
Uitkomsten  enquête op hoofdlijnen (N=247): 

 

1. Leeftijdsverlof: 15% van de organisaties heeft dat niet, 85% wel. (N= 234) 

 

 

Van de organisaties die leeftijdsverlof kennen wordt bij 41% vanaf 30 jaar leeftijdsverlof 

toegekend; bij 49% is de aanvangsleeftijd 35 t/m 45 jaar. De gemiddelde aanvangsleeftijd 

waarop het leeftijdsverlof wordt toegekend is  37,3 jaar. 

Bij 85,7% van de organisaties die leeftijdsverlof kennen,  is de omvang van het  leeftijdsverlof 

in de hoogste leeftijdscategorie 4 tot 6 dagen per jaar. Het gemiddelde leeftijdsverlof bij deze 

organisaties bedraagt 37.4 uur per jaar  

 

2. Diensttijdverlof: 82% van de organisaties heeft dat niet, 18% wel. (N=236) 

Van de organisaties die diensttijdverlof kennen,  wordt dit bij 87%  bij 10 t/m 25 dienstjaren 

toegekend ( 41% v.a. 15 dienstjaren). Bij 86% van deze organisaties bedraagt het maximaal te 

behalen diensttijdverlof  4 tot 6 dagen per jaar. Afgaande op de toelichting kennen een aantal 

van deze organisaties een gecombineerd leeftijds- en diensttijdverlof dat niet cumuleert (men 

krijgt ‘wat het eerste komt’) 

 

3. Schaalverlof: 72% van de organisaties heeft dat niet, 28% wel.(N=237) 

Van de organisaties die schaalverlof kennen wordt dit bij 80% vanaf schaal 9 en hoger 

toegekend en bedraagt het extra verlof bij 89% één dag per jaar. 11% van deze organisaties 

geven aan dat het hier om overgangsrecht gaat dat alleen geldt voor medewerkers die voor 

een bepaalde datum in dienst zijn gekomen. 

4. ‘Anders’ geoormerkt verlof : 65% van de organisaties heeft dat niet, 35% wel. (N= 

233) De antwoorden op deze vraag moeten nog verder worden geanalyseerd. 

 

5. Overig niet-geoormerkt verlof: 54% van de organisaties heeft dat niet, 46% wel.  (N= 

235) De antwoorden op deze vraag lijken op het eerste gezicht niet erg betrouwbaar 

(we moeten kijken of en wat daar nog uitgehaald kan worden). 

 

 

De mogelijkheden om van lokaal versnipperd beleid naar centraal beleid met uniform overgangsrecht 

te komen zijn verschillend.  Verschillende opties zijn mogelijk:  

  

- nationaal optellen en middelen  in bovenwettelijk verlof  

- nationaal optellen en middelen en dit centraal toevoegen aan IKB 

 - nationaal optellen en midelen en als individueel tijdbudget ter beschikking stellen  

- lokaal afbouwen binnen een vaste termijn volgens centrale regels 

 



De werkgroep heeft geen keuze willen maken. Daarbij merken we op dat voor de ene gemeente  

omzetting in IKB een natuurlijke weg is; voor andere gemeenten weegt zwaar dat met omzetting van 

tijd naar IKB tijd wordt  omgezet naar geld en dat kan leiden tot een hogere cash flow die ongewenst 

is.  

 

Een keuze kan ook zijn om bestaande rechten om te zetten in een keuzebudget.  

6. Bovenwettelijk verlof in IKB?: verlof (gedeeltelijk) in IKB (16%), verlof niet in IKB 

(29%), weet nog niet (55%) 

 

Met het oog op eventueel overgangsrecht is het belangrijk dat gemeenten die in de 

afgelopen jaren lokaal afspraken hebben gemaakt over het afschaffen van het leeftijdsverlof, 

de uitkomsten daarvan (compensatie) kunnen verrekenen, zodat deze gemeenten geen 

nadeel ondervinden van hun voortrekkersrol. 

 

Feestdagen 

Voor elke gemeenteambtenaar gelden de volgende   feestdagen: Eerste en tweede Kerstdag, Tweede 

paasdag en Tweede pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag, 5 mei 

 

Ten opzichte van de huidige regeling in de CAR komt 5 mei erbij. Voor gemeenten die 5 mei niet als 

landelijke feestdag hebben vastgesteld wordt dit verrekend met lokaal bovenwettelijk verlof (m.a.w. 

een lokale verlofdag wordt omgezet naar 5 mei) 

 

Ter overweging wordt gegeven  om af te spreken dat gemeenten maximaal (x) dagen kunnen 

aanwijzen als lokale feest dag, eveneens te verrekenen met het totale verlofvolume. Dat wil zeggen: 

lokale regelruimte, maar wel gemaximeerd. Daarnaast wordt ter overweging gegeven om in de cao 

op te nemen dat medewerkers van niet-christelijke  gezindten in de gelegenheid worden gesteld om 

op hun feestdagen vrij te zijn. 

 

Er zijn gemeenten die meer feestdagen kennen dan de voorgestelde landelijke feestdagen. 

Daarvoor moet overgangsrecht worden vastgesteld. 

 

Uit de enquete: 

Aantal lokale feestdagen: 1 (13%), 2 (47%), 3 (17%), meer dan 3 (10%), geen (13%) 

 


