend zorgverlof wegens ziekte niet in staan is zijn
betrekking te vervullen vindt geen opschorting van het langdurend zorgverlof plaats.
3
De ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet en langer dan 7 kalenderdagen wegens
ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen heeft met ingang van de achtste kalenderdag
aanspraak op zijn volledige bezoldiging
4
De duur van de vakantie van de ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet wordt
verminderd naar evenredigheid van de omvang van het langdurend zorgverlof.
5
Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze
ziekteperiode duurt langer dan 7 kalenderdagen, wordt met ingang van de achtste
kalenderdag de vermindering van de duur van de vakantie beëindigd.
6
De opbouw van de vakantietoelage van de ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet vindt
plaats op basis van de bezoldiging genoemd in het eerste lid.
7
Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze
ziekteperiode duurt langer dan 7 kalenderdagen, vindt met ingang van de achtste
kalenderdag de opbouw van de vakantietoelage weer plaats op basis van de volledige
bezoldiging.
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Vakbondsverlof
Artikel 6:4:2
1
Voor de toepassing van dit artikel worden verstaan onder:
a
Centrales van overheidspersoneel:
1
de Algemene Centrale van overheidspersoneel (A.C.O.P.);
2
de Christelijke Centrale van overheids- en onderwijs personeel (C.C.O.O.P.);
3
de Centrale van Middelbare en Hogere functionarissen bij overheid,
onderwijs en instellingen (CMHF)het Ambtenarencentrum (A.C.);
b
Verenigingen van ambtenaren:
de verenigingen van ambtenaren welke zijn aangesloten bij de onder A genoemde
centrales van overheidspersoneel.
2
Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt door het college
buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend aan de ambtenaar:
a
voor het bijwonen van algemene vergaderingen van verenigingen van ambtenaren of,
voor zover het algemene verenigingen betreft welke ook andere groepen van
ambtenaren dan gemeentepersoneel organiseren, voor het bijwonen van algemene
vergaderingen van een landelijke groep van gemeentepersoneel indien de ambtenaar
lid van het hoofdbestuur, bestuurslid ener landelijke groep of afgevaardigde van een
afdeling is, met dien verstande dat van elke afdeling voor iedere vijftig leden of
gedeelte daarvan aan ten hoogste twee afgevaardigden tot een maximum van tien
afgevaardigden, verlof wordt verleend;
b
voor het bijwonen van hoofdbestuursvergaderingen indien hij lid is van het
hoofdbestuur van bondsraad- of bestuursraadvergaderingen indien hij lid is van de
bonds- of bestuursraad, en van groepsraadvergaderingen indien hij lid is van een
landelijke groepsraad;
c
voor het bijwonen van één algemene vergadering van de centrale organisatie waarbij
de vereniging van de ambtenaar is aangesloten, indien hij als vertegenwoordiger van
zijn vereniging aan die vergadering deelneemt.
3
Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt door het college aan de
ambtenaar met een volledige betrekking, buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging
verleend:
a
om, indien hij daartoe door een centrale van overheidspersoneel als bedoeld in het
eerste lid, onder a of door een daarbij aangesloten vereniging is aangewezen,
Om bestuurlijke en/of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien binnen
die centrale of die daarbij aangesloten vereniging, onderscheidenlijk binnen het
gemeentelijk apparaat, welke ertoe strekken de doelstellingen van deze centrale van
overheidspersoneel en/of de daarbij aangesloten vereniging te ondersteunen, het
geheel voor ten hoogste 216 uren per kalenderjaar.
Als vakbondsconsulent, voor ten hoogste 50 uur per jaar voor een
organisatie met minder dan 400 medewerkers en ten hoogste 100 voor een
organisatie met meer dan 400 medewerkers
Als arbeidsvoorwaardenadviseur voor ten hoogste 50 uur per jaar voor een
organisatie met minder dan 400 medewerkers en ten hoogste 100 uur voor een
organisatie met meer dan 400 medewerkers met dien verstande dat per vakcentrale
per organisatie verlof wordt toegekend aan maximaal een
arbeidsvoorwaardenadviseur.
b
voor het - op uitnodiging van een vereniging van ambtenaren - als cursist deelnemen
aan een cursus welke door of ten behoeve van de leden van die vereniging van
ambtenaren wordt gegeven, alles tezamen voor ten hoogste 43,2 uren per twee
kalenderjaren.
