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Overwegende dat:
De collectieve arbeidsovereenkomst sector ambulancezorg, hierna aangeduid als 'CAO-Ambulancezorg 2015-2018' op 13 oktober 2016 door het Dagelijks Bestuur als rechtspositieregeling voor de
sector Ambulancezorg van de VRGZ (RAV en MKA) is vastgesteld;

Deze rechtspositieregeling geen bepalingen bevat met betrekking tot het ontslag van medewerkers
die zijn aangesteld om werkzaam te zijn als ambtenaar binnen de sector Ambulancezorg van de
VRGZ (RAV en MKA);
Het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verplicht is om op grond van artikel 125 van de
Ambtenarenwet bepalingen omtrent onislag vast te stellen;
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bevoegd is om een rechtspositionele
regeling vasi te stellen die van toepassing is op het personeel van de veiligheidsregio;
Het Algemeen Bestuur bevoegd is om voornoemde bevoegdheid tot het vaststellen van een
rechtspositionele regeling over te dragen aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid op grond van artikel I lid 2 sub c van de Gemeenschappelijke Regeling;

Hoofdstuk 8 van de CAR/UWO bepalingen bevat omtrent het ontslag van ambtenaren;
Behandeling van en besluitvorming over dit ondenverp heeft plaatsgevonden in de vergadering van
het DT d.d. 3 juli 2018 en in de vergadering met de commissie voor het Georganiseerd Overleg d.d.
19 september 201 8 (overeenstemming),

BESLUIT
De rechtspositieregeling voor de sector Ambulancezorg van de VRGZ (RAV en MKA) als volgt te
wijzigen:

A.

De rechtspositieregeling voor de sector Ambulancezorg van de VRGZ (RAV en MKA) wordt
aangevuld met de bepalingen van hoofdstuk 8 van de CAR/UWO, zoals nader aangegeven in
bijlage 1.

B.

De aanvulling onder A is van toepassing op de medewerker zoals bedoeld in artikel 1.1 sub b,
onderdeel ll van de CAO-Ambulancezorg 2015-2018 met een aanstelling als ambtenaar bij de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

C.

Het besluit tot wijziging treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking en werkt
terug tot 1 januari 20'18.

Nijmegen, 25 oktober 2018,

Drs. H.M.F. Bruls

Voorziiter

Bijlage

í

8 ONTSLAG
Ontslag op verzoek
AÉikel8:í

1. lndien de ambtenaar ontslag verzoekt, wordt hem dit eervol verleend.
2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.
3. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan worden aangehouden indien een ontslag op grond
van artikel 8:'13 overwogen wordt.

AÉikel8:í:1

1.

2.
3.

Het ontslag, bedoeld in artikel 8:1, wordt niet verleend met ingang van een datum gelegen
binnen een maand dan wel later dan drie maanden na de datum waarop het verzoek om
ontslag is ingekomen.
lndien de ambtenaar dit verzoekt kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.
lndien een strafrechtelijke vervolging tegen de ambtenaar aanhangig is of indien oveiwogen
wordt hem in aanmerking te brengen voor disciplinaire straf kan het nemen van een beslissing
op een verzoek om ontslag worden aangehouden totdat de uitspraak van de strafrechter of de
beslissing inzake de disciplinaire straf onherroepelijk is geworden.

Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerêchtigde leeftijd
Artikel 8:2 Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

1. De ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de AOWgerechtigde leeftijd bereikt.
2. Het college kan in bijzondere gevallen, indien de ambtenaar hiermede instemt, van het
bepaalde in het eerste lid afwijken.

AÉikel8:2:í
(vervallen)

AÉikel8:2a

1.

2.

De aanstelling of arbeidsovereenkomst van de medewerker die na het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd in dienst is getreden van de gemeente, alsmede de aanstelling of
arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 8:2,lid 2, wordt beëindigd wanneer een van de
partijen dat wenselijk acht. Hierbij wordt een opzegterm'rjn van één maand in acht genomen.
ln afw'rjking van lid 1 geldt in gevalvan ziekte een opzegtermijn van 13 weken.

Ontslag wegens rêorganisatie
AÉikel8:3

1.

2.
3.

Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend wegens opheffing van zijn functie of wegens
verandering in de inrichting van het dienstonderdeel waarbij hij werkzaam is of van andere
dienstonderdelen, dan wel wegens verminderde behoefte aan arbeidskrachten. Ontslag op
grond van dit artikel wordt eervolverleend.
Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.
Op grond van dit artikelwordt, individuele gevallen uitgezonderd, ontslag verleend ingevolge
een vooraf vastgesteld plan.

AÉikel8:3:í
Over het plan, bedoeld in artikel 8:3, derde lid, wordt overleg gepleegd in de commissie bedoeld in
artikel 12:1, tweede lid. Daarna wordt het aan de betrokken ambtenaren medegedeeld.

Ontslag wegens volledige arbeidsongeschiktheid
Artikel

1.

2.
3.

S:4

Ondervolledige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan:
a. arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer, waarbij recht bestaat op een WGA-uitkering;
b, arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer, waarbij recht bestaat op een |VA-uitkering.
Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van volledige ongeschiktheid voor
de vervulling van zijn functie wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikelwordt onder
ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt eervol verleend.
Ontslag als bedoeld in het tweede Íid mag slechts plaatsvinden indien er sprake is van
ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte gedurende een periode van

24 maanden.
Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als
bedoeld in het derde lid het resultaat van de claimbeoordeling van de WIA en de resultaten
van een mogelijke herbeoordeling.
Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat een ontslagprocedure als bedoeld
in het tweede lid wordt ingesteld. Deze melding geschiedt op zijn vroegst vanaf de 21e maand
na de eerste ziektedag.
Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de meest recente W|A-beschikking
zijn genomen.
lndien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het zesde lid, genomen is, moet
het college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een
deskundigenoordeel van U\lVV betrekken.
Voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tijdvak van 24 maanden worden perioden
van ongeschiktheid voor de vervulling van de functie tengevolge van zwangerschap
voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van het
zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.
Voor het bepalen van het in hei derde lid bedoelde tijdvak van 24 maanden worden perioden
van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van
minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een
periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid in
dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.
10, De termijn van 24 maanden, als bedoeld in het derde lid wordt verlengd:
met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste
lid, van de WIA en
met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA
heeft vastgesteld.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

a.
b.

Ontslag wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
AÉikel8:5

1.

2.

3.

Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van gedeeltelijke ongeschiktheid
voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel wordt
onder ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt eervol verleend.
Een ontslag als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaatsvinden indien:
a. er sprake is van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte
gedurende een periode van 36 maanden:
b. het na zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken de ambtenaar binnen de
gemeentelijke dienst passende arbeid op te dragen, als bedoeld in artikel 7:9.
Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als
bedoeld in het tweede lid het resultaat van de claimbeoordeling op grond van de WIA en de
resultaten van een mogelijke herbeoordeling.

4.

5

6
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Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dai
id
ld in het eerste
bedoeld in het tweede lid op grond waarvan de ontslagprocedure
wordt ingesteld. Deze melding geschiedt op zijn vroegst vanaf de 33e maand na de eerste
ziekiedag.
Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de meest recente W|A-beschikking
zijn genomen.
lndien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het vijfde lid, genomen is, moet het
college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een deskundigenoordeel
van UWV betrekken
Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 36 maanden
worden perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de functie ten gevolge van
zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van
het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.
Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde t'tjdvak van 36 maanden
worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en
aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij de
ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde

oorzaak.

.

De termijn van 36 maanden, als genoemd in het tweede lid, onderdeel a, wordt verlengd:
met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van
de WIA en
met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op
grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.
10 lndien voor de ambtenaar buiten de gemeentelijke dienst passende arbeid als bedoeld in
artikelT:'16, derde of vierde lid, aanwezig is, is ontslag vanaf 24 maanden na de eerste dag
van ongeschiktheid op grond van dit artikel mogelijk. Bij het bepalen van de termijn van 24
maanden worden het zesde, zevende en achtste lid van artikel 7:16 overeenkomstig
toegepast.

a.
b.

