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Beloningsbeleid
Kunnen gemeenten  na bevordering,  het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe 

salarisschaal?

Ja. Het beloningsbeleid is een zaak van de gemeente zelf.  In artikel 3:6 is uitsluitend geregeld, dat een medewerker na 

bevordering recht heeft op een hoger salaris. Hoe dit wordt gedaan en waar dit precies op uitkomt is eigen beleid. 

Attenties en onkostenvergoedingen 
Mag een gemeente nog  een kerstpakket of een cadeaubon geven aan een medewerker? Deze bepalingen 

staan niet in hoofdstuk 3. Vervallen de lokale regelingen hieromtrent?

Ja, dat mag.  Behoudens  een enkele uitzondering als de reiskostenvergoeding, gaat het bij de in hoofdstuk 3 gere-

gelde beloningscomponenten om de afgesproken geldelijke tegenprestatie voor de overeengekomen arbeid. Het 

kenmerkende van een attentie is dat deze onverplicht wordt verstrekt  en op die grond niet in hoofdstuk 3 thuis hoort, 

maar daar wel heel goed naast kan bestaan. 

Mag  je na invoering van hoofdstuk 3 nog  kosten vergoeden die medewerkers maken om vitaal en inzetbaar 

te blijven, bijvoorbeeld met een abonnement voor de sportschool ?

Mits deze kosten ook daadwerkelijk zijn of worden gemaakt, kunnen deze buiten het kader van hoofdstuk 3 ook na 1 

januari 2016 worden vergoed.

Wat doen we met  ons PGB?
Met betrekking tot het PGB (ook wel ‘keuzemenu’ of ‘medewerkersbudget’ genoemd) geldt als uitgangspunt dat het 

een beloningscomponent is die niet in het nieuwe hoofdstuk 3 voorkomt en dus per 1 januari 2016 komt te vervallen. 

Voor zittende medewerkers betekent dit dat het PGB in de TOR wordt opgenomen. 

Voor zover het PGB een onkostenvergoeding is, dat dient ter dekking van de kosten die  met instemming van de werk-

gever wordt gemaakt (bijv. een ‘bring-your-own-device-budget’ of het abonnement bij een sportschool), kan het PGB 

ongewijzigd worden voortgezet (al dan niet in cafetariaverband) voor oude én nieuwe medewerkers. 

Indien het PGB een smeltkroes van bronnen en vergoedingen is die in het verleden zijn samengevoegd, dan is er de 

optie om het PGB te ‘ontrafelen’, waarna  het onkostenvergoedingsdeel als zodanig kan worden voortgezet en de rest 

(alleen voor de zittende medewerkers) in de TOR wordt opgenomen. 

NB: Bij de vaststelling van de definitieve IKB-regeling heeft het LOGA in juni 2016 op grond van voortschrijdend inzicht 

besloten, dat op dat moment nog bestaande PGB’s per 1-1-2017 alsnog aan het IKB kunnen worden toegevoegd. Daar-

toe is artikel 3:28 lid 6 CAR aangepast.

Past een regeling  Bring Your Own Device (BYOD), waarbij medewerkers een netto kostenvergoeding krijgen 

voor de inzet van hun eigen telefoon / tablet voor zakelijk gebruik in hoofdstuk 3?

Een vergoeding in het kader van een regeling voor BYOD mag worden beschouwd als een onkostenvergoeding en 

deze kan dus gewoon blijven bestaat na invoering van hoofdstuk 3.



Reiskosten
Wat betekent de zinsnede in artikel 3:21: ‘Een ambtenaar heeft recht op vergoeding voor reis- en verblijfkosten 

voor reizen die hij heeft gemaakt in het belang van de dienst. Bij gebruik van het openbaar vervoer is de vergoe-

ding op basis van het 2e klasse tarief’?

De beperking ziet alleen op gebruik van het OV. Reizen medewerkers met het OV dan mag de werkgever de kosten 

vergoeden op basis van 2e klasse. Gebruikt een medewerker een ander vervoermiddel, dan kunnen de kosten gewoon 

geheel vergoed worden, uiteraard volgens fiscale voorschriften. 

Moet hoofdstuk 20 CAR UWO verplicht worden toegepast als er van hoofdstuk 3 wordt afgeweken? Voor fo-

rensisch artsen in dienst bij de GGD  en GHOR,  en voor het  zogenaamde ‘crisispiket’ mag worden afgeweken 

van de artikelen 3:13 (beschikbaarheid) en 3:20 (overwerk) in de zin dat de bestaande regelingen mogen worden 

gehandhaafd. 

Nee, als voor de piketdienst nu hoofdstuk 20 wordt toegepast, dan kan dat worden voortgezet (zie LOGAbrief 5 juni 

2015). Heeft men lokaal een andere pikettoelage, dan mag ook die worden voortgezet als  alternatief voor artikel 3:13.

BHV-vergoeding
Wordt in hoofdstuk 3 rekening gehouden met vergoeding voor BOT-team of agressieteams naast de EHBO-ver-

goeding?