4
Van het buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging van een ambtenaar die is
aangesteld voor een formele arbeidsduur per week van minder dan 36 uren wordt het aantal
uren genoemd in het derde lid onder de a en b, naar evenredigheid verminderd.
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Het verlof, bedoeld in het tweede en derde lid tezamen, kan voor de ambtenaar met een
volledige betrekking niet meer bedragen dan ten hoogste 244,8 uren per kalenderjaar, echter
met dien verstande dat ten hoogste 316,8 uren verlof kan worden verleend aan de ambtenaar
die:
a
lid is van het hoofdbestuur van een centrale van overheidspersoneel, genoemd in het
eerste lid onder a, nr. 1 of 2 en/of van een vereniging van ambtenaren die
rechtstreeks bij die centrale is aangesloten.
b
lid is van het centrale bestuur van de centrale genoemd in het eerste lid onder a, nr. 3
en/of bestuurslid is van een sector of sectie van de centrale.
Voor het buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging van een ambtenaar die is
aangesteld voor een formele arbeidsduur per week van minder dan 36 uren wordt het aantal
uren genoemd in het derde lid onder a en b, naar evenredigheid verminderd.
Verlof, bedoeld in de vorige leden, kan slechts worden verleend aan de ambtenaar die lid is
van een vereniging van ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, onder b.
Tenzij andere belangen van de dienst zich daartegen verzetten, is het de leden van de
organisaties genoemd in lid 1 toegestaan het vooroverleg voor een vergadering van de
commissie als bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, bij te wonen, mits dat vooroverleg plaats
vindt aan het begin of einde van een dagdeel en een lid per vergadering van deze commissie
niet meer da één uur werktijd afwezig is.
Hetgeen ten aanzien van de voorvergadering is bepaald, geldt eveneens voor de ambtenaar
die door de vereniging van ambtenaren waarvan hij lid is, is aangewezen als
plaatsvervangend lid van de commissie bedoeld in artikel 12:1, tweede lid.
Het college kan omtrent het bepaalde in dit artikel nadere regels stellen, waarbij het te
verlenen verlof, bedoeld in het tweede, derde en vijfde lid, op een lager aantal uren kan
worden gesteld.

Kortdurend zorgverlof
Artikel 6:4:3
1. De ambtenaar met een volledige betrekking kan voor maximaal 72 uur per kalenderjaar
aanspraak maken op kortdurend zorgverlof op grond van de Waz.
2. Het maximum van 72 uur, als genoemd in het eerste lid, wordt voor de ambtenaar die is
aangesteld voor een formele betrekkingsomvang van minder dan 36 uur per week naar
evenredigheid verminderd.
3. Het verlof komt voor de helft voor rekening van de werkgever en voor de helft voor de rekening
van de ambtenaar.
4. Het college bepaalt in overleg met de ambtenaar nader de wijze waarop de verrekening van het
verlof met hem plaatsvindt. Verrekening met de vakantie als bedoeld in artikel 6:2 is mogelijk.
Non-activiteit
Artikel 6:4:4
1
Bij non-activiteit, bedoeld in artikel 125c, eerste lid, van de Ambtenarenwet bestaat geen
recht op doorbetaling van de bezoldiging en vakantietoelage.
2
Indien de ambtenaar uit hoofde van zijn benoeming of verkiezing, bedoeld in artikel 125c,
tweede lid, Ambtenarenwet, aanspraak heeft op een vaste vergoeding - niet zijnde een
onkostenvergoeding - wordt op zijn bezoldiging over de tijd dat hij het op grond van dat
artikellid verleende verlof geniet een inhouding toegepast. Deze inhouding gaat hetgeen hij
geacht kan worden te ontvangen als vergoeding voor de met het verlof overeenkomende tijd
niet te boven.
3
Het college kan ter uitvoering van de vorige leden nadere regels vaststellen.
Overige redenen buitengewoon verlof
Artikel 6:4:5
Het college kan aan een ambtenaar op diens verzoek, met behoud van het genot van de gehele of
gedeeltelijke bezoldiging en al dan niet onder bepaalde nadere voorwaarden, verlof verlenen om
andere redenen dan die welke zijn genoemd in artikel 6:4 tot en met 6:4:4. Het verlof wordt verleend
voor maximaal één jaar.