Artikel 8:5:í
(vervallen)

Artikel 8r5a
1

De ambtenaar die ongeschikt is voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte of gebrek
kan ontslag verleend worden indien hij zonder deugdelijke grond weigert:
gevolg te geven aan door het college of een door hem aangewezen deskundige
gegeven redelijke voorschriften en rnêê tê wêrkên aan door het college oÍ eert dout
hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in staat te stellen de
eigen of passende arbeid te verrichten, als bedoeld in artikel 7:9;
arbeid als bedoeld in arlikel 7:'11, tweede lid te verrichten waartoe het college hem in
de gelegenheid stelt;
zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA;
een uitkering op grond van de WIA aan te vragen,
Om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, wint het college
een hierop betrekking hebbend advies van het UWV in.

a.

b.

c.

d,

2.
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Ontslag wêgens onbekwaamheid of ongeschiktheid
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ArtikelS:6

L
2.
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Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van onbekwaamheid of
ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie anders dan op grond van ziekten of
gebreken. Ontslag op grond van dit artikel wordt eervol verleend.
Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.
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Overige ontslaggronden
AÉikel8:7
Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

a.
b.

c.

d.
e.

f.

verlies van een vereiste bij de aanstelling door het bestuursorgaan gesteld, tenzij het vereiste
alleen bij aanvaarding van de functie geldt;
aangaan van een graad van zwagerschap die de aanstelling in de functie zou uitsluiten;
staat van curatele krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;
toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke
uitspraak;
onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;
het verstrekken van onjuiste gegevens in verband met indiensttreding, tenzij hem daarvan
redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

AÉikel8:7:í
Behalve in het geval, bedoeld in artikel 8:7, onder e, wordt een ontslag op grond van eerder genoemd
artikel eervol verleend. Het ontslag kan niet eerder ingaan dan op de dag volgend op die waarop de
reden voor het ontslag voor het eerst aanwezig was.

ArtikelS:8

1.

2.

Een ambtenaar die vast is aangesteld kan eervol worden ontslagen op een bij het besluit
omschreven grond, niet vallende onder de gronden in vorige artikelen van dit hoofdstuk
genoemd.
Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

Artikel S:8:í
De grond waarop het ontslag berust, dat is verleend ingevolge artikel 8:8, wordt slechts op verzoek
van de ambtenaar in het ontslagbesluit vermeld.

ArtikelS:9
Aan de ambtenaar die in verband met de aanvaarding van een functie in een publiekrechtelijk college,
waarin hij was benoemd of verkozen tijdelijk is ontheven van de waarneming van zijn ambt, wordt
indien hij ophoudt zodanige functie te bekleden en hij naar het oordeel van het college niet in actieve
dienst kan worden hersteld, eervol ontslag verleend.

Ontslag wegens Pré-VUT
AÉikel8:10
(vervallen)

Artikel S:í0:1
(vervallen)

Ontslag wegens FPU
AÉikel8:í1
(vervallen per 1 -4-2016)

AÉikel8:íí:1
(vervallen per 1-4-20'16)

onrsras uit een rijderijke aansrenins or tiideriike
AÉikel8:12

1.

2.

3.
4.
5.
6.

"r""r,,oftiligheiHf-tg'to

De ambtenaar die tijdelijk is aangesteld voor bepaalde tijd is van rechtswege ontslagen op de
datum waarop die tijd verstrijkt. lndien na de datum, bedoeld in de eerste volzin, het
dienstverband feitelijk wordt gehandhaafd zonder dat opnieuw een aanstelling is verleend,
wordt de tijdelijke aanstelling geacht voor dezelfde tijd te zijn aangegaan.
De ambtenaar met wie een urenuitbreiding voor bepaalde tijd is aangegaan, is, voor zover het
die urenuitbreiding betreft, van rechtswege ontslagen op de datum dat de urenuitbreiding
eindigt. lndien na de datum, bedoeld in de eerste volzin, de urenuitbreiding feitelijk wordt
gehandhaafd zonder dat opnieuw een urenuitbreiding is verleend, wordt de tijdelijke
urenuitbreiding geacht voor dezelfde tijd te zijn aangegaan.
De ambtenaar die tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde tijd kan ontslag worden verleend
indien de omstandigheid die tot de aanstelling leidde is vervallen,
De ambtenaar met wie een urenuitbreiding voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan, voor
zover het die urenuitbreiding betreft, ontslag worden verleend, indien de omstandigheid die tot
de urenuitbreiding leidde, is vervallen.
Het ontslag als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid kan niet plaatsvinden wanneer de
termijnen als genoemd in artikel 2:4 zln overschreden.
Het college kan omtrent de opzegtermijnen voor het ontslag uit een tijdelijke aanstelling
voor onbepaalde tijd nadere regels stellen.