Ja. Artikel 3:17 is  een vergoedingsregeling voor EHBO, BOT-teams of agressieteams. Deze vergoeding cumuleert echter 

niet. Dus als een medewerker zowel EHBO-er is, als lid van een BOT-team, dan blijft de vergoeding op het niveau van 

Euro 220.  

Uitloopschalen
Wij kennen nog uitloopschalen. Vervallen deze  op basis van het overgangsrecht voor personeelsleden die  na 1 

januari 2016 in dienst zijn gekomen?

Nee.  Als er op 31 december 2015 een regeling is die voorziet in uitloopschalen, dat wil zeggen in extra periodieken bo-

venop bestaande schalen en een daarbij horend beloningsbeleid, staan deze open ook voor nieuwe medewerkers. Deze 

uitzondering is specifiek geregeld in het LOGA.

Medewerkers van 55 jaar en ouder, die langer dan 3 jaar op het maximum  van hun salarisschaal zitten  kunnen 

na een beoordeling  een toelage  krijgen van 4% op hun salaris, en vervolgens na 2 en 4 jaar nog eens 3% (totaal 

10%). Blijft deze regeling na 1 januari 2016  voortbestaan?

De regeling vervalt en de  medewerkers die deze toelage   al hebben, krijgen een TOR. 

In onze gemeente hanteren we geen uitloopschalen, maar wel een toelage voor medewerkers die al een tijd 

bijzonder goed functioneren en aan het einde van hun schaal zitten.  Valt deze regeling onder de uitzondering 

van de uitloopschalen en blijft deze regeling dus ook bestaan voor nieuwe medewerkers?

Nee. De uitzondering die in het LOGA is gemaakt betreft uitsluitend uitloopschalen, dus vaste periodieken op een salaris-

schaal. Deze regeling vervalt. Wel kent hoofdstuk 3 uiteraard een evenknie: de functioneringstoelage. Dit is een tijdelijke 

toelage.

Beschikbaarheidsdienst
Valt onder de beschikbaarheidstoelage (artikel 3:13) ook het enkel bereikbaar zijn? Of mogen we daarvoor een 

lagere vergoeding hanteren?

Nee, dat mag niet. 

Van beschikbaarheid  op grond van 3:13  is sprake onder de volgende omstandigheden:

• afgebakende periodes

• buiten de normale, voor de ambtenaar geldende werktijden,

• waarin de medewerker beschikbaar is om onvoorzien, op afroep werkzaamheden te verrichten.
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Vervallen bezoldigingsbegrip
De term bezoldiging  vervalt. Hoe wordt dan bepaald waar vakantietoeslag over wordt opgebouwd? 

Het begrip bezoldiging wordt in het nieuwe hoofdstuk 3 inderdaad niet langer gehanteerd. Hiervoor is salaris en sala-

ristoelagen” in de plaats gekomen.  Nog dit jaar zullen ook de relevante artikelen buiten hoofdstuk 3 in de CAR UWO 

hierop worden aangepast.  De vakantietoelage zal dan ook 8% zijn van het in die maand geldende salaris met salaristoe-

lagen.

Kunnen bepalingen voortvloeiend uit een generatiepact nog wel worden afgesproken als hoofdstuk 3 van 

kracht wordt?

Ja. Als uit een generatiepact bijvoorbeeld voortvloeit dat in afwijking van de normale regelingen medewerkers 90% van 

hun salaris ontvangen terwijl zij 80% werken, dan kan de extra betaling gebaseerd worden op  artikel 3:15 garantietoe-

lagen.

Samenloop Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) en overwerk Over uren waarover een TOD wordt uitbetaald 

kan niet óók  een overwerkvergoeding worden uitbetaald  (artikel 3:11 lid 3). Welke gaat dan voor? Of mag de 

organisatie kiezen? 

Ingeroosterde uren waarover recht op TOD bestaat, behoren voor de persoon in kwestie tot de feitelijke arbeidsduur (art 

1:1 CAR) en vallen dus buiten de definitie van overwerk.    

Toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 (TOR)
Een medewerker heeft een toelage  overgangsrecht hoofdstuk 3,  omdat de oude beschikbaarheidsdienstrege-

ling financieel gunstiger was dan de nieuwe regeling. Vervolgens vervalt zijn toelage beschikbaarheidsdienst 

omdat betrokkene geen beschikbaarheidsdienst meer draait. Wat gebeurt er dan met de TOR?

Uitgangspunt is dat de TOR dan doorloopt.  Maar het overgangsrecht biedt de mogelijkheid  om in dat geval met de 

medewerker een afkoopregeling af te spreken op het moment dat deze niet langer de beschikbaarheidsdienst draait. 

In onze lokale bezoldigingsregeling hebben wij een artikel opgenomen over demotie en een demotietoelage. 

Vervalt dit door invoering van het nieuwe hoofdstuk 3? En hoe kunnen we dit als gemeente oplossen?