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Artikel 6:4:5a
1
Het college kan aan de ambtenaar die benoemd is tot bezoldigd bestuurder van een
vereniging van ambtenaren op diens verzoek onbetaald verlof verlenen voor de duur van de
vervulkling van de functie voor ten hoogste twee jaren.
2
Gedurende de periode van het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en de VUT-fonds
bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende utkering gelijk
aan het bedrag van de premies en de bijdrage die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. Bij
deeltijd verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. Het verhaal is, voor wat betreft de
pensioenpremies, niet aan de orde in het geval dat het verlof voor ten hoogste drie maanden
is verleend.
Buitengewoon verlof is geen vakantie
Artikel 6:4:6
Het buitengewoon verlof dat volledig doorbetaald wordt, wordt niet in mindering gebracht op de
vakantie.
Ouderschapsverlof
Artikel 6:5
1.
De ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof, heeft,
voor zover lokaal een regeling betaald ouderschapsverlof is of wordt vastgesteld,
over de uren dat hij dit verlof geniet, maar ten hoogste over 13 maal de formele
arbeidsduur per week, aanspraak op doorbetaling van een percentage van zijn
bezoldiging.
2.
Het percentage bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de ambtenaar die wordt
bezoldigd volgens:
schaal 1: 90%
schaal 2: 85%
schaal 3: 80%
schaal 4: 70%
schaal 5: 60%
schaal 6 en hoger: 50%
3.
Het is niet toegestaan dat de ambtenaar gedurende de uren dat het betaald
ouderschapsverlof wordt genoten betaalde arbeid verricht. Het college kan hieromtrent
nadere regels stellen.
4.
Op de ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof is artikel 6:9 iet
van toepassing.
5.
De ambtenaar kan op grond van onvoorziene omstandigheden een verzoek indienen om
toegekend ouderschapsverlof niet op te nemen. Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich
daartegen verzet, stemt het college hiermee in. Instemming heeft tot gevolg dat het
resterende ouderschapsverlof wordt opgeschort.
Overgangsrecht ouderschapsverlof
Artikel 6:5a
1
De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op ouderschapsverlof, heeft, voor zover
lokaal een regeling betaald ouderschapsverlof is of wordt vastgesteld, over de uren dat hij dit
verlof geniet, maar ten hoogste over 13 maal de formele arbeidsduur per week, aanspraak op
doorbetaling van zijn bezoldiging, berekend naar een percentage bepaald in het tweede en
derde lid, indien:
a.
hij op 31 december 2005 één of meer kinderen heeft die jonger zijn
dan acht jaar en waarvoor nog geen ouderschapsverlof is genoten en
b.
hij op 31 december 2005 langer dan één jaar in dienst is van de
gemeente.
2
De ambtenaar die wordt bezoldigd volgens schaal 4 of hoger van de bezoldigingsregeling
heeft recht op doorbetaling van 75% van de bezoldiging over de arbeidsduur waarvoor het
ouderschapsverlof geldt.
Carlar hoofdstuk 6

suppl. m.i.v. 01-07-2015

7

3

4
5

6.

De ambtenaar die wordt bezoldigd volgens de schalen 1, 2 of 3 van de bezoldigingsregeling
heeft recht op doorbetaling van respectievelijk 90, 85 of 80% van de bezoldiging over de
arbeidsduur waarvoor het ouderschapsverlof geldt.
Het is niet toegestaan dat betrokkene gedurende de uren dat betaald ouderschapsverlof
wordt genoten betaalde arbeid verricht. Het college kan hieromtrent nadere regels stellen.
Over de uren waarop de ambtenaar betaald ouderschapsverlof geniet wordt het bedrag van
de bezoldiging, berekend op grond van het tweede en derde lid, verminderd met het daaraan
gekoppelde maximale uurbedrag van de fiscale tegemoetkoming van de Belastingdienst
waarop de ambtenaar aanspraak kan maken.
Op de ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op ouderschapsverlof is artikel 6:9 niet
van toepassing.

