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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-595101040 (DOS-2017-

0004510)

Contactpersoon

W.J. Fritschy

070 - 441 69 06

wj.fritschy@pzh.nl

Onderwerp:

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling provincie Zuid-Holland en de Uitvoeringsregeling bezol-

diging provincie Zuid-Holland.

Publiekssamenvatting:
Een aantal bepalingen in de lokale rechtspositie dat was afgeschaft is met terugwerkende 

kracht per 1 juli 2016 weer ingevoerd. Het betreft een speciale vergoeding bij overwerk op 

een feestdag, het toekennen van een internetvergoeding en het toekennen van een ambts-

jubileumgratificatie naar evenredigheid, indien tussen datum ontslag vanwege pensionering 

en AOW-leeftijd een ambtsjubileum zou zijn gevierd. Met de bonden is overeengekomen een 

ruimere overgangsperiode in acht te nemen en de afschaffing gefaseerd in te laten gaan.

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling provincie Zuid-

Holland 2008 en de Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland, waarbij een aantal 

bepalingen in de lokale rechtspositie dat was afgeschaft met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 

weer wordt ingevoerd;

2. Te bepalen dat het besluit onder 1 wordt bekend gemaakt door plaatsing in het Provinciaal 

Blad;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, met betrekking tot het met terugwerkende kracht 

herinvoeren van een aantal eerder afgeschafte bepalingen in de lokale rechtspositie.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
Besluit tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling provincie Zuid-Holland 2008 en de 
Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W.J. Fritschy Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Bouchlas, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 30 mei 2017 30 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

Bij besluit van 24 mei 2016 is in het kader van opschonen en vereenvoudigen van de locale 

rechtspostieregelingen een aantal artikelen per 1 juli 2016 vervallen. Het betrof artikel 12 van de 

Arbeidsvoorwaardenregeling provincie Zuid-Holland 2008, dat voorzag in het toekennen van een 

extra verlofdag als op een feestdag, zoals genoemd in artikel D.1, derde lid, van de CAP werd 

overgewerkt, ongeacht het aantal overwerkuren. Tevens zijn bij dit besluit artikel 12 en de leden 

drie en vier van artikel 13 van de Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland verval-

len. Deze artikelen kenden een internetvergoeding toe aan de ambtenaren die hun thuiscomputer 

in voorkomende gevallen voor dienstdoeleinden dienden te gebruiken (I&A-medewerkers) 

respectievelijk een gratificatie indien de ambtenaar binnen vijf jaar na datum FPU-ontslag een 25-

, 40- of 50-jarig ambtsjubileum gevierd zou hebben.

Naar achteraf blijkt heeft de afschaffing van deze bepalingen een grotere impact gehad op de 

medewerkers dan aanvankelijk werd gedacht. Weliswaar zijn de bonden van mening dat deze 

bepalingen niet meer passen binnen een modern personeelsbeleid, maar er werd wel voor 

gepleit een ruimere overgangsperiode in acht te nemen. In de GO-vergadering van 20 april 

2017 is overeengekomen dat de bepalingen gefaseerd afgeschaft worden. De feestdag-

bepaling vervalt per 1 januari 2018, de internetvergoeding vervalt per 1 januari 2019 en de 

ambtsjubileumgratificatie naar evenredigheid met ingang van de datum van inwerkingtreding 

van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), doch niet eerder dan 1 janauri 

2020. Voorts is het vervallen van ontslag op grond van de niet meer bestaande FPU-regeling 

vervangen door het ontslag vanwege ABP-keuzepensioen.

Financieel en fiscaal kader:

Het betreft een geringe financiële last, gelet op de beperkte bedragen en de korte overgangs-

periode die op voorstel van de bonden is overeengekomen.

Juridisch kader:

De voorwaarden waaronder aanspraak gemaakt kan worden op de feestdagbepaling, de internet-

vergoeding en de ambtsjubileumgratificatie naar evenredigheid zijn niet gewijzigd, met dien ver-

stande dat het vervallen FPU-ontslag gewijzigd is in ontslag vanwege ABP-keuzepensioen.

2 Proces

Zie onderdeel 1.

3 Communicatiestrategie

Publicatie vindt plaats in het Provinciaal Blad, op de website Overheid.nl en op intranet. 
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