De regeling vervalt vanaf 1 januari 2016. Medewerkers die nu een toelage op grond van deze regeling ontvangen,  ont-

vangen deze vanaf 1 januari als TOR. Is de toelage te zien als garantietoelage zoals het overgangsrecht in bepaling 1 dat 

omschrijft, dan kan hij blijven bestaan.

Garantiebepaling overgangsrecht 
Blijven rechten die voortvloeien uit een sociaal plan van kracht onder de voorwaarden zoals afgesproken in dat 

sociaal plan?

In beginsel dienen afspraken die op lokaal niveau met bonden zijn gemaakt en die zijn vastgelegd in een sociaal plan of 

-statuut, gedurende de looptijd daarvan te worden gerespecteerd. Dit geldt dus ook voor de onderwerpen die ‘anders’ 

of niet meer het nieuwe hoofdstuk 3 zijn geregeld. 

Onder omstandigheden kan van dit beginsel worden afgeweken, als de organisatie waar de medewerkers van afkomstig 

zijn de betreffende arbeidsvoorwaarde (bijv. instroom in de uitloopschaal) heeft afgeschaft.  

Wat gebeurt er met een structurele arbeidsmarkttoelage die is gegeven bij de aanstelling om diegene aan te 

trekken vanuit het bedrijfsleven?

Als de arbeidsmarkttoelage is  bedoeld als een structurele component van het vaste maandinkomen  kun je deze toelage 

zien als een garantietoelage bedoeld in punt 1 van het overgangsrecht.  Dan wordt de toelage dus vast deel van het 

maandsalaris.  

Tijdelijke toelagen met einddatum
Wat gebeurt er als een tijdelijke toelage die voor een bepaalde tijd is  afgesproken, dus met een einddatum na 1 

januari 2016 niet meer is opgenomen in het nieuwe beloningshoofdstuk?

Tijdelijke toelagen met een schriftelijk vastgelegde einddatum lopen door conform de daarbij gemaakte afspraken en 
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voorwaarden, en eindigen op de afgesproken  datum. Zij komen niet in de Toelage Overgangsrecht hoofdstuk 3.  Dat 

geldt ook in de situatie dat een bepaalde gebeurtenis de toelage doet eindigen.

Onze huidige BHV vergoeding is aanzienlijk hoger dan de BHV vergoeding in het nieuwe hoofdstuk 3. Dit 

betekent dus dat dit deel opgenomen moet worden in de toelage overgangsrecht. Mag je dit deel weer uit de 

toelage overgangsrecht halen als iemand stopt als BHV-er?

Het uitgangspunt is dat de TOR doorloopt, ook als iemand na verloop van tijd stopt als BHV-er. Het overgangsrecht biedt 

echter de mogelijkheid om deze TOR af te kopen.

Wat gebeurt er als een medewerker er vanaf 1 januari 2016 alleen maar op vooruit gaat? Moeten we dan een 

negatieve TOR vaststellen?

Nee, er wordt geen negatieve TOR vastgesteld.  Vanuit het overgangsrecht gebeurt er niets voor deze medewerker. Hij 

gaat er dus ‘gewoon’ op vooruit.

GO of OR?
Het overgangsrecht bepaalt in punt 13 dat lokaal aanvullende afspraken mogen worden gemaakt over afkoop, 

uitruil of betaling in termijnen van de toelage overgangsrecht hoofdstuk 3. Moeten deze aanvullende afspraken 

met het GO of de OR worden gemaakt? 

In principe is dat het GO. Dat is ook herbevestigd in het LOGA bij de uitwerking van het overgangsrecht en de toelichting 

erop. Maar denkbaar is dat de OR de overlegpartner is, als deze rol in het medezeggenschapsconvenant aan de OR is 

gelaten. En als het om zeer weinig gevallen gaat, kunnen individuele afspraken worden gemaakt.

Toelagen die structureel zijn toegekend
Wat doe je met een structureel toegekende arbeidsmarkttoelage die wordt gegeven bij indiensttreding als brug 

met het oude salaris?

Als de arbeidsmarkttoelage voor 1 januari 2016 als een structureel onderdeel van de beloning is toegekend  (en dus niet 

afhankelijk is gesteld van het [voort]bestaan van enig arbeidsmarkt-knelpunt), wordt deze na 1 januari 2016 ongewijzigd 

voortgezet op grond van regel  1 van het overgangsrecht. Dit betreft dan de volledige toelage, ongeacht of deze de 10% 

van het nieuwe artikel  3:9 overschrijdt.    

Als met een medewerker in het  arbeidsvoorwaardengesprek  bij indiensttreding wordt afgesproken om in de 

vorm van een toelage een schaal hoger te gaan betalen dan bij de functie hoort, wat is dan het gevolg van 

invoering van hoofdstuk 3?

In dit geval kan de toelage die het gevolg is van deze hogere indeling beschouwd worden als een vast onderdeel van het 

inkomen en als garantietoelage worden gehandhaafd op grond van overgangsrecht punt  1.
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