Artikel 6:5a:1
Op de ambtenaar die gebruik maakt van het overgangsrecht betaald ouderschapsverlof zijn de
artikelen 6:5:1 tot en met 6:5:7 van overeenkomstige toepassing
Voorwaarden
Artikel 6:5:1
vervallen m.i.v. 1-7-2015
Meerlingen
Artikel 6:5:2
1. Bij twee- of meerlingen bestaat slechts voor één kind aanspraak betaald ouderschapsverlof als
bedoeld in artikel 6:5.
2. De bepalingen uit artikel 6:5:1, 6:5:3, 6:5:4 en 6:5:7 zijn van overeenkomstige toepassing indien
er, voor het tweede en de meerdere kinderen van een twee- of meerling, gebruik wordt gemaakt
van de mogelijkheid onbetaald ouderschapsverlof te genieten.
Ziekte
Artikel 6:5:3
Vervallen m.i.v. 1-7-2015
Opbouw vakantie en vakantie-toelage
Artikel 6:5:4
1. De duur van de vakantie van de ambtenaar die ouderschapsverlof geniet, wordt verminderd naar
evenredigheid van de omvang van het ouderschapsverlof.
2. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze
ziekteperiode duurt langer dan 14 kalenderdagen, wordt met ingang van de vijftiende kalenderdag
de vermindering van de duur van de vakantie beëindigd.
3. De opbouw van de vakantietoelage van de ambtenaar die ouderschapsverlof geniet, vindt plaats
op basis van de bezoldiging genoemd in artikel 6:5, tweede, respectievelijk derde lid.
4. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze
ziekteperiode duurt langer dan 14 kalenderdagen, vindt met ingang van de vijftiende kalenderdag
de opbouw van de vakantietoelage weer plaats op basis van de volledige bezoldiging.
Terugbetaling
Artikel 6:5:5
1. De ambtenaar die gedurende het betaald ouderschapsverlof of binnen zes maanden daarna
ontslag wordt verleend op grond van artikel 8:1, eerste lid, of artikel 8:13, is verplicht de
bezoldiging, die hij op grond van artikel 6:5 heeft genoten, terug te betalen.
2. Geen terugbetalingsverplichting ontstaat indien het ontslag als bedoeld in artikel 8:1, eerste lid,
a. het gevolg is van het aanvaarden van een betrekking bij een andere gemeente
b. en evenmin indien de betrokkene aanspraak heeft op een uitkering krachtens de
Werkloosheidswet, vanwege werkloosheid, die is ontstaan doordat de ambtenaar ontslag
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heeft gevraagd, omdat hij de echtgenoot of geregistreerd partner volgt, die door geheel buiten
hem liggende oorzaken noodzakelijk van standplaats moet wijzigen.
3. De ambtenaar die gedurende het betaald ouderschapsverlof of binnen drie maanden daarna op
eigen verzoek een betrekking aanvaardt voor minder uren dan hij direct voorafgaande aan het
ouderschapsverlof vervulde, dient de bezoldiging, die hij op grond van artikel 6:5 heeft genoten
over de uren waarmee zijn aanstelling wordt verminderd, terug te betalen.
4. De ambtenaar die van het betaald ouderschapsverlof gebruik maakt, dient zich tevoren schriftelijk
akkoord te verklaren met het in het eerste en derde lid bepaalde.
Artikel 6:5:6
(vervallen)
Artikel 6:5:7
Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het college een bijzondere
regeling treffen.
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Artikel 6:7
1. De vrouwelijke ambtenaar die op grond van de Waz zwangerschaps- en bevallingsverlof geniet,
heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van haar bezoldiging.
2. De Waz-uitkering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt in mindering gebracht op
het bedrag waarop de ambtenaar op grond van het eerste lid recht heeft.
3. De ambtenaar is, wanneer zij recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsverlof, verplicht mee
te werken aan de aanvraag en de uitbetaling van de Waz-uitkering door de gemeente bij en door
het UWV.
4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de vrouwelijke ambtenaar de
Waz-uitkering nog niet tot uitbetaling is gekomen, vermindering ondergaat, aan de ambtenaar
een boete wordt opgelegd, dan wel het recht op de Waz-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt
geweigerd, en dit aan haar schuld of toedoen te wijten is, wordt de Waz-uitkering op de
bezoldiging in mindering gebracht.
5. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof schort de termijn van 18 maanden als bedoeld in artikel
7:3 niet op.
