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1. Inleiding 

De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017 heeft geleid tot 

meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO en de toelichting daarop. Met de 

brief van 23 januari 2017, CvA/LOGA 17/02, heeft het Landelijk Overleg Gemeentelijke 

Arbeidsvoorwaarden (LOGA) de gemeenten nagekomen aanpassingen verstuurd. De 

wijzigingen hebben tot doel te voorkomen dat bijzondere groepen medewerkers (o.a. 

vakantiekrachten en medewerkers in het kader van een Beroeps Begeleidende Leerweg) als 

gevolg van de invoering van het IKB er op achteruit gaan. 

De gemeente is op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA (College 

van Arbeidszaken) gehouden om uitvoering te geven aan de in de LOGA overeengekomen 

CAR bepalingen (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling) en de wijzigingen formeel bij 

collegebesluit vast te stellen. De ingangsdatum van de aanpassingen is bepaald op 1 januari 

2017. 

 

2. Besluitpunten college 

1.  Het college besluit met ingang van 1 januari 2017 het Ambtenarenreglement te 

wijzigen conform bijlage 1. 

2.  Het besluit heeft geen financiële gevolgen. 

3.  Communicatieparagraaf: de gewijzigde versie van het Ambtenarenreglement 1995 is 

voor medewerkers toegankelijk op de Personeelswijzer op Insite+. 

 

3. Beoogd resultaat 

Aanpassing van het Ambtenarenreglement 1995. 

 

4. Argumenten 

Uit de LOGA brief: 

 

Artikel 1:2:1 

In de leden 2, 3, en 4 van artikel 1:2:1 wordt een aantal hoofdstukken uitgesloten voor 

bijzondere groepen medewerkers (o.a. vakantiekrachten en medewerkers in het kader van een 

Beroeps Begeleidende Leerweg). Hoofdstuk 3 wordt onder andere uitgesloten, met als gevolg 

dat deze medewerkers geen recht hebben op een IKB. 

Echter, voorheen stonden de vakantietoelage en de levensloopbijdrage niet in hoofdstuk 3, 

maar in hoofdstuk 6 (artikel 6:3) en hoofdstuk 6a (artikel 6a:7). Ook het bovenwettelijk 

verlof van 14,4 uren was geregeld in hoofdstuk 6 (artikel 6:2). Deze rechten zijn vanaf 1 

januari 2017 opgenomen in het IKB. Er moet dus nog iets geregeld worden voor hen, anders 

gaan zij er op achteruit. 

De rechten zullen in een nieuw vijfde artikellid worden opgenomen in een percentage. Alleen 

de vakantietoelage wordt in het artikel zelf expliciet genoemd, omdat hiervan in artikel 1:1 

lid 1, sub ww CARUWO een begripsomschrijving staat. 

 

Artikel 2:5:4 

De oproepcontractant heeft een IKB conform de regeling in paragraaf 5 van hoofdstuk 3. Dit 

was al zo, maar wordt nu ook expliciet genoemd in de toelichting op artikel 2:5:4 CARUWO. 

Omdat het tweede lid voor onduidelijkheid zorgt, wordt dit lid geschrapt. 

 



 

 

 

 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. 

 

6. Uitvoering 

De afdeling HRM draagt zorg voor de uitvoering van dit besluit. De gewijzigde versie van 

het Ambtenarenreglement 1995 is voor medewerkers toegankelijk op de Personeelswijzer op 

Insite+. 

 

7. Bijlagen 

1. De te wijzigen artikelen 1:2:1 en 2:5:4 AR1995. 

2. LOGA brief 17/004. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


