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Bijlage 1.  Wijzigingen lokale regelingen. 

 

1. Regeling Woon- Werkverkeer gemeente Haarlem 2017 

 

Paragraaf 1, artikel 1 sub 3. 

Het begrip ‘standplaats’ uitbreiden tot Haarlem en Zandvoort. 

 

Paragraaf 4, artikel 3. 

In de oorspronkelijke regeling is uitgegaan van 240 werkdagen om uit te komen op de maximale 

vergoeding van € 50,- per maand. Aangezien de Belastingdienst uitgaat van 214 dagen per jaar waarop 

gereisd wordt, wordt het aantal kilometers om voor de maximale vergoeding in aanmerking te komen 

opgehoogd van 25 naar 27 kilometer. 

 

Artikel 3 wordt gesplitst in twee artikelen: 3.1 en 3.2: 

 

Artikel 3.1 

Voor tegemoetkoming komt een enkele reisafstand van maximaal 27 km in aanmerking waarbij de 

eerste 10 km (zowel bij de heen- als terugreis) niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

Artikel 3.2 

Bij een afstand van meer dan 27 km is de vergoeding gemaximeerd op € 50,- per maand, bij een 

vijfdaagse werkweek. 

 

2. Regeling Salaris en Vergoedingen Gemeente Haarlem 2017 

 

Artikel 4: lid 3 vervangen door een nieuw lid 3: 

De vergoeding voor het gebruik van de dienstwoning wordt maandelijks op het salaris van de 

ambtenaar ingehouden. 

 

Na lid 3 een nieuw lid 4 invoegen: 

De ambtenaar draagt zorg voor de betaling van gas, water en electriciteit aan de betreffende 

leveranciers. 

 

Artikel 5 schrappen omdat dit in strijd is met artikel 7:3 AR1995. In het lokale artikel 5 is bepaald dat 

gedurende de eerste zes maanden van arbeidsongeschiktheid de toelage beschikbaarheidsdienst wordt 

doorbetaald. Dit is in strijd met artikel 7:3 AR1995/CAR waarin is bepaald dat bij 

arbeidsongeschiktheid het salaris èn de toegekende salaristoelage(n) worden doorbetaald. 

 

Artikel 6 vernummeren in 5. 

 

Artikel 7 vernummeren in 6 

 

Artikel 8 vernummeren in 7 

In lid 1 na vanwege ‘pensioen’ invoegen. 

 

Artikel 9 vernummeren in 8 

 

3. Werktijdenregeling 

 

In het AR1995 zoals dat gold tot 1-1-2014 had Haarlem in artikel 4:2:2 een lokale regeling over het 

werken in nachtdienst opgenomen. Per 1-1-2014 is een nieuw hoofdstuk 4 (Arbeidsduur en 

werktijden) ingevoerd: het oude hoofdstuk is in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk 4. 

Hierbij is verzuimd de lokale Haarlemse bepaling uit artikel 4:2:2 mee te nemen. Het was niet de 

intentie om deze bepaling te laten vervallen. Deze omissie wordt hersteld door deze bepaling per 1 

december 2017 op te nemen in de lokale Werktijdenregeling.  
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Na artikel 2 een nieuw artikel 2 invoegen, “Nachtdienst”. 

 

1.     Aan de ambtenaar van 55 jaar en ouder wordt niet opgedragen dienst te verrichten tussen 

22.00 uur en 06.00 uur, tenzij het een gedeelte van een dienst betreft die doorloopt na 22.00 

uur en ten laatste eindigt om 24.00 uur. 

2.     Van het bepaalde in het vorige lid kan voor de duur van telkens ten hoogste één jaar worden 

afgeweken indien de ambtenaar dit heeft aangevraagd dan wel zeer gewichtige redenen van 

dienstbelang hiertoe noodzaken, mits de bedrijfsgezondheidsdienst daaromtrent een positief 

advies heeft uitgebracht. 

 

In artikel 4 locatie “Jansstraat 50” schrappen. 

 

4. Rechtpositieregeling Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 

 

Artikel 3 

De aanhef en in de eerste volzin ‘bezoldiging’ wijzigen in ‘salaris’. 

 

Artikel 4 

‘Bezoldiging’ wijzigen in ‘salaris’. 

 

Artikel 5 lid 1. 

‘8:11 (wegens FPU)’ schrappen (FPU bestaat niet meer) 

 

Artikel 5 lid 2. 

‘15:2:1’ wijzigen in 8:15:1 

‘15:2:2’ wijzigen in 8:15:2 

 

4.2  

Artikel 8 lid 4. 

‘14:1b’ wijzigen in 15:1b 

‘14:1g’ wijzigen in 15:1g 

‘14:1:12’ wijzigen in 15:1:12 

‘14:1:22 tot en met 14:1:23’ wijzigen in 15:1:23 en 15:1:1:2 

 

4.3  

Artikel 11. 

Lid 4 verplaatsen naar artikel 6 en vernummeren naar 6:1 en 30 juni 2021 wijzigen in 30 juni 2022. 

 


