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Wijziging regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid

Geachte mevrouw, geachte heer,

Er dient een groot aantal technische en redactionele wijzigingen te worden aangebracht in de 

Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid. Die houden onder meer verband met het 

verwerken van de gevolgen (aanpassingen van verwijzingen) van de Wet Werk en Zekerheid. U 

treft hiertoe een ontwerpbesluit aan in bijlage 1. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2017.

Achtergrond wijziging

Gezien de complexiteit van de wijzigingen is de wijziging van de Regeling Aanvullende 

Voorzieningen bij Werkloosheid bij de laatste grote wijziging van de Uitvoeringsregelingen van de 

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) buiten beschouwing gebleven. Het 

afgelopen jaar is mede in het licht van het herschrijven van de CAP naar een leesbare en moderne 

regeling deze uitvoeringsregeling ook onder handen genomen. De complete herschreven CAP zal 

onderdeel uitmaken van een te bereiken cao akkoord.

Op dit moment wordt, zoals u weet, in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden ook 

gesproken over het thema Sociale Zekerheid. Deze gesprekken zullen hoogstwaarschijnlijk leiden 

tot wijzigingen in deze Regeling. Gezien de grote hoeveelheid benodigde wijzigingen, waardoor de 

huidige tekst bijna onleesbaar en moeilijk uitlegbaar en uitvoerbaar is geworden, is ervoor gekozen 

om deze Regeling nu toch alvast gewijzigd vast te stellen en hiermee niet te wachten. Voor alle 

betrokkenen (werknemers, werkgevers en uitvoerder APG Services) is deze regeling dan weer te 

begrijpen. Dit maakt het ook transparanter op het moment dat er nieuwe afspraken gemaakt 

moeten worden.

Voor de formele aanpassing van de CAP is een besluit van Gedeputeerde Staten nodig. Alle 

wijzigingen hebben de instemming van de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale 

Arbeidsvoorwaarden (SPA). De concept-regeling is, gezien de complexiteit van deze technische 
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wijzigingen, ook ter controle voorgelegd aan de uitvoerder van de regeling namens de provincies: 

APG Services. 

Namens partijen in het SPA verzoek ik u over te gaan tot formele vaststelling van de 

overeengekomen wijzigingen conform het bijgevoegde ontwerpbesluit. Over deze wijzigingen hoeft 

u geen overleg te voeren met de vakorganisaties in het Georganiseerd Overleg of met de 

ondernemingsraad. 

Digitale aanlevering ontwerpbesluit in verband met elektronische bekendmaking

Wijzigingen van de CAP en de uitvoeringsregelingen CAP moeten op grond van artikel 136 

Provinciewet bekendgemaakt te worden volgens de ‘Regeling elektronische bekendmaking en 

beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’. Om dit proces voor de provincies te 

vereenvoudigen worden ontwerpbesluiten vanaf deze wijziging ook digitaal aangeboden in het 

juiste format voor eenvoudige publicatie via Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties 

(GVOP) en de opvolger daarvan Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Rechtskrachtbepaling

Op grond van de statuten van het IPO en het SPA protocol zijn provincies gehouden om uitvoering 

te geven aan de in het SPA overeengekomen CAP-bepalingen en de nadien overeengekomen 

wijzigingen daarvan. De CAP is geen CAO in de zin van de Wet op de collectieve 

arbeidsovereenkomst, waardoor overeengekomen wijzigingen niet rechtstreeks doorwerken in de 

aanstelling van individuele ambtenaren. 

Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 158 Provinciewet is het college verplicht, 

respectievelijk bevoegd, voor provincieambtenaren een arbeidsvoorwaarden- en 

rechtspositieregeling vast te stellen in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift. Op grond 

van artikel 104e Provinciewet hebben provinciale staten deze bevoegdheid voor de griffie. 

De provinciale rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 136 

Provinciewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas 

verbinden wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt. Dit dient te geschieden door 

vermelding in een elektronisch en algemeen toegankelijk provincie blad, overeenkomstig de 

‘Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’.  

Tot slot 

Kort samengevat stel ik u het volgende voor: 

Het in bijlage 1 opgenomen ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling aanvullende voorzieningen 

bij werkloosheid formeel vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden

dr. Y.J. van Hijum

voorzitter
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