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Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen
van 1 november 2012, nr. 425804, afd. PO, tot bekendmaking van hun besluit van 1 november 2012, nr. 425804, tot
wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies (vakantieregeling).
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20 december 2012

2012

Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen;
maken bekend dat in hun vergadering van 1 november 2012, nr. 425804, is vastgesteld hetgeen
volgt:

Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen
Overwegende dat ter uitvoering van de in het SPA gemaakte afspraken de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies dient te worden gewijzigd;
Gelet op de Provinciewet en het SPA-akkoord 2011/2012;

BESLUITEN:
vast te stellen het volgende:
Artikel I
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:
A. In artikel C.11, eerste lid, wordt de zinsnede “algemeen verlof” telkens vervangen door:
vakantieverlof.
B. Het opschrift van paragraaf 2 van hoofdstuk D komt als volgt te luiden:
Paragraaf 2 Vakantieverlof
C. Artikel D.5 met opschrift komt als volgt te luiden:
Artikel D.5 Aanspraak op vakantieverlof
1. De ambtenaar heeft per kalenderjaar aanspraak op 180 uren vakantieverlof met behoud van
de volle bezoldiging, zijnde 144 uren basisvakantieverlof en 36 uren aanvullend
vakantieverlof. Voor de ambtenaar met een deeltijdfunctie wordt de aanspraak op zowel het
basisvakantieverlof als het aanvullend vakantieverlof bepaald evenredig aan het
deeltijdpercentage.
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2. Bij aanvang of einde van het dienstverband in de loop van het kalenderjaar wordt de
aanspraak op het basisvakantieverlof en op het aanvullend vakantieverlof vastgesteld naar
evenredigheid van de duur van het dienstverband in dat jaar.
3. Indien de arbeidsduur van de ambtenaar wordt gewijzigd wordt de aanspraak op
basisvakantieverlof en aanvullend vakantieverlof over het eventueel resterende deel van het
kalenderjaar opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de nieuwe arbeidsduur.
D. Artikel D.6 met opschrift komt als volgt te luiden:
Artikel D.6 Vermindering en verval van aanspraak op vakantieverlof
1. Over kalendermaanden gedurende welke de ambtenaar in afwijking van de voor hem
geldende werktijdregeling geen arbeid, onderscheidenlijk gedeeltelijk arbeid verricht, heeft
hij geen aanspraak op basisvakantieverlof en aanvullend vakantieverlof, onderscheidenlijk
aanspraak op basisvakantieverlof en aanvullend vakantieverlof naar evenredigheid van het
gedeelte van de werktijd waarop de arbeid volgens de werktijdregeling is verricht.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien geheel of gedeeltelijk geen arbeid wordt verricht
wegens:
a. genoten vakantieverlof;
b. zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in artikel D.11;
c. buitengewoon verlof van korte duur op grond van de artikelen D.12 en D.13 en op grond
van de Wet op de ondernemingsraden.
3. In afwijking van het eerste lid heeft de ambtenaar over de uren waarop hij met recht op
gehele of gedeeltelijke doorbetaling van bezoldiging wegens ziekte geen arbeid verricht,
aanspraak op:
a. basisvakantieverlof overeenkomstig artikel D.5;
b. aanvullend vakantieverlof overeenkomstig artikel D.5, voor zover het de eerste 26 weken
van verhindering wegens ziekte om arbeid te verrichten betreffen, waarbij werkhervatting
van 4 weken of minder geen nieuwe periode van 26 weken inluidt.
4. De aanspraak op basisvakantieverlof vervalt 12 maanden na de laatste dag van het
kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, tenzij de ambtenaar tot aan dat tijdstip
redelijkerwijs niet in staat is geweest om dit vakantieverlof op te nemen.
5. De aanspraak op basisvakantieverlof dat niet ingevolge het vierde lid vervalt en de
aanspraak op aanvullend vakantieverlof vervallen na verloop van 5 jaren na de laatste dag
van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.
E. Artikel D.7 met opschrift komt als volgt te luiden:
Artikel D.7 Opnemen van het vakantieverlof
1. De ambtenaar kan het vakantieverlof waarop hij aanspraak heeft opnemen, tenzij hem
daarvoor om redenen van dienstbelang geen toestemming is verleend. De ambtenaar meldt
het voornemen om vakantieverlof op te nemen tijdig.
2. De ambtenaar neemt het vakantieverlof als regel op in het kalenderjaar waarop het
betrekking heeft en als regel zodanig dat hij in ieder geval 2 weken aaneengesloten vrij van
dienst is. Niet opgenomen vakantieverlof wordt in het volgende kalenderjaar opgenomen.
3. De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld per kalenderjaar in ieder geval het voor dat
jaar geldende basisvakantieverlof op te nemen.
4. De ambtenaar wordt, tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, in de
gelegenheid gesteld vakantieverlof op te nemen op officiële feestdagen die samenhangen
met zijn geloof of culturele achtergrond, anders dan de dagen genoemd in artikel D.1, derde
lid, bij het huwelijk en geregistreerd partnerschap van bloed- en aanverwanten in de eerste
en tweede graad, bij verhuizing en bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en
vierde graad van de ambtenaar of diens partner.
5. Wanneer zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dat noodzakelijk maken kan de aan de
ambtenaar verleende toestemming om vakantieverlof op te nemen, worden ingetrokken,
zowel vóór als tijdens het vakantieverlof. Indien de ambtenaar ten gevolge van het intrekken