Tussentijds ontslag uit een tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding
AÉikel8:í2:1

1.

2.

De ambtenaar, bedoeld in artikel 8:12, eerste en tweede lid, kan ook ontslag worden verleend
op een van de andere gronden genoemd in dit hoofdstuk.
De ambtenaar, bedoeld in artikel 8:12, derde en vierde lid, kan ook ontslag worden verleend
op een van de andere gronden genoemd in dit hoofdstuk.

Opzegtermijn bij beëindiging tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding voor
onbepaalde tijd
ArtikelS:12;2
1

.

Bij een ontslag als bedoeld in artikel 8:1 2, derde en vierde lid, wordt een opzegtermijn in acht
genomen:
van drie maanden, indien de tijdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij
het begin van de opzegtermijn onafgebroken twaalf maanden heeft geduurd;
b. van twee maanden, indien de tijdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij
het begin van de opzegtermijn onafgebroken zes maanden of langer, doch korter dan
twaalf maanden, heeft geduurd;
van één maand, indien de t'rjdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij
het begin van de opzegtermijn onafgebroken korter dan zes maanden heeft geduurd.
Over de tijd die aan de in het eerste lid bedoelde opzegtermijn mocht ontbreken, heeft de
betrokkene recht op doorbetaling van zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n).

a.

c,

2.

Ontslag als disciplinaire straf
AÉikel8:13
Als disciplinaire straf kan aan de ambtenaar ongevraagd ontslag verleend worden

Ontslagbescherming leden ondernemingsraad en vakorganisaties
AftikelS:{4

1.

2.

ln dit artikel wordt verstaan onder:

a. wet: Wet op de ondernemingsraden;
b. ondernemingsraad: de ondernemingsraad

zoals bedoeld in de wet;
de persoon zoals bedoeld in artikel 'l , tweede lid, van de wet'
Ontslag op grond van artikel 8:8 kan niet geschieden:
wegens de plaatsing van de ambtenaar op een kandidatenlijst als bedoeld in artikel 9
van de wet;
wegens het lidmaatschap van een ondernemingsraad;
wegens het lidmaatschap van een commissie bedoeld in artikel 15 van de wet;
van een ambtenaar die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een
ondernemingsraad;
van een ambtenaar die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een
commissie bedoeld in artikel 15 van de wet.
Ontslag op grond van artikel 8:8 kan niet geschieden wegens het feit dat de ambtenaar door
een toegelaten organisatie als bedoeld in artikel 12:1, derde lid, of door een daarbij
aangesloten bond is aangewezen om bestuurlijke of vertegenwoordigende activiteiten te
ontplooien binnen zijn centrale of een daarbij aangesloten bond c.q. binnen de organisatie van
de werkgever, die er toe strekken de doelstellingen van zijn centrale van overheidspersoneel
en de daarbij aangesloten bonden te ondersteunen.
ln afivijking van het tweede en derde lid kan ontslag op grond van artikel 8:8 plaatsvinden
wanneer de betrokkene schriftelijk in het ontslag toestemt.
lndien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, zijn de
voorgaande leden van overeenkomstige toepassing op die secretaris.

c. ambtenaar:

a.
b.

c.

d.

e.

3.

4.
5.

Schorsing als ordemaatregel
Artikel S:15:1

1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 16:1:2 kan de ambtenaar door het college worden
geschorst:

a. wanneer hem het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag is te
kennen gegeven of hem van de oplegging van deze straf mededeling is gedaan;
b. wanneer tegen hem volgens de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van

2.

Strafvordering een bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis wordt ten
uitvoer gelegd;
wanneer tegen hem een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf wordt ingesteld;
in andere gevallen waarin schorsing wordt gevorderd door het belang van de dienst.
Het schorsingsbesluit bevat in ieder geval:
een aanduiding van het tijdstip waarop de schorsing ingaat;
een nauwkeurige aanduiding van de in het eerste lid bedoelde omstandigheid of
omstandigheden welke tot de schorsing aanleiding heeft of hebben gegeven;
een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de duur van de schorsing.

c.
d.
a.
b.

c.