Adoptie- en pleegzorgverlof
Artikel 6:8
1. De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op adoptie- of pleegzorgverlof, heeft
gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn volledige bezoldiging.
2. De Waz-uitkering van het adoptie- of pleegzorgverlof wordt in mindering gebracht op het bedrag
waarop de ambtenaar op grond van het eerste lid recht heeft.
3. De ambtenaar is, wanneer hij recht heeft op adoptie- of pleegzorgverlof, verplicht mee te werken
aan de aanvraag en de uitbetaling van de Waz-uitkering door de gemeente bij en door het UWV.
4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de ambtenaar de Wazuitkering nog niet tot uitbetaling is gekomen, vermindering ondergaat, aan de ambtenaar een
boete wordt opgelegd, dan wel het recht op de Waz-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt
geweigerd, en dit aan zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt de Waz-uitkering op de
bezoldiging in mindering gebracht
5. Het adoptie- en pleegzorgverlof schort de termijnen, bedoeld in artikel 7:3, niet op.
Onbetaald verlof onder meer t.b.v. de gemeentelijke levensloopregeling
Artikel 6:9
1. De ambtenaar die langer dan een jaar in dienst is van de gemeente kan het college verzoeken
hem onbetaald verlof te verlenen voor een periode van tenminste 1 maand en ten hoogste 18
maanden.
2. De ambtenaar geniet in een periode van vijf jaar maximaal 18 maanden onbetaald verlof. Per jaar
heeft de ambtenaar recht op maximaal één periode van onbetaald verlof.
3. Het college kan afwijken van de in het eerste en tweed lid gestelde voorwaarden.
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4. Het verzoek van de ambtenaar heeft betrekking op de volledige arbeidsduur of op een deel
daarvan.
5. De ambtenaar dient het verzoek tenminste drie maanden voor de gewenste ingangsdatum in. Het
college stelt vast hoe het verzoek wordt ingediend.
6. Het college beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het
verzoek. De ambtenaar ontvangt schriftelijk bericht van de beslissing van het college
7. Indien de ambtenaar betaalde arbeid verricht over de uren dat hij onbetaald verlof geniet, kan het
college het verlof intrekken.
8. Onverminderd het zevende lid kan het onbetaalde verlof niet tussentijds worden beëindigd tenzij
het college en de ambtenaar hiermee instemmen.
9. Het college kent een verzoek om onbetaald verlof dat betrekking heeft op een periode direct
voorafgaand aan de pensionering toe, tenzij zwaarwegende dienstbelangen zich daartegen
verzetten. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt het verlof verleend voor een
periode van maximaal drie jaren.
Aanspraken tijdens het verlof
Artikel 6:10
1. De duur van de vakantie van de ambtenaar die onbetaald verlof geniet wordt verminderd naar
evenredigheid van de omvang van het onbetaalde verlof.
2. Gedurende de periode van verlof bestaat geen aanspraak op uitkeringen, tegemoetkomingen,
toeslagen, toelagen en (kosten) vergoedingen. Bij deeltijd verlof wordt dit naar rato vastgesteld.
3. Gedurende de periode van het verlof bestaat aanspraak op de gehele vergoeding als bedoeld in
artikel 7:24a.
4. Gedurende de periode van het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en de Vut-fonds
bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis en aanvullende uitkering gelijk aan
het bedrag van de premies en de bijdrage die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. Bij deeltijd
verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld Het verhaal is, voor wat betreft de
pensioenpremies, niet aan de orde in het geval dat het verlof voor ten hoogste drie maanden is
verleend.
Samenloop met ziekte
Artikel 6:11
1. Het verlof van de ambtenaar die voor een deel van zijn betrekking onbetaald verlof geniet en
langer dan 14 kalenderdagen ziek is, eindigt met ingang van de vijftiende kalenderdag.
2. Het college kan besluiten het verlof van de ambtenaar die volledig onbetaald verlof geniet en
langer dan 14 kalenderdagen ziek is, in schrijnende gevallen te beëindigen. Dit kan niet wanneer
er sprake is van verlof voorafgaand aan pensionering.
Samenloop met zwangerschaps- en bevallingsverlof
Artikel 6:12
Het onbetaalde verlof eindigt op de eerste dag van het zwangerschaps-en bevallingsverlof.
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