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van de toestemming om vakantieverlof op te nemen geldelijke schade lijdt, wordt deze hem
vergoed.
F. Artikel D.8 met opschrift komt als volgt te luiden:
Artikel D.8 Vakantieverlof en ziekte
1. De ambtenaar kan ook tijdens ziekte vakantieverlof opnemen.
2. Voor de ambtenaar die wegens ziekte gedeeltelijk geen arbeid verricht worden bij het
opnemen van basisvakantieverlof de uren voor de gehele arbeidsduur in mindering
gebracht op het basisvakantieverlof.
3. Indien de ambtenaar aannemelijk kan maken dat hij, indien aan hem geen toestemming zou
zijn verleend om vakantieverlof op te nemen, wegens ziekte op uren van het vakantieverlof
verhinderd zou zijn geweest zijn arbeid te verrichten, worden die uren als niet opgenomen
vakantieverlof aangemerkt.
G. Artikel D.9 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het opschrift wordt de zinsnede “Algemeen verlof” vervangen door: Vakantieverlof.
2. In het eerste, tweede en vierde lid wordt de zinsnede “algemeen verlof” telkens vervangen
door: vakantieverlof.
H. In artikel D.17, eerste lid, wordt de zinsnede “algemeen verlof” vervangen door: vakantieverlof.
I. Artikel G.4, eerste lid, onderdeel b, komt als volgt te luiden:
b. vermindering van het vakantieverlof met ten hoogste het voor het betreffende kalenderjaar
geldende aantal uren aanvullend vakantieverlof.
J. In artikel I.3, vijfde lid, wordt na het woord ‘overleg’ een punt geplaatst en vervalt de rest van de
zin.
K. Na artikel I.4 wordt een nieuw artikel met opschrift ingevoegd, luidende:
Artikel I.5 Advies en arbitrage bij geschillen
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. deelnemers aan het overleg: de vertegenwoordiging van het provinciebestuur en de
vertegenwoordigers van de vakorganisaties van overheidspersoneel, bedoeld in artikel
I.1, tweede lid;
b. advies- en arbitragecommissie: de advies- en arbitragecommissie, ingesteld door het
College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
2. Dit artikel is van toepassing op geschillen inzake de aangelegenheden, bedoeld in artikel
I.4, eerste lid.
3. Indien een of meer van de deelnemers aan het overleg tijdens het overleg tot het oordeel
komen dat dit overleg niet zal leiden tot een uitkomst die de instemming van alle
deelnemers aan het overleg zal hebben, brengen zij dat oordeel binnen zes dagen, nadat zij
daarvan in het overleg blijk hebben gegeven, schriftelijk ter kennis van de overige
deelnemers aan het overleg.
4. Binnen tien dagen na de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, schrijft de voorzitter een
overlegvergadering met de vakorganisaties van overheidspersoneel uit. De vergadering moet
worden gehouden binnen zeven dagen nadat deze is uitgeschreven. Tenzij de deelnemers
aan het overleg besluiten het overleg voort te zetten dan wel te beëindigen, wordt in de
vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het onderwerp en de
inhoud van het geschil zijn en of een oplossing van het geschil zal worden gezocht door
middel van voortzetting van het overleg nadat het advies is ingewonnen van de advies- en
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arbitragecommissie dan wel door onderwerping van het geschil aan een arbitrale uitspraak
van die commissie.
Tot het inwinnen van advies zijn – ieder voor zich – de vertegenwoordiging van het
provinciebestuur en een meerderheid van de in het overleg vertegenwoordigde
vakorganisaties van overheidspersoneel bevoegd. Voor onderwerping van het geschil aan
arbitrage is overeenstemming vereist tussen alle deelnemers aan het overleg.
Binnen zes dagen na de vergadering, bedoeld in het vierde lid, wordt het verzoek om advies
ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek
wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor inwinning van het
advies hebben uitgesproken en bevat ten minste het onderwerp en de inhoud van het
geschil. Indien in de vergadering, bedoeld in het vierde lid, geen overeenstemming is bereikt
tussen alle deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van
het geschil zijn, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op het onderwerp
en de inhoud van het geschil eveneens binnen zes dagen na eerdergenoemde vergadering
ter kennis van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie.
Binnen zes dagen na de vergadering, bedoeld in het vierde lid, wordt het verzoek om
arbitrage ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het
verzoek daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient ten
minste te bevatten:
a. het onderwerp en de inhoud van het geschil;
b. de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent onderwerp en inhoud van
het geschil.
Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg over het geschil
voortgezet.

Artikel II
Artikel D.6, vierde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies is uitsluitend van
toepassing op aanspraken op basisvakantieverlof die zijn ontstaan na inwerkingtreding van dit
besluit.

Artikel III
Dit besluit treedt, na bekendmaking in het provinciaal blad, in werking met ingang van 1 januari
2013.
Groningen, 1 november 2012.
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten
genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.
Groningen, 1 november 2012.
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten
genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.
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Uitgegeven, 20 december 2012.
De secretaris:
H.J. Bolding.
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