Artikel 8:í5:2
Tijdens de schorsing ingevolge artikel 8: 5;1 , eerste lid, onder b of c , kunnen het salaris
en toegekende salaristoelage(n) voor een derde gedeelte worden ingehouden; na verloop van
een termijn van zes weken kan een verdere vermindering van het uit te keren bedrag, ook tot
het volle bedrag plaatsvinden, behoudens het bepaalde in het derde lid.
Tijdens de schorsing ingevolge artikel 8:1 5:1 , eerste lid, onder a , kan tot de in de
strafaanzegging of -oplegging genoemde datum van ingang van het ontslag de doorbetaling
geheel of gedeeltelijk worden gestaakt, behoudens het bepaalde in het derde lid. Met ingang
van de datum van het ontslag wordt de doorbetaling geheel gestaakt.
Het betaalbare gedeelte van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) kan aan anderen
dan de ambtenaar worden uitgekeerd. Gedurende de schorsingsperiode blijft de ambtenaar in
'1

2.

3.

fv"rlisheidsreeio
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4.
S.

ieder geval in het genot van een bedrag, gelijk aan het op hem v@Uare gódCUbludaraÈZuide
premies voor Pensioen .
itet ingevolge het eerste lid niet uitgekeerde salaris inclusief de toegekende
salaris-toela-ge(n) wordt alsnog uitbetaald, indien de schorsing niet door een door de
strafrechter opgàlegde straf wordt gevolgd of ook indien en in zoverre op andere gronden
alsnog tot uitbetaling wordt besloten.
De inóevolge het twéede lid niet uitgekeerde salaris en toegekende salaristoelage(n) wordt
alsno"g uitbétaald, indien op de schórsing bestraffing van de ambtenaar met onvoorwaardelijk
ontslag niet volgt.

Bevoegdheid tot ontslagverlening
AÉikel8:15:3

l. Ontslag wordt verleend door het bestuursorgaan dat bevoegd is tot aanstelling in de functie,
laatstelijk door de ambtenaar vervuld
2. Het besjuit tot het verlenen van ontslag wordt op schrift gesteld, met vermelding van de datum
van ingang van het ontslag dan wel een omschrijving of aanduiding van die datum.
wordt
3. lngeva-l aalr een ambtenaàr die tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde tijd ontslag
van de ambtenaar
ve-rleend, wordt de grond waarop helontslag berust slechts op verzoek

vermeld.
i:

Opzegtermijnen
5

Artikel 8:í6:1
(vervallen)

i

briefnummer: Cvêr/2001 002849

Overlijdensuitkering
li

Artikel B:16:2

:

(verplaatst naar hoofdstuk 3)

AÉikel8:16:3
(verplaatst naar hoofdstuk 3)

L.

i:

j:

Overlijdensuitkering bij een ongeval in en door de dienst
Artikel S:16a
(verplaatst naar hoofdstuk 3)

li
l:
t:
;

t:

Gedeeltelij k ontslag na teru g brengen arbeidsd uu r
ArtikelS:í7

lndien door de werkgever de formele arbeidsduur per week gedeeltelijk wordt teruggebracht, al dan
niàt nu een tijdetijke"uitbreiding daarvan, dient dit te geschieden door een gedeeltelijk ontslag op
giáná u"n Oii noótOstut<, behal-ve in het geval van wijziging van de aanstelling op grond van artikel
7"16.

Overgangsbepaling
ArtikelS:'18

2.

Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van z'tjn functie
januari 2004 zijn de
wegens ziekte, bedoeld in de artikelen 8:5 en 8:5a, is gelegen voor 1
artikelen B:5 en 8:5a niet van toepassing'
Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a, zoals die golden op
30 juni 2006, van toePassing.
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i

J.

4.

Op de ambtenaar, van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van
zijn functie wegens ziekte, bedoeld in de artikelen 8:5 en 8:5a, is gelegen op of na 1 januari
2Ó04, maar dié op grond van de WAO recht hebben op een WAO-uitkering, zijn de artikelen
B:5 en 8;5a niet van toePassing.
Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a, zoals die golden op
30 juni 2006, van toepassing.

AÉikel8:19
Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van z'tjn functie
wegens ziekte, bedoeld in artikel 8:5, is gelegen voor 1 juli 2007 is artikel 8:5 niet van
2.

toepassing.
Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, is artikel 8:5, zoals dat gold op 30 juni 2008, van
toepassing.

AÉlkel8:20
Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3, gelegen is voor
augustus 2008, is artikel 8:4 of artikel 8:5 van toepassing, zoals dat gold op 30 november 2008.
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